


 

Bando das Cavernas

Tocha: Na escola tem fama de 
saber acender uma fogueira, embora 
nunca ninguém o tenha visto fazer 
tal proeza.

Ruby: Como a sua melhor qualidade 
é o bom senso, é ela quem, na maioria 
dos casos, põe ordem no bando.

Menir: É forte, emociona-se com 
facilidade e pensamentos complexos 
não são o seu forte. Não existe, porém, 
amigo mais leal do que ele.

Kromeleque: É o membro 
mais hiperativo do bando. De todas 
as coisas irritantes do mundo, as que 
mais o enervam são a injustiça e os 
trogloditas bananas que dizem mal do 
Bando das Cavernas.



Tzick: Vive no teto da caverna do 
Kromeleque e acompanha o bando para 
todo o lado.

Sabre: Simpático e calmo, o 
grande tigre só se zanga quando 
os amigos estão em perigo.

Tremoço: É cúmplice 
de todas as trapalhadas dos 
amigos, mas se algo corre mal 
transforma-se num queixinhas.

Pinguinhas: Vingativo 
e com mau perder, está sempre 
a espirrar porque é alérgico a 
quase tudo. 

Crava: Tem mau feitio 
e as piores notas de todos, 
pois só pensa na próxima 
partida que vai pregar ao 
bando rival.

 



   

Os Olímpicos

   

– Silênciooo!  
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O Monte do Sr. Olimpo

   

O Monte do Sr. Olimpo

27 de julho de 10 000 a.C. 

14h30 – Lá em cima, no          

alto do monte

– Silênciooo!  
bastante irritado. – Mas que barulhêra vê a ser estã? Atã 

                                             As galinhas com dentes, 

as vacas-pacote-de-leti e as ovêlhas-de-gola-altâ andãm 

todas num alvoroço por causa da vossa gritaria. Se querem 

quê vos continue a emprestar o monti para organizarêm 

os vossos jogos, 
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O Monte do
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Capítulo 1 

 – gritou o Sr. Olimpo, 

já nã há sossego neste monti?

têm de se portar bê!



   

Os Olímpicos

Deixando atrás de si                                            que ali 

se encontrava reunido num silêncio absoluto, o Sr. Olimpo 

virou costas e afastou-se, seguido pelo seu estranho cão 

com três cabeças, chamado Cér Bero.

– Mas que inferno… – resmungou ainda o Sr. Olimpo, 

enquanto se afastava. – 

– Au-au! – ladrou uma das cabeças do Cér Bero.

– Rrrrrrr! – rosnou a outra.

                           – arfou a terceira cabeça, com a língua 

alegremente pendurada para fora da boca. 

o  curioso  grupo

Vá, vamos embora, canito!

–  Arf,arf
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O Monte do Sr. Olimpo

Não muito longe dali,                                           as 

vacas-pacote-de-leite e as ovelhas-de-gola-alta espreitavam 

de madeira                                                             

que ali se repetiam de quatro em quatro anos, sempre 

entre julho e agosto.

as  galinhas  com  dentes,

os estranhos acontecimentos
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Os Olímpicos

– Bem, o melhor é acabarmos com esta discussão, 

senão o homem ainda se farta de nós e corre connosco 

daqui do monte – exclamou o                              enxotando 

os melros-relâmpago que esvoaçavam em seu redor.

– Olhem lá – interveio a jovem A. Tena, depois de enviar                                               

                                              –, e se nós em vez de 

estarmos sempre a chamar a isto «Jogos Pré-Históricos», 

desta vez lhe chamássemos                                 

Acho que o Sr. Olimpo iria gostar de ver o seu nome 

associado a esta grande festa do desporto! 
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Zé Us, 

«Jogos Olímpicos»?

uma mensagem no seu Smart-‐Pedra



   

O Monte do Sr. Olimpo

– Boa ideia – disse o A. Polo. Vou já falar com o Barão 

de Cou Bertan para fazermos                                    

Pode ser que assim o Sr. Olimpo deixe de ser tão 

rabugento connosco!

