
Peggy é cega. Patch é o seu cão-guia. 

Uma banda desenhada da Associação 

"Chiens guides d'Aveugles au Luxembourg"



Peggy está a dormir...
Quando é acordada pelo seu despertador falante.

Bom dia, 
são 6 horas.

Patch está a 
dormir na cozinha.

Vêm aí 
alguém.

Bom dia 
Patch.

Dormiste 
bem ?

Pequeno-
almoço ?

Primeiro a coleira
Agora 

pequeno-
almoço ?
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Temos que 
pesar a tua 

comida.

Peggy tem uma 
balança que fala.

175 
gramas

Humm. 
Estava 
bom.
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Começa a caminhada 
para o trabalho.

Primeiro 
temos de pôr 

o arnês.

Esta é a 
minha roupa de 

trabalho.

Tenho que 
parar perto das 

escadas.

Mostra-me 
a caixa do 
correio!

Lindo 
cão.
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Também tenho 
de parar na 
passadeira.

Em frente!

Está uma tosta no chão.

Não posso. 
Estou de serviço.

Que pena.

Uma pequena pausa

Por 
favor, não 

olhem.
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Mostra-me a 
passadeira!



Está um caixote do lixo 
no meio do caminho.

Afg

Conseguimos!

Mostra-
me os 

semáforos!
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Marcas no chão em 
relevo para os 
cegos.

O semáforo tem um 
interruptor por baixo.

Quando a luz fica verde, 
o botão começa a vibrar.
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♪ ♫ Here comes 
the sun, ... ♬ ♪

A estação O hall da estação

Depressa, 
não podemos 

perder o 
comboio.
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Mas 
consigo ouvir 
pessoas nas 

escadas.

A estação também tem 
linhas direccionais 
em relevo no chão.

Que horas 
são?

São 
7 e 15.

Um relógio de pulso que fala.

Os placares de informação não 
podem ser lidos por cegos.

Mais placares sem 
utilidade para Peggy.
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O comboio entra no caís.

Mostra-me 
a porta!

Entrar 
não é muito 

fácil devido à 
altura da 

plataforma.

Aqui 
podemos 

descansar um 
pouco.
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Peggy joga um jogo no 
telefone. É um telefone 
que consegue falar.

Isto é a 
dama de 
copas...

Ganhei.

Devemos 
de estar a 
chegar.

Com 
uma plataforma 
mais baixa é mais 

fácil sair do 
comboio.

No escritório. Peggy 
trabalha como secretária. Patch tem agora uma pausa.
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O computador dita o 
conteúdo do ecrã.

Peggy, 
podia-me 

digitalizar esta 
carta, por 

favor?

O scanner reconhece 
as letras da carta.

A carta foi introduzida 
no computador.

A Peggy consegue ler a carta 
através de um leitor braille.

Pode-
me digitalizar o 

texto para o 
dictafone?

Sim, 
claro.

Enquanto Peggy trabalha, 
Patch faz uma sesta.
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Bla bla 
bla….

Peggy quer 
identificar uma 
pasta.

Para isso ela utiliza uma 
etiquetadora braille.

Agora, Peggy já consegue 
ler o nome da pasta.

Pausa para o 
almoço

Mais um gole e 
já podemos ir.

Vamos 
para o parque, 

Patch?

O elevador tem números 
grandes e tácteis.
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Foram metidas fontes no chão.

O som da 
água diz-me 
onde estou.

Muito 
relaxante...

Patch, 
tens fome? 
Eu tenho.

Um cão-guia pode sempre acompanhar 
um cego durante as compras...

... Mesmo numa padaria.

Um 
croissant com 

chocolate se faz 
favor.
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Se faz 
favor...

Obrigado.

Também 
queres alguma 

coisa ?

Acho 
que me 
perdi?

Se 
calhar é 

melhor pedir 
ajuda.

Pode-me 
ajudar, se faz 

favor?
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Estou à 
procura de uma 

farmácia.

A farmácia 
é ali.

A farmácia é do outro 
lado da estrada.

Eu não 
consigo ver.

Ooops!

Eu levo-a 
até lá.

