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Ah! Ah! Ah!

PUUUMM!PUUUMM!

As Equipas!

Capítulo 1

13 de setembro de 10 000 a.C. 
—  Sábado, 09h00. 

Numa caverna sinistraAs Equipas!
Estas gargalhadas eram acompanhadas pelo ruído 

de pancadas tão fortes que, se um ocasional 
viajante por ali passasse naquele momento, julgaria que 
no interior da sinistra caverna alguém se 
divertia a observar uma poderosa criatura a 
embater violentamente, uma e outra vez, contra 
as paredes de rocha maciça. E se, por acaso, 
esse ocasional viajante tivesse a coragem de ir 
espreitar o interior da caverna (coisa que eu 
duvido, tão assustador era o barulho), o 
que os seus olhos veriam seria algo muito 
parecido com o que tinha imaginado.

- Ah! Ah! Ah! Ah!



Abaixo os 
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Vivam os Bichos-carrosomnívoros! 
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Saída de

velocípedes 

Rali Pedra Solta! As Equipas!

Enquanto o medonho som de gargalhadas 
roucas e pancadas ressoava lá longe nas 
profundezas da fl oresta, na cidade de 
Pedras Novas começava um dos maiores eventos 
desportivos anuais da pré-história: o Rali 
Pedra Solta. Do alto da varanda, 
e perante toda a população, 
o Presidente da Caverna Municipal 
preparava-se para discursar.

Esperou que se fi zesse silêncio, 
ergueu os braços e 
exclamou:

– Eu tenho um sonho…
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Rali Pedra Solta! As Equipas!

– Também quero! – gritou logo o Menir lá em baixo, 
julgando tratar-se de um bolo da conhecida Pastelari@.come. 

– Chiiiiiiu! – fi zeram todos com ar reprovador, 
enquanto os pássaros-pastéis-
-de-nata espalhavam canela 
pelo ar de tanto rir 
às gargalhadas.



«Ópele Esticada»o Bicho-carrosem rugas ! 
Sentido proibido 
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Rali Pedra Solta! As Equipas!

– Hum… – fez o Presidente, mostrando também 
o seu desagrado por ter sido 

interrompido. – Bem… como estava a 
dizer… tenho um sonho: aumentar de ano para ano 
o número de equipas que participam no nosso rali. 
E esse sonho está a concretizar-se! 

– Iéééé! – gritaram todos, aplaudindo com entusiasmo 
as palavras do Presidente da Caverna Municipal.






