
 

 

 

 

O MEU NOME É ALICIA 
 

 

 

Eis o que conta Alicia, uma menina de Florença que anda de 

cadeira de rodas, mas a quem isso não impede de gozar a vida o mais 

que pode. Escreve muito bem e conta coisas tão interessantes como estas no seu diário. 

 

 

Como sou  

Estou contente por ser como sou. Chamo-me Alicia, mas os meus pais chamam-me 

“Bichinho”, porque sou um pouco maçadora. Sou florentina e tenho o cabelo loiro, os olhos 

verdes. Sou de estatura média, nem gorda nem magra. Com os amigos, sou muito alegre, 

sou traquinas e brincalhona, talvez em demasia. Gosto muito de hambúrgueres, de batatas 

fritas, de esparguete com molho de tomate, de tortilha de alho-francês, de ovos 

cozidos, etc.  

Adoro vestir-me desportivamente e de maneira elegante. Gosto de ir à escola e 

especialmente de matemática. O meu desporto favorito é o esqui. Prefiro os filmes 

cómicos e os livros com muitas aventuras. Sinto paixão pelo desporto, mas tenho um 

problema motor que me impede de caminhar. Ando de cadeira de rodas, mas consigo 

esquiar agarrando-me aos ombros do meu pai. Além de esquiar, sou escuteira e faço 

excursões com o meu grupo. 

 

Às vezes, imagino 

Às vezes, imagino que me transformo num personagem famoso. Tenho a cabeça nas 

nuvens, penso realizar um sonho, como pôr de pé uma organização de pequenos 

investigadores. Quando for grande, gostaria de ser astrónoma ou astronauta. Gostaria de ser 

adivinha e ter poderes excecionais. Se fosse uma grande maga, talvez pudesse prever as 

guerras do futuro com anos de antecedência e, assim, avisar as pessoas para que as 

evitassem. 

 

Os meus animais 



Gosto muito dos animais da minha casa porque me fazem companhia. Tenho dois 

gatos. O “Murfi”, o macho, é grande e preto. A “Minu”, a gata, é branca como a neve e tem 

um focinho engraçadíssimo. No pátio, também tenho duas tartarugas. Acho-as muito 

simpáticas porque não nos aborrecem. E depois tenho um peixe vermelho que se 

chama “Nicolino”, que vive há anos num aquário que acabou por ser pequeno demais 

para ele. Instalaram na banheira umas pegas para eu me poder agarrar. E quando vou lavar os 

dentes, aparece o “Murfi”. Faz de conta que também ele os lava, ou senta-se na tampa 

da retrete como se fosse uma pessoa. 

 

As minhas pequenas façanhas 

Certa manhã, acordei antes do meu pai. A minha mãe já tinha ido trabalhar e eu comecei 

a chamá-lo: Papá! Papá! mas ele não me ouvia. Então, tentei levantar-me e consegui. 

Agarrando-me à parede, cheguei ao quarto dele e acordei-o. Era a primeira vez que o fazia. O 

papá ficou pasmado mas também contente. Agarrou-me por baixo dos braços e fomos tomar 

juntos o pequeno-almoço. 

Uma manhã em que estava de férias perto do mar, o meu avô percebeu que eu não 

poderia ir tomar banho… Mas a minha mãe veio e levou-me para a beira-mar para eu me 

entreter a fazer castelos. Mas eu, empurrando-me com as mãos, acabei no mar e, assim, 

consegui tomar banho! 

 

Como me divirto 

Um dia, fui visitar uma cidade antiga com os meus pais, à qual chamam Acrópole. 

Estava no alto de uma colina. O caminho era difícil de subir, e o que fizemos? Alugámos dois 

burritos. A minha mãe ia num e eu no outro com o meu pai, e, assim, chegámos ao cimo. 

Andámos durante muito tempo no meio de pedras a ver os monumentos da Acrópole. 

De lá via-se o mar e fiquei de boca aberta a apreciar o panorama. 

Também me divirto muito na neve. Nos dias em que vou esquiar, gosto de descer pelas 

pistas com os meus esquis novos e subir no teleférico. No monte Seceda, há uma pista muito 

bonita. Está situada no meio do bosque e, no seu começo, há um recanto com um riacho quase 

gelado e uma pequena cascata no meio da neve. Mais à frente, um planalto vermelho e uma 

caverna onde há uma árvore com as raízes de fora da terra. De qualquer lado que se olhe, 

parece um gnomo escondido. Por isso lhe chamo “a pista dos gnomos” e é a minha preferida. 

No primeiro dia em que pus os esquis, que medo tive! Não posso!!! É a primeira vez que 

estou a esquiar! Parece uma coisa impossível, de gente louca! Mas vamos lá! O meu pai 

agarrou-me. Agora faço esqui e não acontece nada. É fácil e divertido! E não é tão louco 

 



assim!  

Adoro o Carnaval. Um ano, disfarcei-me de tigre com um traje de espuma com listas 

que a minha tia me pintou. Tinha um capacete com grandes olhos azuis e orelhas pequenas e 

redondas. Era muito incómodo. Mas era tão bonito que não me apetecia voltar a tirá-lo! 

Depois fomos ao Arno. As pessoas vão para as margens do Arno, que é o rio de Florença, 

para mostrar os disfarces, atirar confettis e serpentinas, e fazerem brincadeiras um pouco 

atrevidas.  

 

Às vezes, penso 

Às vezes, penso que as pessoas que não andam e se movimentam numa cadeira de rodas 

como eu, encontram na cidade muitos obstáculos em que ninguém pensa. 

Muitos passeios não têm rampa, as passagens que há são muito estreitas e, além disso, 

os passeios estão cheios de motos, automóveis e bicicletas. Há escadarias sem elevadores. E 

também não há passadeiras suficientes. Perto da minha casa, a altura do passeio é tão grande 

que nem com a minha nova scooter elétrica consigo subir. E há muitos outros 

obstáculos por todo o lado, não é verdade? 

Fiz um trabalho sobre este assunto para o Primeiro Congresso Nacional sobre as 

Crianças e a Cidade, e consegui que o publicassem num jornal. 

 

Que azar  

Certa vez, participei num concurso de lanternas de papel. Quem levasse a mais 

bonita, ganhava um prémio. A minha lanterna tinha a forma de uma casinha e 

tinha-a feito com cartão para que os rapazes não a rasgassem com as fisgas. Depois fizera-lhe 

umas aberturas como se fossem janelas para se poder ver a luz que vinha de dentro. Parecia 

uma casa iluminada! 

Ora, acontece que ganhei o prémio e... o que me calhou? Uma linda bicicleta 

vermelha! “Que azar!”, tive vontade de gritar. Que podia eu fazer com uma 

bicicleta? Mas estava contente por ter sido a vencedora. E sempre podia vender a bicicleta...  

Como se vê, umas vezes tenho sorte e outras não. Mas, apesar de tudo, sou feliz.   

 

(Conto baseado na obra de Alicia Sturiale, “El libro de Alicia”) 
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