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Era uma vez um dragão chamado Kiko que tinha um amigo inse-

parável, o Rafa. Os dois andavam sempre juntos, brincavam juntos, 

comiam juntos e contavam todos os seus segredos um ao outro, só não 

dormiam juntos porque o dragão ressonava e vivia numa gruta mas, 

o Dragão até ajudava o Rafa a estudar, ele era muito sábio, só que 

tinha um defeito, às vezes era trapalhão e preguiçoso, e o Rafa não 

perdia a oportunidade para mostrar que sabia mais do que ele. Ora, foi 

então que esta história se passou num dia de sábado, o Rafa tinha de 

estudar para um teste sobre as capitais da Europa. O Rafa andava no 

4.º ano e aproximavam-se as férias de Natal.

O Kiko, ajudava-o na tarefa, através da janela do quarto do Rafa. 

Mas, de vez em quando distraía-se, deixando-se relaxar virado para o 

imenso oceano azul.

Como o Rafa vivia junto à praia, o Kiko sentava-se a bronzear 

debaixo dos 15 graus soleiros, cheio de estilo com os seus enormes 
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óculos de sol pretos. Parecia uma estrela de rock. Só lhe faltava mes-

mo a guitarra.

— Que maçada! — Pensava o Rafa por ter tanto que estudar naque-

le início de tarde em que se sentia o cheiro da maresia e o sol aquecer 

aquela estação de Inverno. As aulas estavam acabar, mas ainda faltava 

o tal teste…

— Qual é a capital da Alemanha? — Perguntou o Kiko com o seu ar 

descontraído enquanto bebia um pouco de limonada.

— Berlim — respondeu rapidamente, o Rafa.

— Hum… E a capital da Holanda?

— Amesterdão.

— De França?

— Paris.

— Boa! Acho que estás preparado para o teste… Anda para fora apa-

nhar banhos de sol — desafiou o dragão enquanto se espreguiçava. — 

Sabes, hoje vou jantar com a Dina! 

Dina era a namorada do Kiko. 
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— Ai, sim? E vais jantar onde? Vê lá se não viras azul-escuro de tan-

to sol que apanhas!

— Vou-lhe preparar uma bela refeição no topo da minha gruta ao 

pôr-do-sol. Eu sou muito romântico! 

— Que boa vida! — Suspirou o Rafa. — Eu gostava era de ser dragão  

Assim não tinha de estudar! — E voltou a enfiar o nariz no meio dos 

livros.

Países para aqui, capitais para ali. O dragão já não aguentava tanto 

estudo, e até mesmo o gato da casa já se enrolava no lápis do Rafa, 

farto de tanta escrita.

— Rafa! Tive uma ideia! A melhor maneira de aprenderes é visitan-

do todas as cidades da Europa. Nada como viajarmos para ficarmos a 

conhecer novas pessoas, lugares e culturas.

— Estás doido, Kiko? O teste é depois de amanhã. A Europa é com-

posta por 50 países nem em 10 anos conseguiríamos visitar todos!

— Ai não? — Levantou-se rapidamente o dragão, todo entusiasmado, 

ao mesmo tempo que esticava as suas enormes asas — Não duvides da 
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rapidez das minhas asas.

— Eu não duvido nada, sabes que adoro viajar nas tuas asas. 

Entusiasmado, o Rafa subiu para o dorso do dragão. 

— Caro passageiro, bem-vindo a bordo! Vamos começar a nossa visi-

ta turística por Lisboa, capital de Portugal — anunciou o Kiko prepa-

rando-se para levantar voo.

E, num piscar de olhos, estavam a sobrevoar a bela cidade de Lisboa. 

O Rafa nem podia acreditar.

— Uau! — Exclamou.

— Olha, ali é a Ponte 25 de Abril. Atravessa o Rio Tejo e tem mais de 

50 anos.

— Tão antiga?! Como sabes?

— Oh, já sabes que eu sou um dragão muito antigo, tenho mais de 

1000 anos!

— Sim, sim, é verdade!

— Agora vamos a Belém, comprar uns pastéis de nata, que são um 

doce típico português e são deliciosos!


