
Parques Aquáticos sujeitos a encerramento em caso de reformas assim como  
por razões climáticas ou de estação.

A partir do segundo que seus dedos dos pés 
ficarem molhados, você vai se encharcar da magia 

Disney. Então venha fazer um pausa aquática 
no Parque Aquático Disney´s Typhoon Lagoon. 

Para acrescentar Opção Parque Aquático e Mais 
Diversão para o seu ingresso Parque Temático, 

basta ligar para o seu Agente de Viagens.

Guia de Diversão para Todos

Um Splash 
De magia!
Um Splash 
De magia!

Parques aquáticosParques aquáticos

Este guia simples vai te ajudar 

 a criar as lembranças mágicas 
cheias de cor, maravilhas e gargalhadas.  

Então não importa se você está sonhando em 
criar memórias mágicas pela primeira vez, ou 

esperando criar ainda mais, agora é o momento 
de trazer as pessoas que você ama para os 

Parques Disney. Não espere mais.

Existe uma lembrança Disney esperando  
por você bem agora.

Walt Disney World Resort têm quatro Parques Temáticos 

espetaculares. Dois maravilhosos Parques Aquáticos. 

As mais incríveis lojas, restaurantes e recreação 

imagináveis. Não é à toa que tantas  

lembranças especiais de família aconteçam  

durante as férias no Walt Disney World Resort.

Crie lembranças mágicas e tire suas 
primeiras férias na Disney! 
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Celebre  um    
mundo de fantas ias  

em nossas  se i s  
terras  cheias  de 

diversão sem fim.

Bem vindos ao Parque Magic Kingdom.  

Você vai descobrir atrações clássicas, shows e magia 

Disney, e ainda novas surpresas a volta de cada 

esquina, convidando todos a acreditar no faz de conta. 

Ice as Velas e traga sua tripulação para os  
Pirates of the Caribbean! O Capitão Jack Sparrow e sua  

tripulação vão ajudar você a ver porque essa aventura  
continua um clássico imperdível! 

Mad Tea Party vai fazer vôce girar e girando!

Mergulhe a 52 pés de profundidade  
no Space Mountain

E outra de nossas grandes emoções,  
Splash Mountain, enviará você em um zoom pelo  

cosmos na montanha russa inter-estrelar!

Salve a galáxia em  
Buzz Lightyear´s Space Ranger Spin 

Inspirado no filme Disney•Pixar Toy Story 2.

E aqui há mais diversão para todos: 
• Veja as travessuras de Donald em 3D no Mickey’s PhilharMagic

• Navegue sobre A Terra do Nunca em Peter Pan’s Flight
• Aproveite a magia musical ao vivo em Dream Along With Mickey
• Goze a diversão de Audio-Animatronics no Country Bear Jamboree

• Explore cavernas, cantos e recantos em Tom Sawyer Island
• Faça parte dos engraçados Monsters, Inc. Laugh Floor  

Você pode se juntar à comédia em uma das nossas mais recentes 
novidades. Inspirado no filme Disney•Pixar Monsters, Inc.
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Deslumbrantes efeitos, luzes e os seus amigos Disney 
iluminam noites especiais no Main Street Electrical Parade.

E não perca todos os outros desfiles e   

divertidos fogos de artifício:
• Seus momentos e personagens Disney favoritos se apresentam  

no desfile Celebrate a Dream Come True Parade
• Fogos de artifício contam uma brilhante história em Wishes

Deixe sua Fantasyland em Dumbo the Flying Elephant.
Crianças de todas as idades também vão amar estas 
diversões para os meninos:

• The Magic Carpets of  Aladdin 
• “it’s a small world”

• The Many Adventures of  Winnie the Pooh

Passe zunindo pelos 
penhascos rochosos e 

cavernas em Big Thunder 
Mountain Railroad

Então confira estas   

atrações suaves, 
mas selvagens:

• Pegue uma corrida cheia de sustos 
pela Haunted Mansion

• Veja o Capitão Jack Sparrow em 
Pirates of  the Caribbean  

• Ria com a diversão sem limites do  
Stitch’s Great Escape!  

