
Onde está a lua?
Texto de Jordi Amenós
Ilustrações de Albert Arrayás

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 aconteceu à lua.
 Este livro convida-nos a imaginar contos em família para despertar a criatividade e reinventar o mundo.

jordi amenós
Nasci em Montcada i Reixac, perto de Barcelona, em 1978. Quando era pequeno já me interessa-
vam mais as histórias curiosas dos professores do que as suas explicações nas aulas de matemática. 
Durante anos, dediquei-me ao espetáculo familiar e de rua, o que me permitiu descobrir que o que 
verdadeiramente mexe comigo é a capacidade de fazer bem às pessoas através da arte. Desde então, 
trabalho como terapeuta fazendo ateliês de constelações familiares e narrativa terapêutica pela Penín-
sula e América do Sul. Gosto muito de dançar, brincar e narrar contos. Sou um pouco despistado e 
aprecio muito o cinema e as boas histórias. E gosto de escrever, faz-me bem. Considero que na nossa 
sociedade faltam mais histórias profundas, mitos e respeito pela natureza, de que tanto gosto.

www.jordiamenos.net       

albert arrayás
Nasci em Barcelona em 1990, mas há cerca de dois anos mudei-me para Corbera de Llobregat. 
Quando era pequeno já gostava de desenhar, mas também tinha outros passatempos como, por 
exemplo, 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 me queria dedicar à ilustração. Ao acabar o curso 
instalei-me no Cadàver Exquisit (um espaço de coworking), o que me permitiu entrar no mundo da 
ilustração, participar em exposições e travar amizade com muitíssima gente do setor criativo-ilustra-
tivo. E, desde então, não parei de publicar livros e de fazer o que realmente me preenche por dentro, 
a alma, o que me faz feliz.

www.albertarrayas.com

argumentos de venda
— Um conto muito simples sobre as mudanças que se produzem na lua, noite após noite, e as res-
postas criativas que tentam explicá-las, muito diferentes da resposta científica do professor
— Albert Arrayás é fiel ao seu estilo com umas ilustrações expressivas, frescas e delicadas
— Jordi Amenós, no «Guia de leitura», explica a importância dos contos no desenvolvimento dos 
mais pequenos e faz uma série de propostas 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
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