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Há muito, muito tempo, houve uma época 

conhecida por «antigamente». O antigamente 

surgiu antes do presentemente, que é o hoje  

em dia. Mas veio depois do «antigamente 

antigo», quando toda a gente vivia em cavernas 

e falava com grunhidos e passava o dia a bater 

uns nos outros com mocas.  

O 9 de 
Janvembro



Os dias do antigamente eram uma época 

de magia, monstros, cavaleiros e castelos. Num 

desses castelos, vivia um rapazinho de 9 anos. 

Chamava -se Rei Olavo Fixolas e estava prestes  

a esconder ‑se dentro de uma caixa de flocos.

Se tentares isto na tua cozinha, não vais caber, 

a não ser que tenhas encolhido até ao tamanho 

de um estojo de lápis e, se isso aconteceu, por 

favor, vai já ao médico. Mas o Olavo era um rei, 
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Ingredientes:

Milho, glicose, 
xarope, milho, 
sal, milho, 

milho, milho, 
milho, milho, 

aromatizantes, 
milho, milho, 
milho, milho, 
milho, milho, 

xarope de milho, 
milho, milho, 
milho, milho, 
milho, milho,

5000 
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por isso tinha uma caixa gigante especial para 

banquetes. Era grande como um colchão.

 Os amigos deram -lhe uma ajudinha. Ele  

tropeçou lá dentro com um FUMP ‑SCRUNCH 

e fez dois furos no cartão para poder espreitar.

— Ela acorda não tarda nada! — disse o 

Olavo. — Escondam -se todos, despachem -se!

Os amigos do Olavo espalharam -se 

rapidamente por toda a cozinha. 

A Ministra Gilda, a adulta que ajudava 

o Olavo com as partes difíceis de 

governar um reino, rastejou 

lentamente para dentro  

de um saco de batatas. 
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A Centurião Alícia e os seus guardas 

palacianos esconderam -se entre os tachos e as 

panelas.



O Eremita Bastos, cuja barba 

era mais comprida do que ele, 

pôs -se de pernas para o ar num 

vaso. Fingia que era uma planta 

envasada. 

— Bastos, ela vai vê -lo aí, 

sem dúvida — avisou o Rei Olavo, 

mas o Bastos não ouviu por ter as 

orelhas enfiadas na terra.

Lá em cima no castelo, um despertador fez 

                               e levou a Mena, a Boba, 

a saltar da sua cama em forma de bobo. Ela 

olhou para o calendário.

— Dia 9 de janvembro! — exclamou a 

Mena. — É o meu aniversário! 
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Estava tão excitada que desceu pelos 

corrimãos do castelo, derrubando as placas da 

Ministra Gilda, onde se lia: Por Favor, Não 

Deslizem Pelos Corrimãos. Depois correu 

para a cozinha, onde sabia estarem o Olavo e os 

amigos dela à sua espera para lhe 

oferecerem um pequeno -almoço 

especial de aniversário. 

Mas na cozinha 

reinava o silêncio.

— Não está aqui 

ninguém — comentou a 

Mena. — Está tudo normal, 

a não ser aquela planta 

peluda esquisita na mesa.



Deixou -se cair em cima do saco de batatas. 

Por um instante, pareceu -lhe ouvir uma batata 

a dizer «au».

— Acho que vou ter de ser eu a tratar do 

meu próprio pequeno -almoço de aniversário — 

suspirou a Mena.

Pegou na enorme caixa de flocos de milho 

que estava em cima da bancada. Pareceu-

-lhe mais pesada do que o habitual. 

Depois, despejou -a para a sua 

tigela. De lá saiu uma 

centena de flocos  

de milho… e um rei 

de 9 anos.



— Surpresa! — gritou o Olavo.

— SURPRESA! — gritaram todos os 

outros ao saltarem dos seus esconderijos.

— Não se esqueceram! Pois não, pois não! 

— disse a Mena. Não podia sentir -se mais feliz. 

— E agora está na hora dos presentes de 

aniversário! — anunciou o Olavo.

A Centurião Alícia e os outros guardas 

palacianos ofereceram um pau de saltar.

— É um pau de saltar — disse 

a Centurião Alícia.

— Obrigada…  

Era mesmo…              … o que eu 

queria…                      — agradeceu 
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a Mena, já aos saltinhos e a bater com a cabeça 

no teto da cozinha.

— Não sabia ao certo do que 

ias gostar, por isso pensei em dar-

-te dinheiro — disse a Ministra 

Gilda. Há uns adultos que fazem 

sempre isso, e a Gilda é um 

deles. 

