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É o dia do aniversário do Simão, mas a festa não está a correr  
como ele esperava: os seus melhores amigos chegaram sem presentes 

e a mãe fez um bolo minúsculo e sem graça.

Inesperadamente, a Zita, o Luís e o José entregam ao Simão um mapa 
misterioso, que ele terá de seguir passo a passo. Será um tesouro?

Sob os olhares atentos dos convidados, o pequeno leão está prestes 
a descobrir a melhor surpresa de sempre. E este dia, podes crer,  

vai ser mesmo inesquecível!

Descobre tambem os 
outros livros desta 
fantastica colecao:

parabéns, 
simão!

parabéns, simão!

parabéns, 
simão!

parabéns, simão!
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O aniversário do Simão está 
mesmo a chegar: é já no sábado! 

Durante toda a semana, ele tenta descobrir 
que prendas lhe vão oferecer os seus amigos:

— Conta-me ao ouvido! — pede ele à Zita.
— Não conto! Para de insistir. Já te disse! — 

responde-lhe a amiga.
— Oh, vá lá! Só uma pista! É um presente 

grande ou pequeno? 
A Zita, o Luís e o José não lhe dão resposta  

e estão mesmo decididos a guardar segredo,  
o que deixa o Simão ainda mais curioso  
e quase à beira de um ataque de nervos.
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Ao saírem da escola, os quatro 
amigos seguem em direção a casa e aproveitam 
para brincar um pouco no jardim da Vila Meiga. 

O Sr. Tito da mercearia, que por sinal é uma 
hiena bem simpática, está a fazer as entregas da 
tarde e cruza-se com os amigos. Voltando-se para 
o Simão, diz: 

— Estás quase a fazer anos. É já amanhã! Aposto 
que vai ser um dia inesquecível.

— Pois é! Mal posso esperar… Hoje até me vou 
deitar cedo, para ver se as horas passam mais 
depressa — responde o Simão, a sorrir.

Os quatro amigos despedem-se e seguem para  
as suas casas, mas o Simão fica com a pulga atrás 
da orelha.
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Como é que o Sr. Tito sabe que 
eu faço anos amanhã? Talvez a mãe 
tenha ido à mercearia comprar 
os ingredientes para me fazer um 
bolo de aniversário lindo, cheiinho 
de velas! Uau! Que fixe!

É com este pensamento que o 
Simão adormece profundamente 
nessa noite.
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No dia seguinte, o Simão acorda 
bem cedo, com um sorriso de orelha a orelha. 
Ele está mesmo feliz.

— Avô! Avó! — grita o Simão, ao encontrar 
os avós na sala com o pais. — Que bom que já 
chegaram! 

— Parabéns, Simão! — diz a avó, dando-lhe 
um abraço.

— Parabéns, meu querido! — acrescenta o avô 
Benjamim, despenteando-lhe carinhosamente a 
pequena juba.

Os pais também aproveitam para dar 
os parabéns ao Simão, esmagando-o com 
beijinhos e abraços.

— Já não sou um bebé, mãe! Parem com isso! 
Estão a sufocar-me! 

Todos se riem. Aquele dia tinha começado de 
forma muito especial: cheio de mimos.
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