– Sabem uma coisa? – exclamou o Há Des, passando 

a mão pelo seu cabelo cor de fogo. – Não sei porquê,                                                                                                                                          

                                                   Mas, acima de tudo, estou 

mortinho por dar início aos Jogos Olímpicos deste ano!
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  a  bandeira  e  os  cartazes.  

gosto imenso do cãozinho dele. 



Os Olímpicos

– Muito bem! – exclamou o Zé Us, erguendo os braços 

no ar entre os                                   – Então, como presidente 

do antigo Comité Pré-Histórico, agora chamado Comité 

Olímpico, declaro que, entre as várias cidades propostas 

nesta reunião, a cidade escolhida por mim para receber os 

Jogos Olímpicos deste ano será 

– Vivaaa! – gritaram os restantes membros do comité.

Decidido o local, o Zé Us pediu ao mensageiro que 

fosse levar a boa notícia ao                                     

da cidade eleita.

– Vai depressa, pois já não falta muito tempo para os 

jogos começarem! – ordenou ele a Herme S., enquanto 

este colocava na cabeça 

o seu falcão-boné.
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a cidade de… Pedras Novaaas!

Presidente da Caverna Municipal

melros-relâmpagos. 



   

O Monte do Sr. Olimpo

– Fica descansado, Zé Us. Vou e venho a voar! 

E assim foi. Levado pelo seu 

o Herme S. subiu aos ares e fez um voo rasante sobre o 

monte, espantando de novo, sem querer, as galinhas com 

dentes, as vacas-pacote-de-leite e as ovelhas-de-gola-alta. 

                                       Atã nã me estâ espantando 

ôtra vez os animais? – irritou-se o Sr. Olimpo, enquanto 

o mensageiro do Comité Olímpico partia a toda a velocidade 

em direção à cidade onde vivia o Bando das Cavernas.
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incrível falcão-boné

– Tal tá a brincadêra, ãh? 



Os Olímpicos

Longe de saberem que a sua cidade tinha sido a escolhida 

para organizar os Jogos Olímpicos desse ano, o Tocha,                                                                                                                                           

                                                     tinham-se encontrado 

no parque para passarem a tarde juntos.

– Então? O que vamos fazer hoje? – perguntou o Tocha, 

baloiçando-se no 

– Sei lá! – respondeu o Kromeleque, enquanto descia 

pela                                               – Em Pedras Novas nunca 

acontece nada…
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a Ruby, o Menir, o Kromeleque, o Sabre e o Tzick

bicho-baloiço.

cobra-escorrega.



   

O Monte do Sr. Olimpo

Como que para desmentir as palavras do nosso amigo, 

nesse momento o mensageiro Herme S. surgiu aos gritos 

lá no alto por entre as nuvens e 

precisamente junto do Bando.

                                 – disse o Menir, olhando para 

ele, espantado. – Foi um dos melhores trambolhões que já 

vi em toda a minha vida!

                                           e vamos 

       mas é ajudá-lo! – gritou a Ruby.
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foi cair com estrondo

–  Sim  senhor!

–  Deixa  de  dizer  disparates



   

Os Olímpicos

                                                   , agarrado a um dos 

tornozelos quando o Bando se aproximou. – Acho que 

torci um pé!

                                                – perguntou-lhe a Ruby.

– Sou o mensageiro do Comité Olímpico – respondeu 

o Herme S. – E o que aconteceu foi que o meu falcão-

O guloso assim que os viu fez uma pirueta no ar e foi atrás 

deles, deixando-me aqui caído no chão!
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– Ai! Ai! – queixava-se o Herme S.

–  Quem  és  tu?  O  que  aconteceu?



   

O Monte do Sr. Olimpo

– Como eu o compreendo… – exclamou o Menir, 

cheio de apetite, imaginando-se já a comer uns deliciosos 

Claro que ao ver a cara de guloso do amigo, o Bando 

começou logo a rir sem parar.
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