
AS VENDAS DESTE 
LIVRO REVERTEM 

INTEGRALMENTE A 
FAVOR DA INSTITUIÇÃO 

ACREDITAR
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Era uma vez um homem muito velho 
de barbas brancas e muito compridas 

que adorava oferecer presentes. 
Morava no cimo da 

Mon
tanha 

Auris, 

no PalAcio do Gelo, 
construído em forma de 

 
c óclea 

tr
an

spar e nte,

preparada para receber os ecos provenientes 
de todos os corações pueris do mundo. 

Ao seu redor agitavam-se silenciosamente 
os cedros centenários, exuberantes 

e confidentes de longa data. 

Este Palácio do Gelo 
derretia todos os anos em junho, altura em que 

este velho bonacheirão renava para um 
destino mágico, a Ilha Sanduíche do Sul, 

a norte do Mar de Weddell e da Ilha Elefante,
 regressando somente em outubro.

Durante o inverno, era grande a agitação neste 
espaço mágico, onde existia a Fábrica Dádiva, 
que servia de palco para a criação de ofertas 

especiais e personalizadas, capazes de produzir 
a luz que faz brilhar as íris das crianças do 
mundo inteiro, bafejando-as com a Sorte. 
Esta luz só irradiava ao romper da aurora 

da Natividade. Aí, trabalhavam afincadamente 
os Gnomos Lapões, especialmente os seus 

chefes, Tomás, Jorge, Mateus, Joe e Salvador, 
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dedicando-se a distribuir as ofertas por cinco 
sacos gigantes, o América, o Euroásia, 
o África, o Oceania e o Antártida que, 

quando repletos, voavam para o trenó do 
respetivo continente.

Além desta doce tarefa, os amigos 
inseparáveis daquele generoso e solidário 

ser organizavam as mens@gens eletrónic@s, 
enviadas por todos os meninos do Universo, 

que chegavam intermitentemente ao 
Computador Pintas, 

o seu fiel conselheiro, separando os pedidos 
verdadeiros dos considerados spam. 

Este acolhedor de recados escolhia os mais 
urgentes e importantes, guardando-os na 
Pasta Arco-íris, uma espécie de homizio 

muito peculiar, e colocava os que 
restavam na Pasta Aguarela.

Assim, uma vez arquivadas todas as solicitações, 
o fiel escudeiro segredava ao simpático velhinho 

as mais secretas e urgentes, pois sabia que 
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todas as que permitiam alegrar os 
sentimentos humanos eram muito especiais. 

As restantes eram analisadas pelas 
Renas Estagiarias, 

vestidas com um uniforme cor de laranja, 
deiscente, muito original, que também 

selecionava a informação. 

Simultaneamente, as Renas-Guia 
preparavam-se para a árdua e gratificante 
tarefa de espalhar a felicidade por todo 

o Universo, participando em retiros espirituais 
e sessões relaxantes no Spa Renagonia, 

um espaço mágico concebido pelas 
Algas Nórdicas e pela Bruma Marítima. 

Nele, existia uma nascente de água tépida que 
borbulhava ao som dos Agaporni Fischer, 

aves idílicas do amor, vindas de trenó de África. 
Este lugar também acolhia as borboletas 

multicolores que esvoaçavam alternadamente, 
beijando as faces ruborescidas das Guias, 

espalhando um pó celestial e rejuvenescedor.



A reescrita, dos mundos possíveis da ficção, no contexto da quadra natalícia, 
permite revisitar o universo maravilhoso e fantástico do imaginário popular. 
Porque a interação com a literatura exige esforço de interpretação, o texto, 

A Magia de Auris, configura-se como um exercício de imaginação, criatividade, 
inovação estética, transmissor de valores éticos e culturais, relevantes na 

formação do leitor literário. Assim, pela sua ambivalência, esta obra é passível 
de ser lida por leitores sem idade. 

∙ Jorge Passos ∙
CIEC, Universidade do Minho

De uma linguagem musical, colorida, leve e luminosa nasce um conto repleto 
de magia, ternura e realismo, que poderia ser o suspiro e o sorriso dos que alcançam 

um longínquo cume e são surpreendidos pela mais bela e sonorosa paisagem.
Oferecendo uma visão lúcida do mundo atual, enraizada em fortes valores 
humanos, frequentemente apenas visíveis na essência dos “corações pueris 

do mundo”, este conto permite ao leitor uma reflexão original sobre as 
dissonâncias que pincelam uma aparente equidade social.

Ao longo de toda a narrativa, somos desafiados a repensar alguns enigmas da 
nossa humanidade: Como mergulhar na Spa da felicidade? Que caminho trilhar 

para encontrar o tesouro da magia interior? Que cordas oníricas tanger 
para granjear desejos há muito merecidos?

Deixe-se guiar e encantar nesta viagem cultural às nossas tradições e lendas. 
Atreva-se a embarcar na montanha-russa dourada de emoções. Renda-se às novas 

tecnologias da fraternidade e atenção ao olhar espelhado no rosto do Outro. 
Protagonize a mudança, ouse ser um Ícaro na Montanha Auris.

∙ Teresa Leite ∙ 
Professora de Português no Colégio de Nossa Senhora do Rosário


