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“uma escritora que fez com que eu acreditasse que ler

um bom livro é o melhor passatempo que uma pessoa pode
ter” (Gonçalo Leandro - 15 anos)



+ de 50 livros publicados 

em Portugal

+ de 200 000 exemplares

10 internacionalizações



1 livro publicado em

Itália (2013) e na

Venezuela (2014)



1 livro publicado em

Itália (2013) e na

Venezuela (2014)

Coleção de 8 livros publicada no Brasil (2016)



Considerado um dos

Obras selecionadas pela Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas para o stand 
de Portugal na Feira do Livro Infantil de Bolonha em 2012 e 2018



Participação na INSPIRE Toronto International Book Fair 

Iniciativas de incentivo à leitura no Canadá - 2014 e Suíça
- 2019, a convite do Instituto Camões



Presença nos média

Rádio
• Rádio Renascença, Antena 1, Antena 2 e rádios 

locais
• Rádios internacionais – Suiça, Canadá, Cabo Verde, 

África do Sul, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 
USA

Televisão
• Portugal no Coração – RTP
• Mundo das Mulheres – Sic Mulher
• FPTV – Canadá



Imprensa



Escrita fantástica

Dar liberdade ao imaginário, ultrapassando
os limites do possível.



Os descendentes de Merlin
A História que conhecemos…
As lendas de que ouvimos falar…
Tudo está ligado!



Adoro esta coleção e, apesar de ainda não ter tido uma
vida muito longa, acredito que esta foi uma das

melhores coleções que já li...e leio muito!!!

(André Vieira)

Tive dificuldades em parar de o ler, de tanta curiosidade!

É um livro fascinante! (Vasco Moreira)

Não acabe já com esta coleção pois ainda não me

queria despedir (…) de todas as outras personagens,

mas principalmente da Lina pois sempre que estava

em momentos difíceis foi nela que pensei
e nas decisões que ela teve de tomar (Rita - Escola

Medas - 13 anos)



Os Heróis de 
Andósia

Um estranho pesadelo e 
uma cama partida são o 

início da aventura…

Os escolhidos andam 
entre nós!



Uma leitura leve e cativante, direcionada principalmente
para os mais novos, mas capaz, ainda assim, de

proporcionar uma boa aventura a leitores de

todas as idades. Leve, simples e bastante

interessante, uma boa história. (Carla Ribeiro – blog “As
leituras do Corvo”)

Adorei o livro. Fiquei apaixonada pela história
(…) Queria ler mais. Gostei mesmo muito, muito do

livro. A ideia de existir um “mundo paralelo” ao

adormecermos, para o qual nos deslocamos… fascinou-

me! Sei que não é bem assim, que nem todas as

pessoas viajam para Andósia, mas agradou-me imenso

absorver a ideia de que vivemos uma outra vida ao

adormecer (Maria Ramos – 15 anos)



Diz a lenda que Oníris voltará a ser um só, que 

deuses serão libertados do seu cativeiro, se as 

provas forem superadas,  se as 7 raças 
conseguirem entender-se

ONÍRIS - Num mundo habitado por 7 raças com 

cabelos de diferentes cores, está nas mãos dos homens a 
salvação dos deuses. 



Eu adoro-os. Apesar de serem livros, marcaram
muito a minha vida, porque passei a ver as coisas

de maneira diferente! (Inês Margarida - 15 anos)

Gostava de um dia poder adormecer e acordar em Oníris,

e viver todas as suas aventuras (Francisco)

Por causa de ti/você, sou hoje aos 24 anos adepto de

leitura "fantástica". (nunca é tarde para ganhar o gosto
pela leitura (Pesco)

Quando entro no mundo mágico, volto aos meus dez e
onze anos. (…) Hoje, ao ler “As 7 cores de Oníris”

verifico que a criança que eu era continua em mim

(Dulce Pacheco)



Escrita PAM
Promotora de Aprendizagem e Mudança

Escrita de base metafórica que ajuda à reflexão
e à interiorização dos temas abordados,
facilitando processos de aprendizagem e de
mudança.

Para: crianças, jovens e adultos



Livros infantis

Livros que ajudam as crianças!

Um auxiliar precioso para pais e educadores



Adoro os livros da Rita!!!! (Laura – 7 anos)

Os livros abordam questões muito importantes para a

formação da criança, incutem valores, comportamentos

(enquanto ser social) e são uma excelente

ferramenta para pais, educadores... e tias de

princesinhas :-) (Carla Santos)



Para questões relacionadas com…

Cortesia e respeito 
pelo outro

Mentiras

Publicado também no Brasil



histórias cativantes e divertidas
que ajudam a pensar e a crescer

Coleção Perguntas à 
Procura de Resposta



Quando o objetivo é reduzir comportamentos
de risco no uso dos alimentos…

Curso de defesa 
contra bactérias 

más

Aprender o que 
podemos fazer para 

evitar de ficar doentes 



Quando se pretende uma melhor utilização do
dinheiro

Curso de 
como gerir 

o meu dinheiro

Literacia financeira para 
os mais pequenos



Quando o medo é um problema…

Curso de coragem 
para meninos com 

medo
um livro que ensina como 

gerir o medo

Publicado Itália e Venezuela



Quando o 
problema são as 

alergias

Um livro com um jogo dentro



Quando se quer 

trabalhar as zangas e 

as birras



O poder
e a magia das

histórias



Trabalhar afetos 
e relações



FÁBULAS A 3 MÃOS
(COM MARGARIDA FONSECA SANTOS E 

MARIA TERESA MAIA GONZALES)

Se há perdas a gerir…
E dificuldades a 

ultrapassar...

