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Molhou a caMa.

PriMeiras horas da Manhã. o sol coMeça a esPreitar através da janela do quarto de
lucas, que dorMe na sua caMa.

lucas acorda a bocejar. vira-se e senta-se de uM 
salto, olhando debaixo dos lençóis.

oh, não!
outra vez, não!

¡aaaaaaahhh!
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lucas enrola-se debaixo do lençol coM tristeza.

nesse MoMento, o quarto de lucas coMeça a brilhar e Muda de cor... debaixo do lençol, 
aParece uMa cabeça seguida de uM corPo.

lucas fica coM vergonha e esconde-se debaixo do lençol, evitando a Mancha Molhada e 
fazendo de conta que nada aconteceu.

dá-Me a tua Mão! 
não PrecisaMos de 
nenhuM autocarro!

a caPitã caMa-seca tira uM cartaz debaixo da sua caPa e 
desenrola-o Para que lucas o veja. solta o cartaz, que voa 
MagicaMente até à Parede do quarto.

a caPitã caMa-seca faz uMa Piscadela Mágica a lucas.

vila dorMebeM?  
nunca ouvi falar dela.

coMo vaMos?
não sei se existirá alguM 
autocarro que nos Possa 

levar.

olá, lucas, ouvi dizer que 
estavas triste e Pensei que 
Poderia ajudar-te. antes, 

tenho de visitar outra Menina e 
isso significa que teMos de ir 

à vila dorMebeM.

caPitã caMa-seca?
de onde vens?

o que fazes aqui?

Precisas de ajuda?
caPitã caMa-seca ao teu 

serviço!
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queM vive aqui?

esta é a casa da rita 
guloseiMa. Muitas vezes, 

Molha a caMa e a sua faMília 
não sabe o que fazer.  
e aqui é onde eu entro!

quantas vezes  
tenho de te dizer que não 

faças isto?!

Porque o  
voltaste a fazer?

olhaM Pela janela do telhado...

a senhora guloseiMa está zangada coM a rita, que chora na caMa Molhada.

nuM Piscar de olhos, lucas e a caPitã caMa-seca 
voaM Pelo ar, até que chegaM à vila dorMebeM,  
onde é seMPre noite.

uuuuuu… 
uuuuuuuu…

veeM uMa casa coM luz acesa e aProxiMaM-se, voando, Para aterrar no telhado.
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eu sou a caPitã caMa-seca e este 
é o lucas. vieMos ajudar. sabeMos 
o que fazer Para que a rita deixe de 

Molhar a caMa.

queM são vocês?

a caPitã caMa-seca e lucas dão uM salto  
e entraM Pela janela.

o Mais iMPortante é que leveM a rita 
ao Médico que é queM a Pode ajudar, 

dado que a enurese noturna Pode 
tratar-se.

a caPitã caMa-seca exPlica no que consiste a enurese noturna e 
Por que razão não é culPa da rita. a faMília escuta, esPantada.  
até o louro da faMília Presta toda a atenção.



a faMília guloseiMa não sabe o que dizer, exceto o louro que gorjeia.

NÃO 
BEBER

ANTES 
DE IR 

DORMIR
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coMo vos PodeMos agradecer?
quereM ficar e beber alguMa coisa? é Muito tarde Para beber,

é hora de ir Para a caMa!

não te esqueças de Manter a calMa, rita.  leMbra-te 
que deves fazer tudo o que o Médico disser...

e, xixi antes de ir dorMir!

enquanto se afastaM voando, olhaM Pela janela da rita e 
veeM que na caMa da rita, na Mesa de cabeceira, aPareceraM 
MagicaMente alguMas Palavras.

é hora de ir eMbora Para a caPitã caMa-seca e Para o lucas.   
têM de ajudar outras crianças na vila dorMebeM.

a faMília guloseiMa está Muito agradecida.
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lucas e a caPitã caMa-seca 
continuaM a voar Pela vila 
dorMebeM durante a hora 
seguinte, verificando coMo as 
MaMãs e os PaPás desejaM boa 
noite aos seus filhos.

se veeM que uMa Mãe 
ou uM Pai se zangaM 
coM o filho ou filha, a
caPitã caMa-seca
entra Para lhes 
dizer que Molhar a 
caMa não é culPa da 
criança e Para lhes 
recoMendar que
vão ao Médico Para 
obter ajuda.

dePois de Mais alguMas visitas, regressaM ao quartel-general 
da caPitã caMa-seca Para coMer uMa fatia de bolo.

beM, lucas,
o que achas? ouviste alguMa coisa 

esta noite que te Possa ajudar?
SIM! GRAÇAS À NOSSA

AVENTURA, AGORA JÁ SEI O QUE 
FAZER PARA QUE TUDO CORRA 

MELHOR.
E TAMBÉM ME DIVERTI MUITO!
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e, assiM, lucas voltou a encontrar-
se na sua caMa, disPosto a 
enfrentar uM novo dia e uM futuro 
cheio de noites secas.

fantástico, lucas, fico feliz de ter Podido 
ajudar. esPero que agora Percebas que no Mundo 

inteiro, existeM crianças que MolhaM a caMa e 
que, tal coMo no caso delas, 

não é culPa tua!

uMa últiMa coisa, lucas:  
não te esqueças de falar coM 

o teu Médico quando eu não 
estiver Por Perto
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