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Diz 

ao pequeno 

 TOMÁS
“OLÁ!”

de 8 anos

TRÊS SUPER-HERÓIS.
Apesar de já estarem reformados, continuam 
a ser super-heróis para o Tomás.

Antes chamavam-se Heróis FAST, mas como 
agora estão reformados, o Tomás chama-
lhes os seus

SUPER-AVÓS.

Ele é como qualquer outra criança de 8 anos,  
mas o Tomás é neto de



O PRIMEIRO 
DOS SUPER-
AVÓS DO  
TOMÁS 
É FRANCISCO 

A FACE, 

O SEGUNDO CHAMA-SE 
FERNANDO A FORÇA E POR ÚLTIMO, 

MAS NÃO MENOS 
IMPORTANTE, 
ESTÁ FÁTIMA  
 A FALA.

QUE OS TEUS AVÓS SÃO

SUPER-AVÓS?
TAMBÉM ACHAS
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O Trombo Malvado é um 
vilão que ataca o cérebro, 
provocando lesões.

deixando o cérebro 
sem oxigénio nem 
nutrientes.

É quase como um ataque de coração, 
mas é no cérebro. 

O segredo para vencer o Trombo 
Malvado é conseguir ajuda o mais 
rápido possível.

O trio foi corajoso e super-rápido, 

Faz com que a pessoa 
mostre um dos sinais 

de AVC.

    QUANDO TRABALHAVAM  
COMO HERÓIS FAST,  
 COSTUMAVAM LUTAR  
CONTRA UM INIMIGO  
  CHAMADO 

TROMBO 
MALVADO

Ataca ao bloquear 
o fluxo de sangue 

para o cérebro,

  E O TOMÁS SONHA SER 
UM HERÓI FAST COMO  
  ELES. 



CAPÍTULO 1 

FRANCISCO 
A FACE

O problema do Tomás é que ele é MUITO LENTO  
e chega sempre atrasado a tudo. A semana passada o Tomás 
teve problemas porque chegou atrasado à aula de ginástica.

Mas os Super-avós do Tomás adoram-no tal como ele é.

Francisco A Face, cujo superpoder é 

fazer caretas divertidas, 
partilha sempre uma anedota e tem a capacidade de fazer rir o 
Tomás até lhe doer a barriga.

Há algum tempo, eles os dois estavam a tirar selfies e a 
fazer caretas quando o Tomás deu um passo atrás no seu 
hoverboard, perdeu o equilíbrio e caiu ao chão. Quando 
caiu para trás, arrastou o Francisco A Face com ele e 
ficaram ambos estendidos no chão.

“Um caracol chegava cá mais  

 depressa do que tu, Tomás!”, disse o professor.

Já viste este vídeo  
divertido no nosso website?  
Dá uma olhadela em  
www.fastheroes.com 



“Ei, Tomás, queres ouvir uma anedota?”, pergunta Francisco A Face.

“Claro, avô Francisco.”, responde Tomás.

“QUAL É O PÉ QUE É MAIS RÁPIDO?”  
   “HUM…NÃO SEI, O DIREITO?” 
        “É O PÉ-DE-VENTO!”

“Como é que usaste a face para lutar contra o Trombo Malvado, 
avô Francisco?”, pergunta Tomás.

“Disfarçava a minha face para que o Trombo Malvado não me 
reconhecesse, Tomás. Já agora, a minha face está descaída 

para UM dos lados?”,

Francisco A Face faz sempre a mesma 
pergunta ao Tomás.

O Tomás olha para Francisco 
e vê que a sua face parece 

normal. 

“Não, avô Francisco, a tua 
face está bonita como 

sempre.”

Francisco aproxima-se e faz cócegas ao Tomás e, depois, diz,

     Fazer caretas é muito divertido, mas lembra-te sempre se 

a face de alguém, subitamente, descair para um dos lados,

deves suspeitar que o Trombo malvado 
está a causar um AVC e telefona para o

imediatamente. 
A ambulância vai chegar e ajudar.

número mágico

112 
“Como os Heróis FAST agora 
estão reformados, precisamos 
de outras crianças como 
tu para nos ajudar a lutar 
contra o Trombo Malvado.

Francisco A Face ri-se. 



“Mas como é que me vou lembrar 
como saber detetar um AVC causado 
pelo Trombo Malvado?”, perguntou Tomás, 
preocupado.  

“Basta lembrares-te do 

número mágico 112 
e depois pensa em mim”, respondeu o 
avô Francisco. O Tomás franziu a testa 
e pareceu confuso. 

