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 Investigámos sobre a vida e obra da autora 

e ilustradora Maria Sousa, deixamos aqui a sua 

biografia e algumas sugestões de leitura. 

 Esperamos que gostem! 

Divirtam-se … 



 

APRESENTAÇÃO 

• Maria Sousa nasceu em 1971 e reside em Aveiro; 

• Frequentou o curso de Línguas e Relações Empresariais, na 

Universidade de Aveiro; 

• Esteve ligada à área comercial e financeira durante cerca de 

16 anos; 

• Atualmente, dedica-se a tempo inteiro às artes plásticas; 

• Escritora e ilustradora; 

• Tem no seu filho a sua “fonte de inspiração” para os seus 

livros infantis; 

• Os seus livros têm como temática a preservação da 

natureza, o equilíbrio entre a fauna e a flora e a cidadania. 

 

 

LIVROS PUBLICADOS 

1º livro, “Os Guardiões do Reino do Sol”, novembro 2012 

2º livro, “A mata da avó Luísa”, novembro 2013 

3º livro, “Despertar”, novembro 2014 

 

 



 

 

foi um projeto idealizado em 2012. 

Atualmente, é uma marca registada que 

contempla a linha editorial infanto-juvenil. Neste âmbito, a nossa 

missão é passar mensagens importantes como a ecologia e 

cidadania, sem perder a vertente da criatividade e do sonho que 

deve fazer parte do mundo infantil e não só… 

 

“OS GUARDIÕES DO REINO DO SOL”, NOVEMBRO 2012 

 

Numa galáxia distante, muito 

distante, há um planeta: o 

Planeta do Reino do Sol! 

E como será esse reino? É 

um reino muito especial, 

mágico, com paisagens 

verdejantes e de uma beleza incomparável! Ah, e já para não 

falar das flores multicolores, de cascatas brilhantes e de uma 

água pura e cristalina! Além disso, tem uns habitantes muito 

especiais, os Unicórnios mágicos! 

 



“A MATA DA AVÓ LUÍSA”, NOVEMBRO 2013 

 

A mata da avó Luísa é um 

lugar muito especial… limpo 

e cuidado, porém selvagem, 

com seres vivos 

interessantes. 

Rafael é um menino de 5 anos, que se diverte a observar os 

bichinhos que aí vivem com os seus afazeres do dia-a-dia e fica 

muito entusiasmado ao conhecer Tareco, um gato esperto e 

super rápido. 

Este menino curioso descobre que Tareco já tem uma família e 

que precisa de um abrigo para ela. Ao tentar ajudá-los, Rafael vê-

se envolto num grande sarilho. A avó Luísa, não sabendo onde se 

encontra o seu neto, fica desesperada e procura-o. 

Será que Rafael conseguirá livrar-se do problema em que se vê 

envolto e aprender uma lição de vida? 

 

 

 

 



“DESPERTAR”, NOVEMBRO 2014 

 

Numa galáxia distante, muito 

distante, há um planeta: o 

Planeta do Reino do Sol! 

E como será esse reino? É 

um reino muito especial, 

mágico, com paisagens verdejantes e de uma beleza 

incomparável! Ah, e já para não falar das flores multicolores, de 

cascatas brilhantes e de uma água pura e cristalina! Além disso, 

tem uns habitantes muito especiais, os Unicórnios mágicos! 

 

BIBLIOGRAFIA: 

• http://www.contoscomarte.com/  

• https://novasliteracias.wordpress.com/category/turm

as/3o-g/  
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