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A Anabela estava deitada na cama, muito 

triste. Sentia‑se mal apesar de ser fim de se‑

mana. Apesar de estar um dia bonito e sola‑

rengo. Apesar de ser o dia do seu aniversário.

Aliás, a sua festa de aniversário era a prin‑

cipal razão pela qual se sentia mal.

Vou ficar aqui até que a festa termine e todos 

tenham ido embora, pensou a Anabela. E nunca, 

nunca mais vou fazer uma festa.
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Este dia  
nunca mais  

acaba…

Normalmente, a Anabela adora fazer fes‑

tas. O seu aniversário é no verão e ela orga‑

niza sempre uma festa no jardim de sua casa. 

Todos os anos escolhe um tema diferente.
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Houve um ano em que o tema foi «Havai». 

Todos usaram saias havaianas e grandes cola‑

res feitos de flores, e beberam sumo tropical 

em metades de coco.

Noutro ano, o tema foi «Inverno» e todos 

fingiam que estava muito frio em vez de 

muito calor. Havia gigantes icebergs falsos 

sobre a relva e o tio Roberto fez um fantás‑

tico boneco de neve de esferovite.

No ano passado, o tema foi «Escola/Pis‑

cina». Os seus amigos trouxeram os uni‑

formes do colégio e as mochilas. Até houve 

aulas… mas aulas divertidas! Numa aula 

aprenderam a fazer pizas. E noutra aprende‑

ram a decorar t‑shirts. Depois, saltaram todos 

para a piscina da Anabela.
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A Anabela sempre achou que sabia orga‑

nizar excelentes festas. Mas tudo isso caiu 

por terra quando ela foi à festa da sua melhor 

amiga, a Nicole.

Normalmente, a Nicole também fazia as suas 

festas em casa. Mas, este ano, fez a festa num 

parque de escalada.

A Nicole convidou o grupo do costume: 

a Daniela, a Cloé, a Sara, a Lara e a Anabela. 

Mas também convidou muitas outras pessoas. 

A maioria dos seus colegas de turma também 

foi, incluindo os rapazes. Também foram al‑

gumas das suas colegas dos treinos de basque‑

tebol.
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Ao lanche, no café do parque, comeram 

donuts e gelado. Depois, a mãe da Nicole 

trouxe uma grande caixa cor‑de‑rosa e dou‑

rada. Lá dentro estava um enorme bolo de 

chocolate. Em cima, estava escrito com glacé 

cor‑de‑rosa: Feliz Aniversário, Nicole. Era o 

bolo mais bonito que a Anabela já vira.

— Este bolo é fantástico — disse a  

Daniela, enquanto todos comiam uma fatia. 

— Esta é uma das melhores festas em que já 

estive! Um parque de escalada é muito diver‑

tido.

— Pois é — concordou a Cloé. — Quem 

me dera que todas as festas fossem aqui!
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— Gostaste da festa, Belinha? — perguntou  

a mãe da Anabela quando a foi buscar.

— Foi tãããão divertido! — respondeu  

a Anabela, com um riso nervoso.

Depois, olhou fixamente para a mãe. 

Queria fazer‑lhe uma pergunta. O seu ani‑

versário estava a chegar e ela queria que a sua 

festa fosse tão boa quanto a da Nicole.

— Mãe, posso fazer a minha festa de anos 

no parque de escalada? — perguntou.

— Eu pensava que gostavas de fazer a tua 

festa lá em casa — disse a mãe, surpreendida.

A Anabela sentiu‑se mal. Ela sabia que  

a mãe e o tio Roberto se empenhavam sem‑

pre na organização das suas festas. E até agora 

ela sempre adorara as suas festas… Mas não 
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podia deixar de pensar que a festa da Nicole 

tinha sido muito melhor. Subitamente, uma 

festa no jardim de casa parecia algo para miú‑

dos pequenos. Mas jamais teria coragem de 

dizer isso à mãe.

— Mãe, as festas em casa são excelentes 

— disse ela —, mas eu este ano gostava de 

fazer algo diferente.

Eu quero  
uma festa como  

a da Nicole.
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A mãe franziu as sobrancelhas, revelando 

que estava a pensar no assunto.

— OK — concordou, instantes depois. 

— Podes fazer a tua festa no parque de esca‑

lada.

— Iupi! — disse a Anabela, saltando de 

entusiasmo.

— Tem calma — disse a mãe. — Há um 

senão…

A Anabela suspirou.

Um senão nunca é uma coisa boa.

— Se fizeres a festa em casa podes convi‑

dar quem quiseres. Mas se for no parque de 

escalada apenas podes convidar três pessoas.

— Só três?! — protestou a Anabela.

Aquilo era um grande senão.



Um dos motivos pelos quais a festa da  

Nicole tinha sido tão espetacular era a quan‑

tidade de convidados. Não seria igual só com 

três.

Mas a mãe não cedeu.

— É esse o senão — insistiu. — Agora  

cabe‑te a ti decidir.
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No domingo, a Anabela ainda não tinha deci‑

dido o que fazer. Seria tão divertido fazer a festa 

no parque de escalada! Mas como é que faria 

para escolher só três convidados? Em primeiro 

lugar, estava a sua melhor amiga, a Nicole. De‑

pois, estavam as suas segundas melhores ami‑

gas: a Sara, a Daniela, a Cloé e a Lara.

Depois havia as suas colegas da orquestra. 

