


A Cati Madeixa é a melhor cabeleireira das redondezas.

O seu salão de beleza tem sempre filas gigantes que 
atravessam a cidade inteira e chegam a perder-se de vista. 

BICLAS CAPUCHINHO

OTICA 
DR. LOBO M.A.U.
ÓCULOS PARA TE VER MELHOR

-

NA HORA

Penteados para sonhos rea
liza

dos

Caracois 
Dourados & Cia.
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A Cati está sempre tão ocupada  
a lavar, a pentear e a cortar, que mal 
tem tempo para beber uma chávena 
de chá.

SR.ª CAPUCHO

Estao todos c
onvidado

s 

para o bai
le mais perfei

to 

para enc
ontrar 

a rapa
riga 

perfeita 
para o

 meu filh
o.

Das 20h
 a m

eia-n
oite

.

Certo dia, a Rainha 
enviou um convite.

Toda a gente recebeu um...

— Oh, não! — disse a Cati.                     
— Todas as donzelas do reino                 

vão querer arranjar o cabelo!                     
 O que é que eu faço agora?

... exceto uma pessoa.

Irmãs 
Malvadas

Cinderela

H. Dumpty

Mãe 
Ganso

s

-

Baile



A Cati está sempre tão ocupada  
a lavar, a pentear e a cortar, que mal 
tem tempo para beber uma chávena 
de chá.

SR.ª CAPUCHO

Estao todos c
onvidado

s 

para o bai
le mais perfei

to 

para enc
ontrar 

a rapa
riga 

perfeita 
para o

 meu filh
o.

Das 20h
 a m

eia-n
oite

.

Certo dia, a Rainha 
enviou um convite.

Toda a gente recebeu um...

— Oh, não! — disse a Cati.                     
— Todas as donzelas do reino                 

vão querer arranjar o cabelo!                     
 O que é que eu faço agora?

... exceto uma pessoa.

Irmãs 
Malvadas

Cinderela

H. Dumpty

Mãe 
Ganso

s

-

Baile



Procura-se
Assistente

... varrer,

limpar

lavar,

Foi então que a Cati decidiu pedir ajuda… No dia seguinte, lá estava a Cinderela pronta para começar.
Ela era perfeita a…

e a fazer chá. E era tão querida, que todos a adoravam!

E, num abrir e fechar de olhos, apareceu uma jovem perfeita 
para o trabalho: a Cinderela.

Dentes C.ª

Função: fazer limpezas 
Obrigatório: que seja 

simpática.
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