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Onde está a lua?
Numa noite, o Paulo observou que a lua brilhava 
grande e redonda no céu. No dia seguinte, reparou 
que era um pouco mais pequena, e mais pequena 
ainda com o passar dos dias… até que desapareceu 
completamente. Que mistério! O Paulo, com a 
ajuda dos seus amigos, vai querer saber o que acon-
teceu à lua.
Este livro convida-nos a imaginar contos em família 
para despertar a criatividade e reinventar o mundo.

· Um conto muito simples sobre as mudanças que se produzem 
na lua, noite após noite, e as respostas criativas que tentam ex-
plicá-las, muito diferentes da resposta científica do professor.

· Albert Arrayás é fiel ao seu estilo com umas ilustrações ex-
pressivas, frescas e delicadas.

· Jordi Amenós, no «Guia de leitura», explica a importância dos 
contos no desenvolvimento dos mais pequenos e faz propos-
tas para trabalhar a criatividade em casa ou na escola.

· O texto, que é breve, cria uma espécie de prosa visual muito 
atrativa para os primeiros leitores.

Jordi Amenós
Nasci perto de Barcelona em 1978. Agora vivo numa aldeia no meio de um bosque, 
na serra do Montseny, também na Catalunha. A minha paixão é fazer bem às pessoas 
através da arte. 
     Sou um pouco despistado. Gosto de brincar e narrar contos, escrever e passear pela 
montanha, e adoro animais. Penso que no mundo faltam poetas que mostrem a beleza 
do invisível.
     Como terapeuta e formador, dedico-me a dar seminários, conferências e formações 
em Narrativa Terapêutica e criatividade. Emociono-me ao ver como por detrás de cada 
história há uma pessoa com as suas feridas e os seus tesouros que vale a pena desco-
brir. Acredito profundamente na bondade e na beleza como maneiras de melhorar — 
ou salvar — o mundo.

Albert Arrayás
Nasci em Barcelona em 1990. Quando era pequeno, já gostava de desenhar, mas tam-
bém tinha outros passatempos como observar a Natureza. Então, pensei em estudar 
Biologia. Mas, antes de tomar uma decisão, tentei imaginar o que me faria mais feliz, e 
a resposta foi bem clara. 
    Iniciei Belas-Artes em Barcelona e aprendi imensas técnicas, mesmo sabendo que 
queria dedicar-me à ilustração. Ao acabar o curso, instalei-me no Cadàver Exquisit 
(um espaço de coworking), o que me permitiu entrar no mundo da ilustração, partici-
par em exposições e travar amizade com muitíssima gente do setor criativo-artístico. 
E, desde então, não parei de publicar livros e de fazer o que realmente me preenche 
por dentro, o que me faz feliz.
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