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Cinderela
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Era uma vez… uma jovem  
rapariga chamada Cinderela.  

Ela vivia com a madrasta  
e as suas meias-irmãs.
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Trabalhava muito durante 
todo o dia e à noite dormia 

junto á lareira, já em cinzas.



6

Um dia, chegou um convite do palácio.  
O príncipe estava a organizar um baile.  

A madrasta da Cinderela disse-lhe:
— Tu não podes ir. Tens de ficar  

a arrumar a casa.
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No dia do baile, a Cinderela ajudou  
as suas meias-irmãs a arranjarem-se.
— Diverte-te aqui em casa! — 

troçaram elas. 
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A pobre Cinderela viu  
a carruagem a partir rumo  
ao palácio e ficou triste. 

— Quem me dera poder  

ir ao baile — murmurou.
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De repente, apareceu uma 
senhora de cabelos brancos.  

Tinha asas cintilantes  
e uma varinha mágica.

— Olá, Cinderela — disse ela.  
— Eu sou a tua fada-madrinha  

e vou realizar o teu desejo.

— Tu vais ao bail
e.
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— Para começar, precisamos de 
uma forma de te levar ao palácio 
— disse a fada-madrinha, a sorrir.

E foi buscar a maior abòbora 
que encontrou na horta. 



11

Abanou a varinha de condão  e a abòbora transformou-se  
numa carruagem!
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— Agora precisas de cavalos  
e de um cocheiro que conduza 

a carruagem! — declarou  
a fada-madrinha.
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E com dois toques de varinha de condão, 
quatro ratos transformaram-se  
em quatro cavalos, e outro rato 

transformou-se num cocheiro.
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— Agora, a parte mais 
importante: o teu vestido! —  

disse a fada-madrinha.
Fez um movimento ondulante  
com a varinha de condão e,  
quando a Cinderela olhou  

para baixo, percebeu que tinha  
um vestido lindíssimo 
e uns resplandecentes  
sapatos de cristal.
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A fada-madrinha disse-lhe que  
estava pronta para o baile, mas alertou-a:

— O encantamento terminará assim  
que soarem as doze badaladas!
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Quando a Cinderela chegou ao palácio,  
todos a observaram, em espanto.

— Quem é esta jovem tão bela? — questionavam.

Ninguèm a reconheceu,  
nem mesmo as suas meias-irmãs.
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O príncipe dançou  
com a Cinderela toda 
a noite. Ela estava  

tão feliz que  
nem deu conta do 
tempo a passar.
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De repente, o relógio começou  
a fazer soar as doze badaladas! 
A Cinderela saiu do palácio  
a correr, mas, com a pressa,
perdeu um dos seus  
sapatos de cristal!
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Quando chegou à carruagem  
o encantamento já tinha desaparecido. 

Correu todo o caminho até casa,  
para conseguir chegar antes das suas 

meias-irmãs.



20

Entretanto, o príncipe não conseguia esquecer 
a Cinderela. Estava apaixonado e declarou 

que casaria com a jovem a quem aquele 
sapatinho de cristal servisse na perfeição.
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Visitou todas as casas das  
redondezas, mas não teve sorte. 

Finalmente, chegou a casa da Cinderela.
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— Este sapato de cristal pertence  
à jovem com quem dancei no baile 

— disse o príncipe.  
— Tenho de encontrà-la.
As meias-irmãs da Cinderela 

convidaram o príncipe a entrar. 
Depois, tentaram enfiar, à força,  

os seus grandes pès no sapatinho.  
Mas não conseguiram!
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O príncipe perguntou se havia 
mais alguma jovem na casa.

— Claro que não — 
responderam as raparigas.
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Nesse instante, a Cinderela entrou na sala. Mas, 
antes de poder falar, a sua madrasta disse:

— Não, ela não. Ela é uma simples empregada. 

Não foi ao baile.
Ficaram todos espantados!



25

Ficaram todos espantados!

Mas o príncipe convidou  
a Cinderela a sentar-se e a 

experimentar o sapato de cristal… 
E ele serviu na perfeição!
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Subitamente, o príncipe reconheceu 
a Cinderela e ficou felicíssimo!

— Finalmente encontrei a minha princesa — 
disse ele. — Casas comigo?

A Cinderela aceitou e eles
viveram felizes para sempre!
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