


LEONARDO era um gato, preto como o o carvão. 
Vivia sozinho na rua, porque não tinha amigos.



Quando o 
frio apertava, 
o Leonardo 
refugiava-se 
na biblioteca. 
Era um lugar 
quentinho e 
confortável, 
cheio de 
bons livros 
para ler.



Certo dia, Leonardo descobriu um livro chamado A 
Enciclopédia das Bruxas. Era mesmo interessante!



Entre outras coisas, o livro dizia:

As bruxas usam meias às riscas e chapéus pontiagudos.  

As bruxas viajam nas suas vassouras.

As bruxas têm  grandes caldeirões.

As bruxas têm animais de estimação – Corvos, morcegos, 
lagartos, aranhas, … - mas têm especial carinho por …

GATOS PRETOS



Tem meias 
às riscas. 
Deve ser 

uma bruxa!

… e lá foi ele à procura de uma bruxa.

Desculpe…
Por acaso é 
uma bruxa?



Aaaai, aaaai!
Um  gato preto!

É um sinal de má 
sorte!

A menina desatou a correr, gritando muito assustada.



Fiz asneira!
Sou assim tão 
assustador?!!



Leonardo suspirou 
muito triste e lá 
continuou a sua 
caminhada.

Ouviu um barulho 
que parecia um 
assobio e viu uma 
sombra…

Alguém estava a 
varrer a calçada 
com uma 
VASSOURA 
igualzinha à que 
tinha visto no livro. 

Tinha de ser uma 
BRUXA!



Por acaso pareço uma 
bruxa?

Ah, ah, ah, …

Desculpe…
Por acaso é 
uma bruxa?



… e continua a descer a rua à procura de uma 
bruxa.



Tem um 
caldeirão 

igual ao das 
bruxas.Deve

ser uma!

Leonardo vê uma senhora a cozinhar num grande 
caldeirão e …



Desculpe…
Por acaso é uma 

bruxa?

A senhora ficou muito zangada e chamou-lhe gato malvado.



Como não 
encontrou 
nenhuma 
bruxa, 
Leonardo 
voltou para a 
Biblioteca.



Leonardo foi à 
prateleira buscar 
um livro para ler e 
nem reparou num 
grupo de meninas 
muito estranhas 
que estavam atrás 
da estante…

…mas as meninas 
não tiravam os 
olhos do Leonardo 
e foram ter com 
ele. Abraçaram-no 
e encheram-no de 
festinhas.



Oh que gatinho 
tão querido!

Queres ir para a 
nossa escola?

Oh que fofinho!



Nessa altura, ouviu-
se uma voz de 
senhora…

Claro! Estas 
bruxinhas são as 

minhas 
aprendizes e eu 

sou a bruxa 
mestra!

Desculpem …
Por acaso 
são bruxas?



O Leonardo 
ficou muito 
contente e 
aceitou o convite 
para ir viver para 
a escola das 
bruxinhas.

Lá iria ter o 
carinho e 
companhia que 
ele tanto 
desejava.

Vais aprender 
tudo sobre 
poções e 
feitiços.



E lá foi o nosso amigo Leonardo, muito feliz, montado 
na vassoura com a Bruxa Mestra.


