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Caros amigos irredutíveis,
 

Tal como prometido, eis-nos de volta para um número verdadeiramente 
excecional, já que reúne uma grande seleção dos vossos desenhos. Esperamos 

que os momentos que passaram a realizar estas ilustrações tenham sido tão bons 
como o prazer que nós tivemos em as ir descobrindo semana após semana! 

Graças a vocês, sentimo-nos menos sós na Aldeia 
durante este período de confinamento!

 
Este número é o último, mas a aventura continua com a publicação, 

a 21 de outubro, de O Menir de Ouro, o novo álbum ilustrado de Astérix 
com assinatura de René Goscinny e Albert Uderzo. Até lá, há várias surpresas 

à vossa espera em www.asterix.com, bem como nas contas Astérix
 do Facebook, Twitter e Instagram.

 
Boa leitura e até sempre para novas aventuras!
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PRECISAMOS MES-
MO DE UM RO MANO 
PARA PROVAR A PO-
ÇÃO MÁGICA DO 
NOSSO DRUIDA.

OH! NESTA ÉPOCA 
É COISA QUE 
NÃO FALTA NA 
FLORESTA.

AI, AI!... 
GAULESES... É 

MELHOR TENTAR
 PASSAR DES-
PERCEBIDO!

    UH,
 UH!

ESTÃO A 
CHAMAR-

-NOS!

NÃO SE COME, MAS 
É ENGRAÇADO. APE -
TECE-ME LEVÁ-LO 
AO IDEIAFIX. SERÁ 
UM AMI GUINHO PARA
         ELE.

UM MOCHO PARA UM 
CACHORRO? ONDE É 

QUE ISSO JÁ SE 
VIU?

E DEPOIS, 
NÃO VIEMOS CÁ 
PARA BRINCAR... 

ANDA!

UF!
UF? 

OUVISTE 
UF?

UF 
AONDE?

UH, UH!

NÃO! NÃO FUI EU! 
NÃO É UF! É UH! UH, UH! É 
O MOCHO! ELE DISSE UH 

E NÃO UF!

 ESTA ÁRVORE É 
MESMO DIVERTIDA 
E DE UMA ESPÉCIE 
TOTALMENTE DES-

CONHECIDA.

AONDE?
UH, UH!

ALI. VAMOS 
LÁ VER!

É UM MOCHO!... 
UH, UH!...

UH, UH!

UI! UI!

A floresta em torno da aldeia de Astérix possui uma fauna rica e variada. Se os pica-paus, coelhos e esquilos primam 
pela discrição e aparecem apenas pontualmente numa ou noutra vinheta, já o mocho de O Combate dos Chefes 

faz-se notar com particular incidência, tornando-se unha e carne com o legionário Depressaquesefaztardus…
É o que vos convidamos a apreciar nas pranchas que se seguem, algumas das quais foram já destacadas  

no nº 6 a propósito da poção mágica, mas que devem agora ser encaradas sob uma nova perspetiva,  
não menos enriquecedora: a da admirável simbiose homem-mocho!

O Combate dos Chefes, prancha 20
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O Combate dos Chefes, prancha 21

25

É UMA TRISTEZA 
VER UM AMIGO 

ABATIDO!...

UAP!

NÃO ME FAÇAM MAL! EM - 
BORA SEJAMOS INIMIGOS, 
SOU UM GUERREIRO, CO-
MO VOCÊS!... ONDE É QUE 
JÁ SE VIU HAVER BRIGAS 
ENTRE GUERREIROS
     INIMIGOS?

NÃO TE VAMOS 
FAZER MAL. QUE-
REMOS SIMPLES-

MENTE OFERECER-
-TE UM POUCO DE

   SOPA, SÓ ISSO.

SÓ ISSO? SÓ ISSO?
UH,
UH!

QU... QUE ME 
ACONTECEU?

AINDA NÃO É 
ISTO... HÁ QUE 

PREPARAR OUTRA 
POÇÃO...

POIS... NÃO 
TE APOQUENTES,
ROMANO. VAMOS 
TRATAR DISSO.

É CURIOSO... 
DESENRAIZADA, TOR-

NA-SE VERDE...
ohohoh! AQUI DIVIRTO-ME 

À GRANDE!...

IHIHIHIHIH 

UHUHUHUH!...

TODO VERDE! 
COMO É QUE FAZ 

ISSO?

CHEIRA 
A PEIXE!

É MADEIRA 
EXÓTICA. 

EU VOU, EU VOU... 
...EU VOU 

PRA CASA EU VOU! 

BLOP!
BLOP!
BLOP! IHIHIH

IHIHIHIHIH!

GLUP!

GLUP!

GLUP!

uahahahah! 

POUCO 
DEPOIS...
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O Combate dos Chefes, prancha 22

26

chega! estou farto! 
quero voltar a ter a 
cor de donzela, que 
tanto furor fazia
  na via ápia!

