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Foi com muita honra que aceitei o convite da Rafaela 
para dar o meu testemunho, enquanto sua professora do 
primeiro ciclo.

Não faz muito tempo que esta pequena escritora mal 
sabia ler as palavras que agora tão bem sabe usar.

Com apenas nove anos, foi finalista da 12.ª Edição do 
Concurso Nacional de Leitura promovido pelo P.N.L. em 
parceria com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas e com a rede das Bibliotecas Escolares, onde se 
destacou, revelando o seu gosto pela escrita.

A Rafaela gosta de brincar com as palavras. E com 
elas leva-nos para mundos fantásticos, ou como ela diz 
“….viajamos sem sair do lugar.”

Tem já uma marca própria de escrita e cada texto seu 
seduz-nos para novas e mais leituras. A alegria e a ironia 
divertida, pinceladas nos seus versos, proporcionam-nos, de 
facto, diferentes emoções, enquanto os lemos.

Recordo os seus primeiros textos, na escola, pela 
espontaneidade e o tom original da sua escrita. Quando 
os lia à turma, os colegas ficavam em silêncio, num misto 
de curiosidade e aventura. A cada palavra lida, os sorrisos 
desenhavam-se nos seus rostos e os olhos ficavam grandes, 
grandes como se a liberdade vivesse em cada um deles …

“A imaginação é mágica”, diz a autora…
Convido, então, todos os leitores, pequenos e graúdos, a 

deixarem-se envolver pela magia contida nos versos deste 
livro. Às crianças, em especial, peço que se deixem contagiar 
pela paixão da Rafaela pelo processo criativo e que escrevam, 
também, os seus livros mágicos!

Parabéns, querida Rafaela!

M. Medeiros
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Onde posso ler?
Na escola aprendi
E só então me apercebi
Que podia viajar
Sem sair do lugar.

A magia das letras
Faz isso por mim
Com um livro na mão 
Vou a lugares sem fim.

No meu sótão encontro
Princesas, castelos, anões
Ainda cabem também
Fadas, elfos e vilões.

O meu quarto é tão grande
Lá cabe o mar agitado
Correm cavalos selvagens
Parece um vale encantado.

No banco do jardim
Cheiro o perfume das flores
Colho morangos silvestres
E folhas de todas as cores.

E tenho tudo isto
Bem na palma da minha mão
Cada vez que abro um livro
A vida ganha emoção



1312

E o mais engraçado 
É que estas aventuras
Acontecem em todo lado
Então onde posso ler?

Aqui, ali ou acolá
Na cama ou no sofá 
Ler um livro
É o melhor que há….

Sozinha na Cozinha
A minha mãe a ler um livro
O meu pai a ver televisão
Eu sozinha na cozinha
A tomar conta do meu irmão.

Levei-o para o seu quarto
Para não me incomodar
Adormeci-o com jeitinho
E fui para a cozinha lanchar

Disse que ia comer pão
Leitinho e uma laranja
Mas apenas comi
Bolachas e canja

Batatas fritas e pipocas
Gelados e chocolates
Dispensei as maçãs,
As peras e abacates.

Só coisas para engordar
Sumos e refrigerantes
Carregados de calorias
Açúcares e edulcorantes.

O meu irmão acordou
E tudo arrumei
Fui deitar-me na cama
E doentinha fiquei.
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A Confusão
A Ana
Liga à Joana
A Joana liga
À Luciana
A Luciana
Liga à Mariana
A Mariana liga
À Tatiana
A Tatiana liga
À Susana
A dizer que 
A ratazana
Comeu inteira
Uma banana

Depois ligo
À Beatriz
Que casou
Com o Luís
E tiveram
Um filho chamado
Dinis que se
Afogou no 
Rio Lis

Depois à Margarida
Que tem cabeça
Perdida
No jardim do palácio

E digo ao Horácio
Que casou com a Eduarda
Que tem cabeça de leoparda
Depois ligo à Rita
Que é janota
E catita
Que casou com 
O João que
Tem cabeça de
Melão
Que gosta da Catarina
Que só come tangerina
E só brinca com a Regina

E o Santiago
Tem um grande 
Rabo e gosta da 
Mafalda que ainda
Usa fralda

É MENTIRA …
O que eu contei
Quando meu nariz estiver em França
Eu ainda aqui estarei ….


