


A Cati Madeixa é a melhor cabeleireira das redondezas.

Todos os dias chegam novos clientes, vindos dos quatro cantos 
da Terra Encantada. Não há ninguém que não tenha ouvido falar 
dos penteados fantásticos, das tranças maravilhosas e do estilo 
impressionante da Cabeleireira Encantada.

OTICA 
DR. LOBO M.A.U.

-

ÓCULOS PARA TE VER MELHOR

SALÃO DE CHÁ ALICE
Casa das Lãs dos 
Três Carneirinhos

Aquários Pequena Sereia

DR.a FADA DOS DENTES
Dentista

Vamos tornar-te a mais bela de t
odas

!

Clínica 
Príncipe Encantado

-
-

NA HORA

Caracois 
Dourados & Cia.
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O Salão da Cati é o sítio ideal para conviver. 
A Cinderela tem sempre biscoitos para todos, 
enquanto a Rapunzel experimenta os penteados 
mais modernos e a Aurora faz uma bela sesta      
no confortável sofá do salão.

Certa manhã, a Cati e as amigas folheavam a sua revista preferida. 
— Olhem para isto — disse a Rapunzel, apontando para uma notícia 

sobre uma princesa que estava desaparecida.

Notícias
Relogios 
Coelho 
Branco

-

Não 
chegue 

atrasado!

Espelho
Atra

vés doContos de Fadas 
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BRANCA DE NEVE DESAPARECIDA:  
DE QUEM É A CULPA? 

QUINTA À NOITE
TEATRO MUNICIPAL

MAÇÃS TENTAÇÃO
Doces, 

vermelhas 
e deliciosas

Repara Rápido 

do Elfo
ABERTO 24H 

PARA SUA CONVENIÊNCIA

ABRIU AGORA!Para quem quer receber 
um tratamento real.

Rua Direita, N.º46,
Terra Encantada

Equipamentos para Piquenique
Tres Ursos

v

Três P0rquinh0s
C0nstruç  es Õ
«Ninguém deita 
as nossas casas 

abaixo»

Arnaldo
 & os 

Anões

A Princesa Branca de Neve 
Desapareceu do Palácio!
Em declarações à imprensa, o espe-
lho mágico do palácio disse no seu 
discurso habitual a rimar:
«Perguntaram-me quem era a mais 
bela das redondezas. 
Eu respondi: a Branca de Neve é           
a maior das belezas!
Mas a Rainha Má não gostou de ouvir:

“A Branca de Neve??? Não me faças rir!”
O caçador ia fazer a Princesa desa-
parecer, mas a rapariga fugiu antes 
de o sol nascer.»

Mentira!
Ao saber do testemunho do Sr. Es-
pelho, a Rainha Má defendeu-se, 
dizendo que era mentira. «Nunca 
magoaria ninguém! Nem mesmo       
a Branca de Neve com o seu cabelo 
preto brilhante, lábios cor de rubi       
e pele branca como a neve. Sou de-
masiado bela para ser má.»

Segundo Desaparecimento
Investigações mais recentes confir-
maram, com grande choque, que              
o Sr. Espelho também desapareceu 
do palácio.

— Oh não — 
guinchou a Cati.

— Pobre Branca de 
Neve — disse a Cinderela.

— Espero que 
ela esteja bem — 
suspirou a Rapunzel.

— Sim — disse a 
Aurora. — Aquela 
Rainha parece terrível.                          

Numa entrevista exclusiva à revista 
Através do Espelho, o caçador afir-
mou : «A culpa é da Rainha. Ela quis 
que eu fizesse mal à Branca de Neve, 
mas eu não consegui. Eu disse à Prin-
cesa para fugir para bem longe dela.»

No entanto, a Rainha não se mostrou 
disponível para responder às acusa-
ções, visto que estava na esteticista        
a depilar as sobrancelhas em forma 
de arco maléfico.

Clínica 
Príncipe 

Encantado

-

-
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