• Faça um giro através de um mundo 
maravilhoso de diversão no  

Mad Tea Party
• Fuja da Bruxa Malvada da  

Branca de Neve em  
Snow White’s Scary Adventures 

1 City Hall
2 Main Street Vehicles 
3 Walt Disney World Railroad
4 Town Square Theater
5 Swiss Family Treehouse
6 The Magic Carpets of  Aladdin
7 Walt Disney’s Enchanted Tiki Room
8 Jungle Cruise
9 Pirates of  the Caribbean
10 The Pirates League

11 Walt Disney World Railroad  
12 Splash Mountain
13 Big Thunder Mountain Railroad   
14 Tom Sawyer Island 
15 Country Bear Jamboree Show
16 The Hall of  Presidents
17 Liberty Square Riverboat
18 Haunted Mansion
19 Bibbidi Bobbidi Boutique 
20 “it’s a small world”

21 Peter Pan’s Flight
22 Mickey’s PhilharMagic
23 Dream Along With Mickey
24 Fairytale Garden
25 Snow White’s Scary Adventures
26 Prince Charming Regal Carrousel
27 Dumbo the Flying Elephant
28  The Many Adventures  

of  Winnie the Pooh
29 Mad Tea Party

30 Tomorrowland Indy Speedway 
31 Space Mountain
32 Astro Orbiter
33  Tomorrowland Transit Authority 

PeopleMover
34 Walt Disney’s Carousel of  Progress
35  Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin
36 Stitch’s Great Escape!
37 Monsters, Inc. Laugh Floor
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Você nunca viu nada igual ao Epcot. 

São dois mundos fantásticos em um, onde você 

pode encontrar diversão para todos ao redor do 

mundo, desde o mar até bem longe nas galáxias. 

Ajude a salvar o mundo durante o NOVO ultra-interativo 
Disney´s Kim Possible World Showcase Adventure
Inspirado na série de animação “Kim Possible” do Disney Channel.

E aqui está mais diversão para todos: 
• Viva uma experiência de aventura dentro da Spaceship Earth, 

caracterizando um belo final e o Project: Tomorrow
• Testemunhe a história com o incrível Audio-Animatronics do  

The American Adventure 
• Celebre grandes talentos de todo o mundo ao vivo enquanto 

você descobre o entretenimento em World Showcase
• Sorria das maravilhas “pré-histéricas” em  

Ellen’s Energy Adventure

Embarque no “clamobile” para se divertir em   
The Seas with Nemo & Friends 

Inspirado no filme Disney•Pixar Finding Nemo e  
confira outras de nossas últimas novidades:

• Junte-se ao Donald e seus amigos para a   
Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros 

• Participe na NOVA diversão interativa em Innoventions 

Bata um papo com uma tartaruga totalmente incrível em Turtle Talk With Crush.

Descubra  
mundos  maravi lhosos 

e  o  poder  da 
imaginação.

Sinta a impressionante força da gravidade em Marte 
no Mission: SPACE, simplesmente uma das maiores 
emoções que você vai encontrar no Epcot 
 Você também vai gritar de alegria enquanto diriji na nossa pista 
de prova automotiva em Test Track Apresentado pela General 
Motors® —uma das mais rápidas e longas atrações de sempre!
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Todas as noites, o céu da  Epcot se ilumina 
com raio laser, fogos de artifício e música com 
a IllumiNations: Reflections of  Earth, flashes e brilhos 

pelo World Showcase Lagoon em um esplendor perfeitamente 
sincronizado. Este é o final perfeito para o seu dia de diversão!

Encontre Mickey e seus amigos em Epcot Character Spot  
e aproveite mais diversão para os pequenos e grandes:

• Risadas & sorissos na  Journey Into Imagination With Figment
• Crie projetos divertidos em Kidcot Fun Spots

• Converse com a famosa tartaruga em Turtle Talk With Crush
Inspirado no filme Disney•Pixar Finding Nemo.

Voe sobre paisagens naturais  
no Soarin’ 

e confira estas atrações suaves e  
emocionantes: 

• Assista o Captain EO e sua tripulação  
em 3D na sua missão de resgatar o planeta
• Fuja dos travessos trolls nas místicas névoas  

Norueguesas em Maelstrom

1 Spaceship Earth Apresentado pela Siemens 
2 Universe of  Energy
3 Mission: SPACE Apresentado pela HP  
4 Test Track Apresentado pela General Motors®  
5 Innoventions
6 Epcot Character Spot
7 The Seas with Nemo & Friends

8 The Land
9 Imagination!
10 México
11 Noruega
12 China
13 Alemanha
14 Italia

15 The American Adventure (EE.UU.)
16 Japão
17 Marrocos
18 França
19 Reino Unido
20 Canadá
21  IllumiNations: Reflections of  Earth 

Apresentado pela SYLVANIA, uma firma da Siemens

Encontre o mais 
novo membro  

da família:  
Duffy the Disney 

Bear.