OLHA, ASTÉRIX, 
ELE FICOU AZUL-

-CLARO...

É PORQUE 
ESTÁ PÁLIDO... 

VÁ, BEBE!

NÃO TE IRRITES... SE 
TE IRRITAS, FICAS ROXO... 
VAMOS FAZER UMA ÚLTIMA 

TENTATIVA E DEPOIS 
DEIXAMOS-TE EM 

PAZ.

QUINZE ANOS DE 
LEGIÃO DEIXAM
 QUALQUER MA -

GALA AZUL!

ESTA BEBERAGEM 
DEVE SER MUITO 

SALUTAR... DÁ UMAS 
BELAS CORES!

iupiiiii!

O DESGRAÇADO DO DEPRESSAQUE-
SEFAZTARDUS BEBE SUCESSIVAMEN-
TE VÁRIAS POÇÕES FANTASISTAS...

...COM RESULTADOS 
QUE...

...EMBORA 
DECORATIVOS...

...NÃO SÃO... 

...OS... ...PRETEN-
DIDOS!

POUCO 
DEPOIS...
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O Combate dos Chefes, prancha 23

27

VOLTEI A TER 
A MINHA PELE 

BRANCA, ROSADA 
E AVELUDADA!

TALVEZ SEJA ESTA 
A POÇÃO CERTA, 

ASTÉRIX!

TALVEZ...

COMO TE SENTES, ROMANO?!

BEM... 
MUITO BEM...

agarrem-no! 
está a voar!!!

uh!
   uh! UHUH! DESCEMO-LO? 

DAQUI POSSO 
APANHÁ-LO COM 

O MENIR...

E AINDA 
POR CIMA, VOA! 
QUE GRANDE 
COMPINCHA!

  NÃO! E 
  TUDO O VENTO

 LEVOU!... QUANTO 
À POÇÃO VAMOS 
TER DE ARRANJAR 
OUTRA SOLUÇÃO!

SINTO-ME LEVE... ...MUITO LEVE, 
ATÉ!
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Fresco, leve e cremoso, o tiramisu é definitivamente a sobremesa  
das sobremesas para os mais gulosos. Experimenta esta versão  

com morangos que é muito simples de preparar, sobretudo  
se seguires os conselhos da Boapinta.

Tiramisu  
DE mOraNGOs

Vais precisar de:

• 3 ovos

• 50 g de açúcar

•  250 g de queijo  

mascarpone

• 400 g de morangos

• 3  colheres de sopa  

de xarope de morango

• 12 biscoitos de Champagne

Para 4 taças

Tempo de preparação: 30 min.
Tempo de refrigeração: 2 h
Grau de dificuldade: médio

1    Parte os ovos com cuidado e separa 
as gemas das claras. Num recipiente, 
mistura as gemas com 25 g de açúcar, 
batendo bem até a preparação ficar 
esbranquiçada.

2    Adiciona o queijo mascarpone e mexe.
3    À parte, bate as claras em castelo  

e vai-lhes adicionando o restante  
açúcar. Quando estiverem bem firmes,  
envolve-as cuidadosamente  
no preparado anterior.

4    Lava os morangos, retira-lhes  
o pedúnculo (parte verde) e corta-os  
ao meio, em altura. Dispõe as metades  
à volta das taças, assentes no fundo  
e com a parte cortada virada para fora.  
Reserva algumas das metades para  
a decoração.

5    Num recipiente à parte, mistura  
o xarope de morango com um copo de 
água e embebe os biscoitos nesta calda.

6    Dispõe um biscoito esfarelado no fundo  
de cada taça e cobre com um pouco  
do creme que preparaste. Adiciona uma  
nova camada de biscoitos esfarelados  
e termina com outra de creme. Decora  
a gosto com as metades de morango  
que reservaste.

7    Leva as taças ao frigorífico durante  
2 horas. Depois delicia-te com esta  
gulodice!
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Cozinhar com a Boapinta
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a NOiTE  
DOs aNimais
Ao cair da noite, a maior parte dos animais 

regressa aos seus abrigos para dormir, tal 
como tu. Mas para certas espécies que vivem 

de noite, o crepúsculo significa o começo 
do dia! Estás pronto(a) para partir à 

descoberta da vida noturna?
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O ouriço-cacheiro é insetívoro: come minhocas, lagartas  
ou aranhas.
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mOCHO
Classe: Aves
Duração média de vida: 20 a 25 anos
superpoder: a sua cabeça roda a 270 graus

os mochos são aves de rapina com olhos penetrantes e um sentido de audição 
muito apurado. São grandes caçadores e alimentam-se tanto de ratos e répteis, como de peixes e insetos. constroem os seus ninhos em sebes frondosas ou em velhas árvores na floresta. 