Peggy agarra-lhe o 
braço e deixa-se guiar.

Chegámos. 
Soube bem 

ajudar.
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Lotti é uma amiga da Peggy. Ela 
tem uma deficiência visual mas 
ainda lhe resta alguma visão.

A Lotti utiliza uma 
bengala para cegos.

Um obstáculo no caminho.

A Lotti consegue distinguir 
o canto do passeio com a 
bengala.

O fim da passadeira.

Será a 
Peggy?

Peggy, 
és tu ?

Lotti ?
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Vamos 
tomar um 
café?

Parece 
simpático. 

Ficamos aqui.

Até o Patch recebe 
um pouco de água.

É final de tarde e Peggy vai para casa.
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Obras.

Tenho que 
encontrar um 
novo caminho.

Patch 
parou, será que 
o caminho está 

bloqueado?

Assim 
conseguimos 
nos desviar.

Lindo cão. 
Continua 
assim.

Que cão tão 
lindo.

Uma interrupção indesejada.

Para a 
esquerda!
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Tu és um 
bom cão.

Assim 
não consigo 
trabalhar.

AfD
Você está a 

perturbar o cão 
no trabalho.

Desculpe, eu 
não sabia.

Nunca é 
tarde para 
aprender.

Estamos 
quase a chegar 

a casa.
Mostra-me 
a porta!
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Queres 
jogar?

Sim, sim, sim,...

Apanha a 
bola.
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Mais devagar, 
estou a ficar 

cansado...

Este pêlo tem de ser 
bem escovado.

Ahhh, que 
rica vida.

Queres 
ver um filme 

comigo?

O filme tem uma narração 
áudio para cegos.



21

A raposa 
está quieta a 
observar a 

menina.

Agora tenho 
de tratar da 
roupa suja.

Tu não 
podes entrar 
no quarto.

A Peggy separa a roupa 
com uma caneta de cores.

Vermelho - 
Vermelho vivo Branco

Azul - 
Azul claro

Pontos marcados no 
controlador ajudam a Peggy a 
encontrar a temperatura certa.

Peggy ouve os 
comentários do filme.
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Lisa, a sobrinha da Peggy está de visita.

Olá, 
Peggy.

Queres 
jogar a alguma 

coisa ?

E que tal um 
Scrabble ?

Tu 
ganhas 

sempre a 
esse jogo.

O objectivo do jogo é colocar letras no 
tabuleiro de maneira a formar palavras.

A Peggy consegue ler 
os símbolos em Braille 
nas pedras.

Desta forma, os cegos 
e as pessoas com visão 
podem jogar juntos.

Estás 
com sorte 

hoje.

E assim chega 
confortavelmente o 
fim de um bom dia.
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Sobre esta banda desenhada

Esta banda desenhada foi desenvolvida para celebrar o décimo aniversário da 
associação "Chiens Guides d'Aveugles au Luxembourg.

A associação "Chiens Guides d'Aveugles au Luxembourg" é a associação a 
contactar para todas as perguntas em volta dos cães-guias no Luxemburgo.

"Esta banda desenhada faz parte dos nossos esforços para sensibilizar os jovens 
para os problemas das pessoas cegas e deficientes visuais na nossa sociedade. 
Queremos promover a compreensão e a tolerância para com os deficientes. 

Nós distribuímos esta banda desenhada gratuitamente impressa em Luxemburguês. 
A banda desenhada pode ser carregada em outras línguas, por exemplo Alemão, 
Francês, Inglês e Português na nossa página web em www.chienguide.org.

Encorajamos todas as pessoas a espalhar esta banda desenhada o mais possível. A 
banda desenhada pode ser copiada e distribuída gratuitamente em forma digital ou 
impressa.

Desejamos a todos os leitores, pequenos e grandes, que se divirtam a ler e que 
consigam encontrar algo interessante nela."

O comitê do "Chiens Guides d'Aveugles au Luxembourg"
Dezembro 2011

Chiens Guides d'Aveugles au Luxembourg asbl

b.p. 2420
L-1024 Luxemburg

http://www.chienguide.org
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