22
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C e l e b r e  a  a ç ã o ,  
o  g l a m o u r  e  a s  

e m o ç õ e s  d e  H o l l y w o o d .

A ação toma conta nos  

Disney’s Hollywood Studios,  

onde você entra no fabuloso mundo dos 

filmes, televisão, música e teatro.

Star Tours—The Adventures Continue é uma maneira 
fora-desse-mundo para descobrir grandes emoções porque você vai 

experimentar NOVAS histórias e ver o C-3PO e R2-D2 em 3-D.  
E você nunca vai saber qual dos seus personagens favoritos  

você vai ver enquanto viaja no Starspeeder 1000!

A celebração The Magic of Disney Animation
é divertida para todos, e ainda há muito mais!

• Dance e brinque com os seus amigos favoritos da  
Disney•Pixar no desfile Pixar Pals Countdown To Fun! Parade
• Dança, rock e festa para o totalmente novo “Disney Channel 

Rocks!” estreando música de um de seus favoritos  
hits do Disney Channel, incluindo “Camp Rock”,  

“StarStruck” e “High School Musical”!

Lightning McQueen de Cars 2 da Disney•Pixar agora  
corre em uma incrível excitação AO Lights,  
Motors, Action! Extreme Stunt Show

Assista o universo Star Wars™ de uma maneira diferente no novo 3-D Star Tours—The Adventures Continue.
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1 The Great Movie Ride
2 The American Idol Experience
3 Sounds Dangerous–Starring Drew Carey
4 Indiana Jones™ Epic Stunt Spectacular!
5 Star Tours–The Adventures Continue
6 Muppet★Vision 3D ©The Muppets Studio, LLC.

7 Honey, I Shrunk the Kids Movie Set Adventure
8 Lights, Motors, Action! Extreme Stunt Show
9 Studio Backlot Tour
10 Toy Story Midway Mania!

11 Walt Disney: One Man’s Dream
12 Voyage of  The Little Mermaid
13 The Magic of  Disney Animation
14 Disney Junior—Live on Stage!
15 Beauty and the Beast—Live on Stage
16 Rock ’n’ Roller Coaster Starring Aerosmith
17 The Twilight Zone Tower of  Terror
18 Fantasmic!

5
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Mergulhe abaixo na torre The Twilight Zone Terror of Terror!
Da aterrorizante altura de um 13º andar para uma tontuante profundeza 

de outra dimensão, você vai gritar—para cima e para baixo—em um 
elevador desenfreado através de um pesadelo radicalmente randômico.

The Twilight Zone® é uma marca registrada da CBS, Inc. e é usada  
com a permissão conforme a licença da ©Disney/CBS, Inc.   

Os companheiros favoritos Disney e os novos amigos  
ganham vida no Disney Junior—Live on Stage!  
Bata palmas, cante e sorria junto com os personagens  

Jake and the Never Land Pirates,  
Mickey Mouse Clubhouse, Handy Manny à Obra e mais,  
como estreando o novo Disney Junior no Disney Channel.

O mágico Mickey derrota os vilões Disney 
em um magnífico espetáculo de raio laser, água, música 

e extravagantes fogos de artifício, Fantasmic!   
Apresentadado em noites selecionadas. 



Descubra uma impressionante aventura atrás da 

outra em Disney’s Animal Kingdom, enquanto 

explora atrações e shows, no meio de criaturas 

facinantes tanto reais como fantásticas.

NOVO! Wild Africa Trek 
Nessa emocionante expedição guiada privadamente, você vai ser 
equipado com um chicote de fios ligados a um sistema de cabo. 

Gangorrar na beira do rio sobre  enormes hipopótamos! Oscile através 
de uma ponte oscilante acima de crocodilos! Preencha suas três horas de 
diversão com uma seleção da Africana—inspiradas iguarias servidas em 

um privado acampamento de safari com emoções de savana.