Para distinguir o mocho da coruja, é muito simples:  o mocho tem tufos de penas no alto da cabeça,  por cima dos olhos.
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OuriÇO-CaCHEirO  
Classe: Mamíferos
Duração média de vida: 7 a 10 anos

superpoder: os seus 6000 espinhos

os ouriços-cacheiros hibernam  
de outubro a abril. durante o resto 
do ano vivem nas florestas, nos 
arbustos e, por vezes, até nos 
jardins. para se protegerem dos 
predadores, enrolam-se sobre 
si próprios e transformam-se em 
verdadeiras bolas de espinhos. 
Quem se chegar a eles pica-se!

Natureza e animais
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VamOs aPaGar a LuZ!
os animais noturnos são vítimas da 
poluição luminosa. as luzes artificiais 
perturbam os seus hábitos: certos animais, 
como os pequenos roedores, fogem delas; 
outros, pelo contrário, são atraídos por 
elas e perdem as suas referências. a luz 
impede, por exemplo, os pirilampos-fêmea 
de atrair os machos e afeta definitivamente 
o ritmo de vida de todos os animais.

PiriLamPO
Classe: Insetos
Duração média de vida: 2 a 3 semanas
superpoder: a bioluminescência

as fêmeas dos pirilampos não têm asas. 
como não podem voar, produzem luz com 
o abdómen para atrair os machos. também 
conhecidas pelo nome de vaga-lume, estas 
criaturas podem ser observadas entre maio 
e setembro, mais ou menos uma hora após 
o pôr do sol.

A emissão de luz tem como desvantagem assinalar  
a sua presença e atrair predadores.
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mOrCEGO
Classe: Mamíferos
Duração média de vida: 10 a 15 anos
superpoder: a ecolocalização

os morcegos são quase cegos. em contrapartida, têm 
um ouvido muito apurado. para se deslocarem utilizam 
ultrassons, que fazem eco no espaço circundante e lhes 
permitem determinar a distância e o tamanho das coisas 
em seu redor. dormem geralmente em locais escuros e 
tranquilos, como celeiros ou grutas, e alimentam-se de 
insetos, frutos e pequenos mamíferos. 

Les chauves-souris sont les seuls mammifères volants. 
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mOrCEGO
Classe: Mamíferos
Duração média de vida: 10 a 15 anos
superpoder: a ecolocalização

os morcegos são quase cegos. em contrapartida, têm 
um ouvido muito apurado. para se deslocarem utilizam 
ultrassons, que fazem eco no espaço circundante e lhes 
permitem determinar a distância e o tamanho das coisas 
em seu redor. dormem geralmente em locais escuros  
e tranquilos, como celeiros ou grutas, e alimentam-se  
de insetos, frutos e pequenos mamíferos. 

Os morcegos são os únicos mamíferos voadores.
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EQuiPamENTO DO  PEQuENO EXPLOraDOr  Para OBsErVar  aNimais
• lanterna frontal de luz vermelha• binóculos
• máquina fotográfica sem flash• gravador áudio
• bloco de notas e esferográfica• botas de montanha
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Clara

Adriane

ArnoCéline

Olivier

 Os leitores de 
   desenham o Astérix e os seus amigos!

   Irredut veis com         !
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Léa

Clara

Félix

Elisheva

Gaspard
Louise

Evan
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Marwan

Mathilde

Lucas

Naïs
Tristan

Simon
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Félix

Emma

Marcus

RaphaëlLiza

Amélie et Caroline 13



Louis

Robin

Louis

Lubin
Tiago

Gatien

Jakob
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Ludivine

Eva

Raphaël

Thibaud

Joachim
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Allicia

Ilyas

Julie

CédrikJuliette

DeliaViviane
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Manon

Ketty

Maxime

Léa

Laura
Celia
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Rayan
Valentin

Noel

Ben

Paolo

Juliette18



Kiki Lucie

Lucas

Robinson

Arthur

Raphaël 
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Ana Isabel

Maxence

Flavien

Rachel

Noé

Ange
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Arthur

Léandre

Jules

erwann

Rémi

Basile
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Samuel

Simon

Raphaël 

Mathys 
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Jules

Lucas

Maëlle

Mélissa
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Anaëlle

Clémence

Emy

Simon
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Aubin

Clément

Alice

Ben

Elio
25



Fabian

Ewen

Flore

Jules

Lény
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Raphaël

Lubin

Romy

Maïlys

Vincent
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Mantém-te a par de todas 
as novidades sobre o Astérix!

Não percas o próximo álbum ilustrado de Astérix,
assinado por René Goscinny e Albert Uderzo!

A partir de 21 de outubro numa livraria perto de ti.

  A AVENTURA          CONTINUA!

Descobre todas as aventuras  
dos irredutíveis gauleses!

www.leyaonline.com 