“Como é que pensar em ti e no número 
mágico me vai ajudar a lembrar?”, 
perguntou Tomás.

112
CAPÍTULO 2 

FERNANDO 
A FORÇA
O Tomás diverte-se sempre 
muito com os seus Super-avós. 
Ontem, por exemplo, estava 
com Fernando A Força. 

O Fernando é tão forte que 
consegue pôr o Tomás na 
palma da sua grande mão e 
levantá-lo pelos ares. 

“É muito simples”, 
disse Francisco A Face com um sorriso forçado, 
“o meu superpoder é a minha face, certo? 

Basta pensares no primeiro 1 do número mágico 
112 e lembras-te que se 1 lado da face de alguém, 
subitamente, começar a descair, deves suspeitar 
de AVC e chamar o 112 imediatamente”. 

“Isso é muito inteligente”, pensou  
Tomás, enquanto punha a mão  
num dos lados da sua  
própria face.



Faz isto muitas vezes quando faz 
exercícios de levantar pesos.

O Tomás vai para cima e para baixo, 
para cima e para baixo, enquanto 
grita de tanto rir. 

Ele sabe que o seu avô Fernando 
não só consegue levantá-lo 
fisicamente, como também lhe 
levanta o ânimo e o faz sentir 
melhor, pois gosta muito do Tomás.

Mas ontem o Tomás ficou embaraçado 
porque a sua bola acabou no meio do 
caminho quando o Fernando estava a 
chegar para estacionar o carro.

O Tomás gritou. 

E levantou os braços para impedir 
que Fernando passasse por cima 
da bola, mas era tarde demais.

Então, que coisa fantástica achas 
que o Fernando A Força fez?

“BOLA!”

Já viste este vídeo divertido 
no nosso website? cuidado 
com a “assustadora” lagarta! 
www.fastheroes.com 

ENQUANTO A BOLA DO TOMÁS  
 REBOLAVA PARA FORA.

SALTOU DO CARRO 
E LEVANTOU-O SÓ COM UM BRAÇO



O problema é que, escondida 
debaixo do carro, ao lado da 
bola, estava

O Fernando pode ser grande e forte, 
mas tem muito medo de bichos, por 
isso, quando viu a pequena lagarta, 
apanhou um susto tão grande que 
saltou e atirou o carro ao ar.

Quando o carro do 
Fernando esmagou o carro 
que estava estacionado, o 
alarme disparou causando 
um caos ainda maior.

O ruído fez com que a pequena 
lagarta “fingisse que estava morta” 
e desmaiasse no chão.

“És tão forte, avô Fernando!”

O Tomás disse mais tarde quando 
viu o seu Super-avô novamente, 
“A tua superforça ajudou-te muito 
quando lutaste contra o Trombo 
Malvado?”.

“Sim, claro que sim, mas fico 
sempre preocupado se o Trombo 
Malvado me rouba novamente a 
força num dos braços e me deixa 
fraco. Depois não seria tão forte”.

“O Trombo Malvado é mesmo mau, 
não é?”, pergunta Tomás, com uma 
cara de preocupado.

   É pois! Por isso, é ainda mais 
importante estarmos atentos a 
sinais do malvado.uma pequena lagarta verde.

  O 
CARRO 
 VOOU

                     PELO AR E ATE

RR
OU

 EM
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IM
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DE
 U

M 
CA
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ES
TA

CIONADO NO OUTRO LADO DA RUA.

   SABES QUE SE VIRES ALGUÉM 
QUE SUBITAMENTE PARECE 
 TER UM DOS BRAÇOS  
QUE PERDEU

TODA A FORÇA, 

“

E A AMBULÂNCIA VAI 
CHEGAR E AJUDAR “

número mágico 112

DEVES 
TELEFONAR 

PARA O
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“JÁ SEI COMO ME VOU LEMBRAR DISTO”,

gritou Tomás entusiasmado.

“Vou pensar no número mágico 
112 e associar o segundo 
número 1 no número 112 ao teu 
superpoder, avô Fernando.

Assim, vou lembrar-me que se 1 braço, 
subitamente, perder a força, devo suspeitar 
que o Trombo Malvado está a causar um 
AVC e chamo o 112 imediatamente”.

“Isso é muito inteligente”, disse o avô 
Fernando enquanto segurava o Tomás nos 
braços para lhe dar um grande abraço.

CAPÍTULO 3 

FÁTIMA 
A FALA

O terceiro Super-avô do Tomás 
é Fátima A Fala.

A Fátima tem uma voz 
surpreendente e esse é o seu 
superpoder.



