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OS MEUS LIVROS

MISTÉRIO À LUZ DAS 
ESTRELAS
Maria Francisca Macedo;  
il. Sara Paz
Booksmile, 2019, 1.ª ed.
   
Este é o 12.º livro da 
coleção «O Clube dos 
Cientistas». Três irmãos 
curiosos e fascinados  
por astros e estrelas  
vivem uma alucinante  
aventura numa noite 
estrelada, cheia de ação  
e mistério. À luz das 
estrelas, uma praia  
fluvial pode esconder  
muitos perigos… E mais: 
além de poderes participar 
na história, este livro  
convida-te a experimentar 
os mistérios  
da astronomia, fazendo  
de ti um astrónomo! 

MORTINA E O PRIMO  
ODIOSO
Barbara Cantini
Bertrand, 2019, 1.ª ed.

  
Mortina, a menina  
morta-viva, e o seu melhor 
amigo, um galgo albino 
chamado Tristonho, vivem 
com a tia Falecida no 
Casarão Decadente.  
Tristonho diverte-se a caçar 
sapos, Falecida ocupa-se 
com a botânica e Mortina 
morre de tédio. Mas um dia 
a tia Falecida desaparece 
sem deixar rasto, e os  
amigos de Mortina recebem 
um convite misterioso.  
Junta-te a Mortina e aos 
seus amigos nesta aventura 
para resolver o mistério da 
desaparecida tia Falecida. 
 

O MUSEU DO PENSAMENTO
Joana Bértholo; il. Pedro 
Semeano e Susana Diniz 
Caminho, 2018, 2.ª ed.

Miguel guia-nos na visita 
ao Museu do Pensamento, 
onde há muitas perguntas 
misteriosas por desvendar. 
Onde vão parar os  
pensamentos depois de 
passarem pelas cabeças 
das pessoas? Os olhos  
pensam mais do que  
a barriga? Será que  
pensamos mais rápido  
se desatarmos a correr?  
Já alguma vez tiveste um 
pensamento tão divertido 
que te deixasse feliz sem  
ter de acontecer mais nada? 
Tenta deslindar os muitos 
mistérios que existem  
no pensamento.

A MEIA PERDIDA
Anine Bösenberg
Bruaá, 2017, 1.ª ed.

Na corda da roupa estão 
as meias vermelhas e 
brancas às riscas, as azuis 
com bolinhas brancas,  
mas as vermelhas  
desapareceram… só  
ficaram as molas. Queres 
desvendar o mistério das 
meias desaparecidas? Fica 
atento! Usa a imaginação, 
saltita de página em  
página, espreita pelas  
portas, janelas ou por  
todos os buracos e  
buraquinhos dos troncos 
das árvores e serás  
o maior dos detetives!

MISTÉRIOS
Matilde Rosa Araújo;  
il. Alice Jorge
Livros Horizonte, 2016, 5.ª ed.

  
O que é um mistério?  
O que não se sabe, não  
se conhece, mas se quer 
descobrir? É um ponto de  
interrogação? Também 
pode ser um poema…
Este livro, que tem  
«Mistérios» no título,  
é um livro de poemas, logo, 
é um livro duplamente  
misterioso. Os poemas  
contam histórias, têm 
personagens — meninos e 
meninas, pássaros, burros, 
formigas —, brincam com 
as ideias e com as palavras, 
com as rimas, e às vezes 
têm tanta música que dão 
vontade de cantar. 

PARA ONDE  
VAMOS QUANDO  
DESAPARECEMOS?
Isabel Minhós Martins;  
il. Madalena Matoso  
Planeta Tangerina,  
2014, 2.ª ed.

  
Para onde vamos quando 
desaparecemos? Uma  
pergunta misteriosa.  
Para onde irão as nuvens? 
Para onde irá o Sol quando 
desaparece? Para onde vai 
toda a gente quando a noite 
cai? E a neve, para onde vai 
quando derrete? Para onde 
vai o barulho quando  
desaparece? Há tantas  
coisas que desaparecem 
neste mundo e outras que 
aparecem quase sem  
darmos por isso. Será  
a vida? Afinal, quem  
conseguirá responder  
à pergunta misteriosa?