Ligue para o seu Agente de Viagens para preços  
e reservas. É necessário idade mínima de 8 anos e ingresso para  

o Parque Temático. Outras restrições aplicadas.

Fazer o safari é apenas uma parte da 
diversão para todos: 

• Procure tigres, morcegos e mais em Maharajah Jungle Trek 
• Suba a bordo do trem Wildlife Express Train para o  

Rafiki’s Planet Watch e encontre um esconderijo no cenário  
do Disney’s Animal Kingdom 

• Veja onde vivem os silverback gorilas na   
Pangani Forest Exploration Trail  

• Maravilhe-se com a fantástica festa coberta de  
penas no Flights of  Wonder

Começe uma   
aventura  incr íve l  pe las 

reg iões  se lvagens   
da  Disney.

Aventure-se por uma savanna estilo africano de 110 acres em Kilimanjaro Safaris

Cuidado!  
O feroz Yeti espreita em algum lugar  

no meio da névoa em uma das mais faladas  
grandes emoções que alguma vez foram criadas:  
Expedition Everest, onde você vai gritar durante uma longa  
viagem em alta velocidade através dos misteriosos Himalayas! 
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Oasis
Camp Minnie-Mickey

Discovery Island 

Asia

Africa Rafiki’s Planet Watch 

D I S C O V E R Y  R I V E R
C

DinoLand 
U.S.A. 
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1 The Oasis Exhibits
2 It’s Tough to be a Bug!
3 Discovery Island Trails
4 Festival of  the Lion King
5 Greeting Trails 
6 Wild Africa Trek
7 Kilimanjaro Safaris
8 Pangani Forest Exploration Trail

9 Wildlife Express Train
10 Habitat Habit! 
11 Conservation Station
12 Affection Section
13 Flights of  Wonder
14 Maharajah Jungle Trek
15 Kali River Rapids
 

16  Expedition Everest— 
Legend of  the Forbidden Mountain

17 The Boneyard
18 Fossil Fun Games
19 Finding Nemo—The Musical
20 Primeval Whirl
21 TriceraTop Spin
22 DINOSAUR
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Caia de cabeça nas divertidas águas brancas do Kali River Rapids
e ainda todas estas suaves, mas selvagens atrações:

• Observe o mundo do ponto de vista das excêntricas criaturas inspirado no 
filme Disney•Pixar A Bug’s Life em “It’s Tough to be a Bug!”

• Gire atráves do tempo na montanha russa giratória Primeval Whirl
• Voe pelos céus em um amigável dinossauro em  TriceraTop Spin 

Viva o mundo do Nemo como nunca fez antes 
quando você ver a nossa última novidade,  
um espetáculo grandioso ao estilo Broadway: Finding 

Nemo—The Musical, uma maravilhosa produção teatral 
inspirada no filme Disney•Pixar Finding Nemo com 

memoráveis canções e um elenco espetacular.

Divida a magia musical em 
Festival of the Lion King,

recheada com cantos, danças, acrobacias e  

diversão para os meninos 
e os adultos, e mais:

• Animais adoráveis em Affection Section  
• Escavação de dinosauros em  

The Boneyard Dig Site 
• Personagens Disney para saudar e conhecer 

em Camp Minnie-Mickey



Imagine um paraíso tropical surgido de uma  

tempestade mitológica furiosa, reconhecido por um  

bote encalhado que lança água em umas das  

maiores piscinas de ondas que existe.

Surfe todo o dia nas ondas perfeitas da magnífica Wave Pool,  
o azul cristalino e o sol vislumbrante da Flórida

é apenas o começo da diversão para todos: 
• Ria muito junto com toda a turma enquanto  

escorregam no Gangplank Falls
• Ande de snorkel entre os habitantes da profundeza de Shark Reef

• Vá com tudo nos 300 pés de profundidades em Storm Slides
• Relaxe pelo adorável rio de águas tranquilas em Castaway Creek

• Jogue-se pelas cavernas e cachoeiras em Mayday Falls

E muito mais! No nosso maravilhoso mundo aquático cheio de  
diversão para os meninos chamado Ketchakiddee Creek!

Grite ao subir ao topo e durante a descida em Crush ’n’ 
Gusher, uma intensa montanha russa aquática.

