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BOOOOOAS,  
PESSOAL!!!!



DAQUI FALA  
O FEROMONAS!

SÊ BEm-VINDO 
A ESTE
ESPETACULAR 

LIVRO!!!
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Boas, pessoal, o meu nome é Miguel 
Campos, mas vocês devem conhecer-me por 
Feromonas. Este livro é uma oportunidade 
única de poder partilhar todas as minhas 
aventuras, e principalmente os meus 
desafios, convosco. Vais poder conhecer-me 
um pouco melhor e desafiar-te a ti mesmo a 
ganhar coragem para completar alguns dos 
desafios mais loucos.

Normalmente sou eu a completar desafios 
nos meus vídeos, agora... é a tua vez! Quero 
saber como vais completar os meus desafios.

Se me segues nas redes sociais como o 
Facebook, Twitter ou Instagram, ótimo! 
Se não, começa já a seguir-me porque eu 
quero que partilhes comigo as fotos e vídeos 
dos teus desafios!

Este vai ser o primeiro livro em que vou 
poder escrever tudo o que quero. Olha, por 
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exemplo: «BACON.» HAHA! E é por isto que  
os meus pais dizem que, apesar de eu ser 
meio maluco, este vai ser um livro fantás... 
erm... fenonástico!

Quero que este livro seja um livro «meu» e 
teu, e é por isso que todas as ideias e desafios 
que te proponho são coisas que já fiz ou 
pretendia fazer no meu canal de YouTube. 

Acredites ou não, se tiveres a coragem de 
completar estes desafios, podes considerar-te 
um herói! 

Poucos completaram todos os desafios e 
sobreviveram... HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! 

Estou a brincar... 

Boa sorte!
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MANUAL DE 
INSTRUcõES

Este não é um livro como os outros. 

Para o leres, 

vais precisar de alguns adereços! 

-
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Toma nota e começa a reuni-los!

o Um telemóvel com câmara  
para registares em foto  
ou em vídeo os resultados dos desafios.

o Redes sociais como o Facebook, o Twitter ou  
o Instagram para partilhares as imagens que mostram  
os resultados dos teus desafios.

o Acesso à internet, claro, para publicares  
as tuas imagens e vídeos nas redes sociais.



16

E AINDA... 

o Fatias de Bacon

o Bolachas gordinhas ou macarons

o Molas da roupa de madeira

o Marshmallows

o Tigela + Azeitonas, tremoços, uvas  
ou algo do género
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o Caneta e papel 

o 6 ovos

o Spray para pintar o cabelo

o Banana + Trela

o Material para fazer um bigode postiço

o Limão
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o Pasta de dentes

o Malagueta

o Aranha ou outro bicho aterrador de borracha
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Antes de te lançares à aventura nos 
desafios fantásticos que preparei para ti, 
presta atenção: no final de cada um,  
tens de avaliar a tua prestação e escolher 
a imagem que melhor representa o teu 
resultado do desafio:

    Fui uma lástima

Desafio cumprido

E não te esqueças de partilhar 
todos os teus desafios com as hashtags 
correspondentes: estão no fundo da página!



Preparado para começar?

?
? ?

?



?





1.

O QUE 
SABES 
SOBRE 
MIM?

?
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Boas, pessoal, eu sou o Feromonas! 

Fenom para os amigos. 

E Miguel para a família.

Achas que sabes jogar? Então assinala a 
resposta certa e descobre o que sabes sobre mim! 

Hei, e não vale espreitar as respostas no final!



1 - Este é um inquérito sobre...

  A) A Pessoa Mais Linda do Mundo

  B) Os Problemas Financeiros da Grécia 

  C) Feromonas

  D) A Arte do Ballet

2 - E perguntam vocês: porquê o nick Feromonas?

   A) Segundo a Wikipedia, sou uma «Substância segregada por um  
animal que influencia o comportamento ou o desenvolvimento  
morfológico, ou ambos, de outros animais da mesma espécie, tais  
como os estimulantes sexuais das borboletas e os rastos odorosos  
das formigas»;

   B) Porque ninguém me resiste e perseguem-me onde quer que eu  
esteja             ; 

   C) Porque o meu nome original era «Fenomenal» (daí o nick Fenom), 
mas o meu amigo Jinx achava que era presunçoso e começou a 
tentar insultar-me – fedelho, doninha fedorenta... - até que um  
deles – Feromonas – ficou, e quando descobri o que significava  
já era tarde...;

  D) Porque sou como um autêntico íman de seguidores no Youtube.

?o

o

o

o

o

o

o

o



?

 3 - Quantos seguidores tenho no meu canal de Youtube? 

  A) Um (só eu mesmo)

  B) Dois (os meus pais) 

  C) Onze (obriguei a minha equipa de futebol a inscrever-se)

  D) Mais de dois milhões e meio (vá-se lá perceber porquê!) 

 

4 - O que é que eu faço, exatamente, para ter tantos seguidores?

  A) Reúno os amigos e faço sessões de striptease para o meu canal;

   B) Crio jogos de computador com grafismos espetaculares de olhos 
fechados;

   C) Divirto-me a jogar, grito e esperneio e gravo tudo para depois  
partilhar no meu canal de Youtube;

  D) Como Bacon o dia todo e grito para mim mesmo: «Bacon é vida!»

? o

o

o

o

o

o

o

o