Porque as perdas podem ser também formas de ganhar



Para jovens e adultos



Para mim, este livro está a ser uma terapia, estou a

aprender a olhar para dentro, para o que me faz falta, o

que me preenche, o que me assusta… Vou levar estas

histórias comigo, porque sei que posso contar com elas

nos momentos difíceis (Pérola - sobre Histórias para

contar consigo)

O Construtor de Futuros merece ser lido, digerido e,

sobretudo, merece ter repercussões na vida! É impossível

ficar indiferente! (Prof. Dália Santos)

Magia para a nossa mente - Muito bem concebido e uma

excelente ferramenta terapêutica... Uma leitura

recomendada e capaz de proporcionar interessantes

momentos e mudanças na vida (Jreis – sobre Histórias

para contar consigo)



O Construtor de 
futuros

E se um livro de ficção pudesse motivar-nos a

ajudar o próximo?

Prémio Agostinho da 
Cultura 

Categoria Neo Leitor 
Brasil

Um homem empenhado em 
melhorar a vida dos que cruzam o 

seu caminho.



As histórias vão 
mudando e, no fim do 

livro, talvez o leitor 
também tenha mudado

Livros de metáforas
(com Margarida Fonseca Santos)

Para questões variadas…



Histórias para contar consigo 
Brincar com coisas sérias

(livros de metáforas escritos com Margarida Fonseca Santos)

É um livro ou um jogo?

As escolhas do leitor irão conduzi-lo num percurso 
autoconhecimento e crescimento pessoal.

Aprender a viver 

através dos contos



Quando as atitudes tornam a vida difícil…

As cenas de K

Um livro que ensina os 
jovens a serem mais 

felizes



Uma adolescente que passa a 
vida a imaginar cenas que nem 
sempre acabam muito bem…

Um rapaz impedido de jogar 
futebol…

Poderá um duende ser a solução 
para os seus problemas?

As cenas de K 



Quando se pretende uma melhor gestão de 

dinheiro e recursos

As sementes de Ciordamo

Literacia financeira para jovens
(banda desenhada)



Conhecer a vida de 

personagens geniais

Coleção Génios do Mundo

Leonardo Da Vinci - Gandhi
Mozart - Van Gogh



GÉNIOS DO MUNDO

Qual a ligação entre Leonardo
Da Vinci e problemas de

adolescentes?

Poderá Gandhi ajudar a salvar

um rapaz ferido?
A curiosidade por correspondência 
alheia pode levar à descoberta de 

Van Gogh ?

Poderão três irmãos encontrar

Mozart em Lisboa?



Outros livros



Uma iniciativa da 
Multi Portugal.

Histórias integradas num projeto solidário



Uma história de  

amor… 

com um toque de 

fantasia.

TALVEZ 10 SEJA MELHOR



BANDA DESENHADA

• As 7 cores de Oníris – A grande aventura

• As sementes de Ciordamo
• As palavras da velha árvore (Angola) 

• BDLP Banda Desenhada de Língua Portuguesa               

. (7 participações)



A adaptação do livro 
As 7 Cores de Oníris para Banda 

Desenhada (mangá) 



CONTRIBUTOS EM PUBLICAÇÕES

• Inglaterra - Antologia After Summer - Readon

• Espanha  - jornal Novas da Galiza

• Roménia - Orizon Literar Contemporan

• Portugal - jornais, revistas, coletâneas 



Outros projetos



Guião pedagógico
Sea Life

Oceanário do Porto 
Um percurso de descoberta da 

vida marinha…
O assumir do compromisso de a 

proteger!
2010 - Nós na Linha

Incentivar a descoberta e proteção
da vida marinha



Projeto Ateliers Empreender Criança
AIP / Nós na Linha – 2012

Livro e materiais pedagógicos, histórias e desafios 

“Cinco Dedos Doces
A empresa de Su Cesso”

A história de Susana Cesso e da sua empresa  de luvas 
de chocolate 

Estimular o empreendedorismo…



Guião para 
vídeo infantil

A história de um rapaz 
que queria ajudar um 

país

AIP / Nós na Linha 
2016

Mudar comportamentos…



FOLCLORE?!  O QUE É ISSO? 

Grupo Infantil e Juvenil de Teatro de 
Montargil (2014)

CURSO DE CORAGEM PARA 
MENINOS COM MEDO

Companhia de Teatro EDUCA
(2012 a 2014)

Obras adaptadas para

Teatro



rita.vilela@sapo.pt
tel: +351 96 61 62 989

ritavilela.com
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