E para outras totalmente únicas grandes emoções:
• Detone nos escorregadores de tripla velocidade em 

Humunga Kowabunga
• Desça o tubo em velocidade máxima no Keelhaul Falls

Diz a lenda que uma tempestade de neve abateu-se  

na Flórida e construiu uma estação de ski. Mais o sol a  

derreteu fazendo uma das mais rápidas, longas e  

emocionantes descidas e diversão para a família.

Brinque nas lindas e agitadas ondas  
de Melt-Away Bay 

e disfrute de outras diversões para todos:
• Teamboat Springs, uma aventura de rafting em família

• Veja quem chega primeiro em Toboggan Racers
• Refresque-se enquanto flutua em Cross Country Creek
• Deslize em tapetes ao estilo slalom em Snow Stormers

E espere até você ver o Tike’s Peak, uma versão em miniatura do 
Parque—o máximo em  diversão para os meninos!

Desafie nosso tobogam vertical com 120- pés de 
queda livre no Summit Plummet.

Mas espere! Ainda há muitas grandes emoções: 
• Jogue-se de costas abaixo de um tobogam estilo barranco  

coberto de neve em  Slush Gusher
• Participe da corrida lado a lado no Downhill Double Dipper  

Os Parques Aquáticos podem fechar por motivos de reforma, temporada e mal tempo.



Shopping,  res taurantes , 
entretenimento e  
d iversão noturna.   

Tudo i s so  es tá  
e sperando por  você .

Delicie-se em lojas únicas, restaurantes e lugares de diversão.  

Aqui você encontra tudo desde música a souvenirs, jantar nos 

lugares favoritos da família ou em finos restaurantes e disfrute de 

entretenimento fora do comum durante o dia e a noite. 

Tudo isso está na área Downtown Disney.

Pense nas coisas mais felizes…elas estão esperando por você 
em nosso paraíso de shopping em Downtown Disney!

• A melhor experiência de shopping nas lojas World of  Disney
• Brinquedos das atrações Disney. Disney, jogos temáticos-Disney 

feitos pela Hasbro® e mais no Once Upon a Toy
• As princesinhas podem fazer uma mágica transformação  

na Bibbidi Bobbidi Boutique
 • Crie camisetas personalizadas e presentes na  

Disney Design A Tee Apresentado pela Hanes®

• Descubra a variedade de designs super na moda que você não vai 
encontrar em mais nenhum outo lugar a não ser na Tren-D Boutique

Você não vai acreditar no seus olhos e nunca vai esquecer 
o entretenimento em Downtown Disney incluindo: 

• Voe acima de 400 pés no balão inflável, dando a você uma  
inimaginável vista de 360 graus sobre mais de 10 milhas no  

Characters In Flight operated by Aerophile
• Toda a turma vai ter também uma explosão enquanto vocês exploram 

os cinco andares da mais alta tecnologia incrível e divertida no 
DisneyQuest Indoor Interactive Theme Park (abaixo)

 E quando o sol se for a fantástica 
diversão noturna comença em Downtown Disney!
• Maravilhe-se com o incrível La Nouba™ do Cirque du Soleil ® 

(acima) onde corajosos acrobatas e imaginação pura  
encantam e deliciam todas as idades no magnífico teatro criado  

especialmente para este espetacular show ao vivo  
• Pegue seu lugar nas pistas de dança enquanto famosos artistas 

tocam sua música em House of  Blues®

• Relaxe em um luxuoso lounge servido de vinhos finos, licores, 
cafés e muito mais no Fuego Cigars by Sosa

• Aproveite a cozinha criativa inspirada nas ruas do Norte,  
Centro e Sul da América no Paradiso 37

Refeições mágicas são uma atração por si só quando 
você prova o gosto de um jantar em Downtown Disney!

• Aventura familiar pré-histórica no T-Rex Cafe™ (esquerda)
• Comida Irlandesa autêntica e cervejas importadas no  

RAGLAN ROAD™ Irish Pub and Restaurant
• Jantares com criações de renome no Wolfgang Puck® Cafe

• Cozinha com inspiração meridional na House of  Blues®

• Delícias cubanas criadas por Gloria & Emilio Estefan  
em Bongos Cuban Cafe™

• Aproveite o charme rústico da Itália em Trattoria at Portobello
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É verdade! Se você compra um pacote de 7 dias com  
ingressos básicos Magia à Sua Maneira, você vai pagar 

menos pelos Parques Temáticos do que em um ingresso para  
5 dias Magia à Sua Maneira. Cada dia você pode  

escolher qual dos quatro Parques Temáticos  
Walt Disney World você quer visitar.

