


BICLAS CAPUCHINHO

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

-

Bonita por Dentro e por Fo
ra

A Cati Madeixa é a melhor cabeleireira das redondezas. Esta semana, o seu salão de beleza esteve mais movimentado do que nunca! 
A Cinderela e o Príncipe Encantado estão a planear um baile 
para o aniversário do seu bebé, e todos os habitantes do reino 

querem estar bonitos e fabulosos para a grande festa.

NA HORA

Caracois 
Dourados & Cia.
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Mas a Cati, que trabalha sempre tanto, precisa mesmo de 
uma pausa. Por isso, hoje fechou o salão mais cedo e foi fazer
um piquenique com a sua amiga Bela, a rapariga mais bonita 
de toda a Terra Encantada.

A Bela é pintora e a artista oficial do Baile Real. 
Durante o piquenique, a Bela pintou quadros maravilhosos, enquanto            

a Cati lhe arranjava o cabelo e praticava os seus fabulosos penteados!
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De repente, ouviu-se um trovão estrondoso e começou a chover.
— Oh não! — choramingou a Bela. — As minhas pinturas vão ficar arruinadas!

A porta do castelo abriu-se 
e o Monstro apareceu. Ele era 
enorme e peludo, com grandes 
orelhas e patas monstruosas.

— Entrem — rosnou, 
assustadoramente.

Foi então que a Cati teve uma ideia:
— Vamos até ao castelo do Monstro. Ele vai dar-nos abrigo.
A Bela ficou assustada, porque ouvira dizer que o Monstro era mau e antipático.
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O Monstro levou a Cati e a Bela por um grande corredor repleto de 
tapeçarias, estátuas e muitos livros interessantes. Mas a Bela continuava 
a ter medo dos dentes pontiagudos e das garras aguçadas daquela criatura.

 Ouviu-se, então, uma badalada: 
Bong!
— É hora do jantar — rosnou ele, 

novamente.
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João    CONCENTRADO

SOPA DE FEIJÕES 
MÁGICOS

No elegante salão de jantar, a Bela ficou maravilhada com os deliciosos pratos 
que estavam na mesa. Enquanto jantavam, ela e o Monstro falaram sem parar sobre 
arte, música e livros. A Bela percebeu então que o Monstro não era mau como diziam.        
Ele era apenas um pouco tímido. 

A Cati sorriu ao ver que os seus dois amigos estavam a dar-se muito bem!

Quando a chuva parou, as duas raparigas tiveram de regressar a casa. Mas a Bela 
prometeu que voltaria, assim que pudesse, para terminar o retrato.

Mais tarde, sentados à lareira, a Bela pegou no seu bloco de folhas e começou 
a desenhar o retrato do Monstro. Ela desenhou durante horas.
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