A Anabela pertence a uma orquestra há algum 
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tempo e ela gosta imenso da Sílvia e da Fran‑

cisca. E os seus vizinhos? Ela sempre convidou 

o Michico da casa ao lado, e o Sérgio que vive 

ao fundo da rua. Além disso, não se podia es‑

quecer de convidar a Sofia, que além de amiga 

é sua prima. Seria demasiado difícil escolher 

somente três amigos.

Enquanto a Anabela estava deitada na sua 

cama a refletir sobre o assunto, a mãe esprei‑

tou pela porta do quarto.

— Vá lá, Belinha. Está na hora de irmos 

almoçar a casa do tio Roberto — disse ela.

A Anabela e a mãe almoçavam em casa do 

tio Roberto todos os domingos. Por vezes,  

a Sofia também lá estava. Noutros domingos, 

ela estava em casa da mãe dela.
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— Fixe! — disse a Anabela, levantando‑se.

Ela gosta de ir a casa do tio Roberto. Ele  

é ilustrador e tem desenhos divertidos por 

toda a casa. E esta semana a Sofia estava lá.

Posso sempre pedir‑lhe uma opinião sobre isto 

de ter de escolher uma festa, pensou a Anabela.  

A sua prima era boa a resolver problemas.

Quando chegaram, a Sofia estava a usar  

o computador. No entanto, ouviu atenta‑

mente o problema exposto pela Anabela.

— Eu acho que as tuas festas são sempre 

fixes — disse a Sofia. — Só tu podes decidir.

Depois, ela teclou algo no computador.

— Vamos ver o que encontramos no blo‑

gue da Princesa das Festas. Talvez encontre‑

mos uma solução.
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• Veste a tua melhor roupa 
• Serve bebidas bem 

coloridas em copos altos
• Serve snacks originais em 

bandejas de prata
• Joga cróquete

O QUE ESTÁ NA MODA?
FESTAS DE MOCKTAIL!

Segundos depois, apareceu no ecrã a ima‑

gem de uma rapariga. Usava uma tiara e segu‑

rava um presente.

— É a Princesa das Festas — explicou  

a Sofia. — Ela sabe tudo o que há para saber 

sobre festas.

A Sofia clicou na secção: O QUE ESTÁ  

A DAR.
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— É isso! Vou dar uma festa de mocktail,  

ou seja, um festa de bebidas super, mega,  

incrivelmente originais! E assim já posso con‑

vidar quem eu quiser. E será completamente 

diferente de todas as festas que já tive.

— É uma excelente ideia, Belinha — 

concordou a Sofia.

Ao almoço, a Anabela explicou a sua ideia 

à mãe e ao tio Roberto.

— Vestimos as nossas melhores roupas. 

Depois, bebemos bebidas extravagantes em 

copos altos de vidro e comemos snacks origi‑

nais servidos em bandejas de prata. Por fim, 

jogamos todos croquete!

A mãe franziu as sobrancelhas por um mo‑

mento. Depois riu.
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— Acho que querias dizer cróquete — 

disse ela. — E como tencionas jogar cró‑

quete?

A Anabela fez uma expressão de surpresa. 

Ela tinha esperança de que a mãe soubesse 

como se joga.

— Estão a esquecer‑se da questão mais 

importante! — disse o tio Roberto. — Que 

tipo de convites devemos fazer?

A Anabela mordeu o lábio, pensativa.

Todos os anos, o tio Roberto fazia os con‑

vites para a festa de aniversário da Anabela. 

Para a festa havaiana, ele fez umas meninas 

que abanavam as saias quando se puxava uma 

fita. Para a festa de inverno, desenhou pin‑

guins com chapéus reluzentes. Para a festa 
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escola/piscina, fez convites que pareciam  

a capa de um livro escolar.

Mas os convites da festa da Nicole tinham 

sido feitos numa loja especializada em con‑

vites. Tinham cantos dourados e cheiravam  

a morango. Este ano, a Anabela gostava de ter 

convites daqueles. Mas, antes de poder dizer 

alguma coisa, o tio Roberto bateu com a mão 

na mesa.

— Já sei! — disse ele. — Podemos fa‑

zê‑los como se fossem copos de cocktail!  

E quando se puxa a palhinha, a bebida desa‑

parece.

A Anabela suspirou. Agora já não havia 

hipótese de conseguir dizer nada. O tio  

Roberto estava tão entusiasmado.



17

Depois do almoço, começaram todos  

a trabalhar nos convites. O tio desenhou‑

‑os no computador. Depois, a Sofia, que  

é quase tão boa no computador como o pai, 

pintou‑os. Depois, imprimiram‑nos e todos 

ajudaram a recortá‑los. Por fim, a Anabela 

acrescentou purpurinas vermelhas e douradas 

às palhinhas.

Levaram a tarde toda, mas o tempo pas‑

sou rápido. O tio Roberto ainda acrescentou 

desenhos, à mão, nos convites. Num, dese‑

nhou um golfinho com óculos de mergulho. 

Noutro, desenhou um pato a nadar de costas.

Quando os convites ficaram prontos, a 

Sofia espalhou‑os sobre a mesa.

— Estão tão giros! — disse ela.



A Anabela acenou afirmativamente com  

a cabeça.

Estavam realmente muito bonitos. E ao 

olhar para eles, a Anabela percebeu que já fal‑

tava pouquíssimo tempo para o seu aniversá‑

rio! Ela tremeu só de pensar nisso.

Esta vai ser a melhor festa de aniversário que eu 

já tive, pensou.