Você pode economizar comprando 
mais dias e ter mais diversão Disney!

Aproveite mais do que um Parque Temático por dia!

Consulte com seu Agente de Viagens sobre os pacotes de férias Magia à Sua Maneira e outras opções.
*Ingressos e opções precisam ser usados com 14 dias do primeiro uso a menos que seja comprada a opção sem expiração. Visitar mais do que um Parque Temático no  

mesmo dia requer a Opção Park Hopper. Número de visitas varia de acordo com o número de dias do ingresso. Os Parques Aquáticos  
podem estar fechados para reformas, temporadas e mal tempo.  

Cr i e  o  me lho r  ing re s so  pa r a  a  sua  f amí l i a * !

Com a Opção Park Hopper, você vai poder ir e vir de Parques Temático para Parque Temático no mesmo dia. Então, você 
precisa começar o seu dia com a diversão Magic Kingdom e terminar com um grande final na Epcot. A escolha é sua. 

Aproveite suas férias de sonho Walt Disney World, e disfrute ao máximo pedindo adiantado o seus ingressos  
Magia à Sua Maneira. Assim, você pode começar a magia assim que chegar!

Você gostaria de mergulhar no esplendor tropical do  
Disney’s Typhoon Lagoon Water Park; “ski Disney” no  

Disney’s Blizzard Beach Water Park e participar de jogos 
desafiantes e surpresas no DisneyQuest Indoor Interactive 
Theme Park? Aproveite com um número certo de visitas 

para tudo isso e muito mais, baseado na duração do ingresso 
comprado, com a Opção Parque Aquático e Mais Diversão.

E acrescente ainda mais  
diversão Disney!

chega na hora, então porque esperar na fila?

Como eu consigo um FASTPASS? 
• Cada membro do seu grupo deve inserir o ingresso  

válido do Parque Temático em uma estação  
FASTPASS nas atrações participantes. 

• Você vai receber o ingresso FASTPASS Return Time e 
então pode ir brincar no Parque ao invés de esperar na fila!
• Então você só precisa ir a fila de retorno do FASTPASS 

durante o seu Return Time e vá direto na atração com  
uma pequena ou nenhuma espera.

Onde eu posso usar?  
O serviço FASTPASS está disponível agora em muitas  

atrações favoritas. Apenas procure pelo símbolo FASTPASS
  

nos mapas guias nos Parques.

Com qual freqüência  
eu posso usar? 

Para descobrir quando você pode  
receber outro ingresso FASTPASS, simplesmente  

olhe em seu atual ingresso FASTPASS.

Ingresso vai—Insira o ingresso do Parque  
no quiosque FASTPASS.

Recibo sai—Faça seu ingresso FASTPASS  
com designação de hora de retorno.

O serviço FASTPASS é fácil de usar e pode diminuir  
o seu tempo de espera em algumas das mais populares 

atrações. E está incluído na sua admissão  
ao Parque Temático do Walt Disney World !

Todos os Parques, restaurantes, atrações, recreações, entretenimento, 
ingressos e outros itens/termos descritos neste guia estão sujeitos a 
mudança, cancelamento ou descontinuação sem aviso prévio e sem 

responsabilidade legal. 

O
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Sorriso 
Pegue um  Disney’s PhotoPass Card de algum fotógrafo em qualquer lugar nos 

Parques Temáticos e nos Parques Aquáticos. Então acrescente muitas fotos 
nele! Nossos fotógrafos ajudarão você a colocar toda a família na foto!

Veja  
Não fique esperando nas filas, visite DisneyPhotoPass.com para ver,  

dividir e se divertir com suas fotos! É necessário fazer o registro online.  
Você pode ainda passar as fotos da sua câmara também! 

Compre 
Peça prints ou faça downloads das suas  

fotos favoritas e ainda faça delas incríveis brindes  
Disney como canecas, PhotoBooks e muito mais! 

Você não é cobrado pelo cartão Disney’s PhotoPass Card.  

O jeito mais fácil de ter fotos 
mágicas e muito mais?