O Bastos deu à Mena uma 

única luva e prometeu -lhe que, 

se a usasse muito, dali a um ano 

lhe compraria uma a combinar. 

— Eu fiz ‑te um presente — disse o Olavo. 

— Fecha os olhos, Mena…
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A Mena fechou os olhos. Esperou que fosse 

tão maravilhoso como um pau de saltar, dinheiro 

ou uma luva sem par.

— Abre -os! — disse o Olavo.

A Mena olhou. Havia um espelho em frente 

dela… e, no espelho, a Mena viu que usava um 

chapéu feito a partir de uma caixa 

de cartão. Havia uns relâmpagos 

de papel presos com fita ‑cola.

Havia uma 

capa feita com 

capas de 

edredão 

em volta 



dos ombros dela. O Olavo estava com um ar 

igualmente estranho. O que era aquilo?

— Espero que gostes do meu presente, 

Mena. Foi ideia minha. Vamos brincar aos 

S U P E R  - H E R Ó I S ! 
Por este ser o antigamente e o Olavo ter 

sido a primeira pessoa de sempre a pensar em 

super -heróis, teve de explicar o que eram. 

— Os super -heróis têm fatos e nomes 

excitantes, e andam por aí a combater os 

mauzões e a salvar o mundo com os seus 

superpoderes! 

— Os superpoderes são como poderes 

mágicos? — perguntou a Mena.
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— Não — respondeu o Olavo. — Os 

superpoderes são diferentes. São super.

Ninguém percebeu muito bem a diferença, 

mas, como o Olavo era o rei, toda a gente 

assentiu com a cabeça.

O Olavo entregou à Mena uns Cartões de 

Informação de Heróis, com 

tudo o que ela precisava 

de saber.

ORIGEM:  UM DIA, DECIDIU QUE OS 

TUBARÕES ERAM O MÁXIMO

SUPERPODERES:  JUDO, CÓCEGAS DE 

TUBARÃO

O RAPAZ-TUBARÃO INTEGRA A EQUIPA DE 

SUPER-HERÓIS <<GUERREIROS DA JUSTIÇA 

FANTÁSTICA>>

NOME DA HEROÍNA:NUVEM-TROVÃO
NOME DO HERÓI:

RAPAZ-TUBARÃO
ORIGEM:  MORDIDA POR UMA NUVEM MUTANTE COM DENTES DE CHUVA

SUPERPODERES:  CHUVISCOS. MEGASSALTOS DE PAU DE SALTARA NUVEM-TROVÃO INTEGRA A EQUIPA DE 
  SUPER-HERÓIS <<GUERREIROS DA JUSTIÇA 
   FANTÁSTICA>>



A Ministra Gilda pensou: As nuvens não 

têm dentes. E os tubarões não fazem cócegas. 

Isto é um disparate. Não, acho que a Mena teria 

gostado de um presente melhor, como uma bela 

jarra, ou umas meias castanho ‑claras, ou…

— Adorei! — exclamou a 

Mena. — Ei, Rapaz -Tubarão, 

vamos brincar aos super-

-heróis!

Primeiro, comeram um 

pequeno -almoço muito 

especial de aniversário, 

com maravilhas como 



ovos feitos de salsichas e salsichas feitas de 

ovos. Depois, o Rei Olavo e a Mena,  

a Boba, brincaram aos super-

-heróis durante o resto 

da manhã. Primeiro, 

salvaram o mundo de 

invasores extraterrestres 

e depois de monstros 

mecânicos.

Pensa nas melhores 

brincadeiras que já  

tiveste com o teu amigo 

preferido. Agora, imagina  



esse dia, mas num grande castelo cheio de 

escorregas, túneis e alçapões. Foi assim o dia do 

Olavo e da Mena. 

— Imagina se os Guerreiros da 

Justiça Fantástica tivessem de 

lutar com verdadeiros vilões 

— disse o Olavo.

— Mas o único 

mauzão que há por 

estas bandas é 

o Imperador 

Nurbisão e não  



me parece que vá tentar nada de novo — 

comentou a Mena.

— Ah, ah! Pois não, depois de o termos 

derrotado duas vezes! 

— Estamos completamente seguros para 

sempre — disse a Mena.

Por um segundo, o Olavo pensou se seria 

bom para um rei preocupar -se um pouco 

mais com o Imperador 

Nurbisão.

Depois, pensou: 

Vamos comer batatas 

fritas. 

 