Bem, a voz da Fátima é tão 
incrivelmente bela e aguda que ela 
consegue literalmente partir vidros.

O Tomás e a Fátima estavam 
sentados no carro da Fátima no 
outro dia, a comer gelado e a ouvir 
a rádio, quando começou a tocar 
a música preferida da Fátima. 

No início, ela começou a cantar 
baixinho, mas quanto mais se 
animava, mais cantava

De repente, o para-brisas do carro 

em mil pedaços.

Felizmente, estão os dois bem 
e o Tomás só conseguia rir-se 
da situação. 

Sabias que uma pessoa 
consegue partir um  
 vidro só com a voz? 

COMO É QUE A VOZ  
 PODE SER UM SUPERPODER? Vê o vídeo para 

ouvires a esmagadora 
voz da avó Fátima 
www.fastheroes.com

mais alto e
mais alto.

ESTILHAÇOU-SE



Mais tarde, o Tomás pergunta,

“Sim, esse malvado consegue 
fazer com que a minha voz fique 
estranha e eu não consiga ler tão 
bem as tuas histórias para dormir”.

Tomás responde, “mas tu és quem 
lê melhor as histórias para dormir, 
avó Fátima, porque pronuncias 
tão bem todas as palavras. Tens 
mesmo a voz de um anjo.

É por isso que te chamam Fátima 
A Fala?”   

“É, pois, querido Tomás.”  

 Eu ajudo-te quando o Trombo 
Malvado atacar, avó Fátima.

O avô Francisco ensinou-me 
uma maneira inteligente de 
me lembrar como detetar o 
Trombo Malvado.

Associo o número 2 do 
número mágico 112 à fala e 
penso em ti, avó. 

Assim...

  “AVÓ FÁTIMA, O TROMBO MALVADO  
 PODE AFETAR A TUA  
  BELA VOZ?”

“
SE, subitamente alguém NÃO 

CONSEGUIR FALAR, NEM DUAS PALAVRAS,

PARA O 112 
IMEDIATAMENTE. “

vou lembrar-me DE TELEFONAR 



“Estou tão orgulhosa de ti, querido. 
O que dizes se formos sair e 
comprarmos outro gelado?”

“Só se desta vez desligares o rádio”, brinca 
Tomás enquanto dá um abraço à avó.  

Mais tarde nesse dia, quando regressa a 
casa, Tomás suspira, 

Ele diverte-se tanto com todos os 
seus Super-avós e gosta tanto deles. 
O Tomás quer poder ajudá-los se um 
dia precisarem dele. 

“Mas não sou 
suficientemente rápido 
para ser um Herói 
FAST. Sou tão lento 
e chego sempre 
atrasado a tudo.

Como é que poderei 
um dia ser como os meus 
Super-avós?”

Tomás vai para a cama e adormece.

De manhã acorda cedo, pois vai 
visitar o avô Francisco.

“       QUEM ME DERA SER  
 UM HERÓI FAST COMO 
OS MEUS SUPER-AVÓS  
PARA PODER AJUDÁ-LOS

SE O TROMBO MALVADO 
   REGRESSAR. “

ZZZ
ZZZZZZZ

CAPÍTULO 4 

TOMÁS 
A TEMPO

Na manhã seguinte, Tomás  
salta da cama e assim  
que acaba de tomar o 
pequeno-almoço,  
corre para casa de  
Francisco A Face.

Francisco diz, “Anda, Tomás,  
vou empurrar-te no baloiço”.

Tomás responde, “Boa! Está 
bem, avó Francisco”. 



Tomás sabe que quando o avô 
Francisco o empurra no baloiço, 
levanta-o tão alto que ele quase 
toca no céu.

Depois de algum tempo, 
Francisco diz, “Estou a ficar sem 
fôlego. Vamos fazer uma coisa 
mais calma, Tomás”.

Tomás grita entusiasmado,

Sem avisar, Francisco deixa cair a 
fotografia quando um braço subitamente 
fica sem força e ele cai de joelhos.

A caixa de recordações cai no chão.

“Avô Francisco! O que se passa?”,  
grita Tomás, tentando não entrar 
em pânico. 

O avô Francisco não consegue explicar ao 
Tomás o que fazer porque não consegue 
falar, nem duas palavras. 

O Tomás pensa no 

e lembra-se de tudo.

Entram em casa e Tomás senta-se ao 
lado do avô Francisco, no braço do 
cadeirão de Francisco.

Francisco segura uma fotografia que 
mostra o trio de Heróis FAST juntos. 
Tomás adora todas as histórias dos 
seus Super-avós. 

