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O rapaz empurrou um monte de legumes pelo 

prato. Não era um rapaz normal. Era um rei. 

O Rei Olavo Fixolas I. Ainda não havia um Rei 

Olavo Fixolas II ou III, mas toda a gente no 

pequeno reino do Olavo achou que era um nome 

tão fixe que seria inevitável, no futuro, haver 

montes de reis Olavos Fixolas.

Fazem-vos
Bem
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Mas, apesar de o rapaz ser especial, os 

legumes eram muito vulgares. Havia couve, 

espinafres e uma coisa que, quando o Olavo 

lhe espetava o garfo, se curvava como o nariz 

de uma bruxa velha. Também tinha verrugas à 

bruxa e pingava água verde que parecia ranho.

Então, porque é que este rei, que tinha 

armaduras e uma grande coroa reluzente, 

e um castelo com uma zona para jogar bowling, 

estava a comer uma pratada de comida de que 

não gostava?
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O Rei Olavo 

não podia fazer 

tudo o que queria. 

É difícil ser rei 

— é preciso tomar 

conta de um reino 

cheio de gente. Imaginem 

fazer isso quando se tem apenas 9 

anos. Portanto, o Olavo precisou de uma adulta 

para ajudá-lo a governar a Olavolândia e ela era a 

Ministra Gilda.

Um ou dois meses antes deste almoço cheio 

de legumes, a Ministra Gilda concluiu que as 

pessoas andavam a comer demasiados doces na 

Olavolândia.
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Foi o que ela disse.

Assim, obrigou as lojas de 

doces a abrirem apenas duas 

horas por dia em vez de vinte e 

quatro. Pôs os camponeses a plantar 

grandes hortas junto à Aldeia, que era 

o nome da única aldeia da Olavolândia. 

Depois, afixou cartazes em que se lia:

As pessoas da 
Olavolândia andam 
a comer doces a 

mais.



O TEU
CORPO

PRECISA
DE

CONSULTA A MINISTRA GILDA PARA SABERES MAIS

JÁ
TIVESTE 
OS TEUS

50?

50
PORÇÕES DE LEGUMES

POR DIA
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A Ministra Gilda estava só a tentar manter 

toda a gente saudável, como devia fazer uma 

boa ministra.

Mas ninguém parecia dizer: «Uau, obrigado, 

Gilda.»

Hoje, por uma vez, a Gilda não estava 

atrás do Olavo enquanto ele mastigava legumes 

viscosos no salão de banquetes do castelo. Ela 

tirara a tarde para fazer aquela coisa que os 

adultos às vezes fazem, quando se «mimam» 

a eles próprios e tiram «um tempo só para si». 

Nestes dias, a Gilda ouvia música relaxante e 

recebia massagens nos pés, sempre preocupada 

com a alhada em que se iria meter o Olavo.



Mas o Olavo não estava sozinho. A sua 

melhor amiga, a Mena, a Boba, comia ao lado dele. 

Ela gostava ainda menos dos montes de legumes, 

por isso estava a tentar arranjar formas de se 

livrar deles sem ter de os comer. A Mena enfiou 

curgetes nas partes pontiagudas do seu gorro de 

boba. Depois, empurrou brócolos por entre as 

cordas do seu alaúde. De pouco serviu. Ainda 

havia toneladas deles para mastigar.

— Socorro! Socorro! — Uma voz em pânico 

flutuou pela janela do salão de banquetes 

diretamente até ao ouvido do Olavo.

socorro



O Olavo afastou o seu prato e levantou-se.

— Mena? Alguém precisa da nossa ajuda e, 

tenho quase a certeza, porque disse duas vezes 

«socorro». Vamos!

Foi também uma excelente desculpa para 

parar de comer legumes, mas o Olavo não disse 

isso em voz alta.

— Vossa Majestade! — disse a Mena. — Ajudar 

pessoas necessitadas é mesmo de um belo rei!

Depois de ela ter aplaudido o rei por uns bons 

cinco minutos, correram para o exterior para ver 

que alarido era aquele.

socorro
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Agora, o homem que gritara «socorro!» corria 

pelas ruas da Aldeia. Chamava-se Bastos, mas já 

não era visto há anos, por ser um eremita. Vivia 

sozinho no Ermo de Crong, numa cabana feita 

de vespas mortas. Ser eremita pode ser solitário, 
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mas, por outro lado, não há ninguém por perto 

a chatear para se lavar os sovacos.

O Bastos era famoso pela sua barba, tão 

comprida e cerrada que lhe tapava todo o corpo. 

Ninguém sabia ao certo se usava roupa por 

baixo e toda a gente tinha vergonha de 

perguntar.

— O que se passa, Caro Senhor 

Cavalheiro Amigo Bom Senhor? — 

perguntou o Olavo. O rei queria ser 

sempre educado, mas nunca se 

lembrava ao certo das palavras a 

usar, pelo que dizia todas as que 

conhecia.



— Anda-ali-um-monstro-e-come-tudo-oh-

não-o-monstro-o-monstro-oh-não! — disse o 

Bastos, atropelando as palavras.

— Por favor, fale mais devagar — pediu o 

Olavo.

—  A n d a a a a  a a a a a a l l l l i i i i i i 

u u u u u m m m  m o o o o n s t t t r r r …



— OK, um bocadinho mais depressa — 

disse o Olavo. — Tipo, uma velocidade média.

— Anda ali um monstro, jovem! — disse o 

Bastos. — No Ermo de Crong. Achávamos que 

estava morto há uns cem anos, mas estávamos 

enganados. Afinal, estava só a dormir. E agora 

despertou e, oh, é uma coisa terrível!

O Bastos estava a tremer e tinha os olhos 

arregalados. Era algo que valia a pena ver. 

Apareceram camponeses a correr, só para ver.

— É mais alto do que um homem alto em 

cima de uma caixa! — despejou o Bastos. — Os 

dentes dele são mais compridos e afiados do que 

facas de pão. Tem sete olhos! Comeu as minhas 
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cabras todas e depois devorou a minha melhor 

vaca de uma só vez, foi, foi! Dizem que também 

come pessoas.

— Como é que se chama? — perguntou a 

Mena.

— O seu nome? Eu digo-vos.

  Chama-se…

   Chama-se…

    Chama-se…
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Chama-se…

Gosto de pausas dramáticas como qualquer 

outro rapaz, pensou o Olavo, mas espero que ele 

se despache.




