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Por detrás das cenas

Olá, malta! 
Somos nós,  
os vossos 
velhos amigos, 
George e 
Harold.

Sim,  
o que se 
passa, 
cães?

Agora  
estamos  

no 5.º ano. 
Estamos  

mais velhos  
e atinados…

… com- 
 pleta- 
mente  

maduros, 
atrevo-me  
a acres- 
centar.

Até temos uma 
professora nova 

chamada Miss Chivess.  
        Ela é muito  

      fixe…

… exceto numa coisa. 
Obriga-nos a ler 

 literatura  clássica.

HOMEM-CÃO



AH AH
AH

AH
AH

AH
AH AH

AH
AH

 Este mês estamos  
a ler Uma história 
de duas cidades.

E estamos  
a divertir-nos  

a valer!!!

História
de duas
cidades

História 
de duas 
cidades
Charles
Dickens

Histór
ia

de du
as

Tal como 
dissemos, 
estamos 
muito 

maduros 
agora.

Em todo o caso, 
pensávamos que não 
íamos gostar, mas  

até é bastante bom.

Sim,  
  é profundo e  
  essas cenas.

Histó
ria

de d
ua

cida
de História

de duas

Histó
ria

de d
uas
des História

História
de duas



E inspirou-nos a fazer uma banda desenhada 
do HOMEM-CÃO totalmente nova!

Agora também já somos profundos!

 
Uma história  

de dois gatinhos

HOMEM-CÃO

E assim… 
 

CONTOS  
CASANAÁRVORE  
apresentam:

Uma história  
de opressão…

chefe

… uma história  
de redenção…



… uma história de 
renascimento…

… e uma história  
de esperança.

Mas primeiro…   … recapitulemos  
        o que aconteceu  
             até agora:

história de gatinhos 
dois Uma



HOMEM CÃO
A nossa história até agora

Eles eram os melhores agentes…

Eles eram os piores agentes.
chefe

-



Era a idade  
da cobardice…

… era a época 
da coragem.

Bomba

Bomba

Ah!
Ah!

Foi um momento  
de melancolia…

… foi uma hora  
de preocupação.

ti, nó, ni

 CA-

BUM!

Foi um dia de 
desespero…

OH, NÃO!!! A cabeça do 
polícia está a morrer e  
o corpo do cão também!!!



… foi um momento de inspiração.

Já sei!  
Vamos coser 
a cabeça 
do cão ao 
corpo do 
polícia!!!!

Hurra! Iupi!

Foi um procedimento difícil…

… foi uma cirurgia bem-sucedida.

VIVA O HOMEM-CÃO!



Havia  
um polícia 
com cabeça 

de cão 
nas ruas 
frias de 

uma cidade 
selvagem…

… Havia 
um gato 

de coração 
malvado 
preso  

na Prisão 
dos Gatos.

Chatice!
Prisão

dos gatos

E assim 
começa 
a nossa 
história  
de rir  

e chorar 
por mais.

Não é fácil 
ser-se 
profundo  
e maduro…

… mas  
alguém tem  
de o ser!

Por George e Harold



Capítulo 1

Chamado de volta
chefe

Por George e Harold

CONTOS
CASANAÁRVORE
apresentam

ao dever



14

chefe

chefe

chefe
chefe

PolíciaOh, pá! Isto vai  
ser o  

máximo!
Ei, pessoal!!!!

Aparecemos nas notícias! E desta vez é uma  
    boa história!

Vejam!
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chefe

chefe
chefe

Mal posso esperar para 
mostrar ao Homem-Cão!

Ei, onde é que está 
o Homem-Cão?

Nhac
nhac

nhac
Homem-Cão!

Gabinete 
do Chefe

AH, HOMEM-CÃO!!!
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chef
e

Não… espera!

SAAAAAI!!!

PARA COM ISSO! CÃOZINHO MAU!

NÃÃÃÃO
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chefe

chefe

chefe

Quantas vezes 
FALÁMOS sobre

                isto?

Isso não são modos para 
um agente da autoridade!

Estou a  
ficar farto  
   disto!!!

Farto, farto, 
farto!

Desculpe, Chefe.  
Não queria mostrar as 
notícias ao Homem-Cão?

Oh,
sim!



PEIXE GÉNIO 
MALVADO 

DERROTADO

PEIXE GÉNIO MALVADO DERROTADO
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chefe

chefe

chefe

chefe

Olha!  
Somos 

heróis… lambe 
 lambe 
  lambe

 … porque salvámos  
   o mundo do   
  Voltinhas!!!

Aqui diz que 
    os cientistas 

vão estudar o 
         cérebro do  
          Voltinhas!

Homem-Cão, tenho uma     
    missão importante  
               para ti!

Nomeio-te 
responsável pela

  segurança!

    Quem quer 
   proteger os 

  cientistas?
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chefe

chefe

chefe

chefe
chefe

gabinete
do chefe

Quem é um  
bom protetor?

Quem quer proteger  
e servir?

Vai protegê-los!

Ui, Chefe. Tem a  
certeza de que foi uma  

           boa ideia?

  Claro que tenho a certeza! 
Porque não haveria  
      de ter?
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chefe
chefe

chefe chefe

chefe

Bem, o Voltinhas  
é um peixe morto.

Lembra-se de como o 
Homem-Cão gostava 
de se rebolar sobre 
peixes mortos?

Oh, ele nunca faria 
uma coisa dessas!

O Homem-Cão é um 
bom cãozinho!

TUMPF