DE REPENTE,  
A MEIO DE UMA FRASE, 
TOMÁS REPARA QUE  
ALGO NÃO  
ESTÁ BEM.

TOMÁS OLHA PARA A FACE DE 
FRANCISCO E VÊ QUE DESCAIU PARA UM DOS LADOS.

“VAMOS VER A TUA  
 CAIXA DE RECORDAÇÕES!” 

número mágico 112



Lembra-se do que o avô Francisco lhe disse sobre 
associar o primeiro 1 a ele e a estar atento a

Pensa no avô Fernando e no 
segundo número 1, quando vê 

1
1

FACE 
DESCAÍDA

FALTA DE 
FORÇA NO 
BRAÇO

PROBLEMAS NA 
FALAe pensa na avó Fátima, 

2 

QUANDO PERCEBE QUE O FRANCISCO 
NÃO CONSEGUE FALAR, NEM 
PALAVRAS. 

BRAÇO DE FRANCISCO 
SUBITAMENTE SEM

LADO DA FACE

FORÇA,

DESCAÍDO.



Tomás pega na almofada do cadeirão 
e coloca-a no chão.

“Deita-te, avô Francisco, descansa a 
cabeça na almofada”.

Tomás certifica-se com cuidado de 
que a cabeça de Francisco está na 
almofada e depois agarra no telefone.

Diz à pessoa no outro lado da 
linha que o seu 

é Tomás e que acha que o seu avô 
está a ter um

é: Rua Principal, número 22, para 
que possam enviar a ambulância 
imediatamente. 

Quando a ambulância chega, Tomás 
mostra-lhes onde o seu avô Francisco 
está e levam-no para o hospital. 

A avó Fátima aparece para garantir 
que o Tomás está bem.

e que a

Tomás mantém-se calmo, 
 mas age 

Mantém-se perto de Francisco 
  e telefona para o 112, 

rapidamente.

nome

MORADA
AVC



Uma semana mais tarde, Tomás está em 
casa de Francisco a andar de um lado 
para o outro sem saber o que fazer. 

Tomás pensa, como irá ficar o 
avô Francisco?

Será que fiz alguma coisa mal?  
Se calhar devia ter sido mais rápido 
quando o ajudei.

Ouve um carro chegar à entrada 
e espreita para lá do muro. O avô 
Francisco chegou!

Francisco dá-lhe um abraço 
apertado e sorri. 

“Anda, quero dar-te uma coisa, 
Tomás”. 

CAPÍTULO 5 

TOMÁS 
O HERÓI FAST

“Avô! Avô!” 
Tomás grita, 
correndo para  
os braços do avô.



Francisco pega na mão de Tomás e 
leva-o para a sala de estar. Levanta 
a caixa de recordações e procura 
qualquer coisa.

Tomás olha para baixo e vê a máscara 
de Herói FAST de Francisco A Face 
nas mãos do avô.

“É para mim? Mas eu não sou um 
Herói FAST”.

Francisco coloca a máscara na mão 
de Tomás e diz, 

És, sim.
Salvaste-me a vida 

e detetaste corretamente todos os sinais do 
Trombo Malvado que provocou o meu AVC.

Agora és um Herói FAST.
O Tomás está tão contente, enquanto se 
aconchega no cadeirão com o seu querido 
avô.

“

Ah, era isto que 
procurava”, diz.

Quero dar-te  
isto, Tomás.

“

“ “

porque te lembraste  
do Número Mágico 112,



Sabes uma coisa? Desde então o 
Tomás também tem um superpoder. 

Tem a velocidade de um raio, nunca 
chega atrasado porque já não é lento.

Agora, até a professora diz que ele é 

  Tomás 
a Tempo! 

O Trombo Malvado agora tem um 
novo Herói FAST a quem fazer frente.

e associar cada número ao 
superpoder de cada um dos super-
avós do Tomás. Quem sabe, um dia 
podes salvar a vida do teu Super-
avô ou Super-avó, tal como o Tomás.

A única coisa que tu tens 
de fazer é lembrares- 
 te do número mágico 112

  Também 
queres ser um  
 Herói FAST? 

Vê o vídeo sobre como 
o Tomás se diverte com 
os seus Super-avós, 
porque ele é muito mais 
rápido do que eles. 
www.fastheroes.com
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NÃO DEIXES O AVC AFETAR 
QUEM MAIS GOSTAS.  
JUNTA-TE À EQUIPA E 
TORNA-TE UM HERÓI.


