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Livros à venda na Papelaria “O Jardim” ou, por encomenda, nas escolas. 

  

Bibliotecas Escolares de Mira 

F ilipe L. S. Monteiro, que 

nos visitará nos dias 17 e 

24 de maio, nasceu em Belide, 

Condeixa-a-Nova, e é licenciado 

em Química Analítica pela Uni-

versidade de Aveiro, à qual ain-

da se encontra ligado. 

Durante vinte anos trabalhou 

na indústria, tendo, em 2010, 

trocando essa atividade pela 

escrita e o  ilusionismo. 

Enquanto escritor, Filipe 

Monteiro assume que ler 

e escrever são, na sua 

vida, um “vício”: desde 

menino que não ador-

mece sem ler e não pas-

sa um dia sem rabiscar 

umas linhas. 

“O Menino Que Sonhava 

Salvar o Mundo”, a obra 

que estará em destaque 

nas apresentações que 

fará aos alunos do 1.º ao 

5.ºano,  foi o seu primeiro livro 

infantil e tem um forte pendor 

autobiográfico; "Mestre Carbo-

no, o Cientista", um divertido 

texto centrado na Química, será 

o tema para a interação com os 

alunos de 6.ºano, preparando-

os para o seu próximo desafio: o 

3.º ciclo!  

Escritor Filipe L. S. Monteiro 
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E ra uma 

vez um 

menino que ti-

nha muita imagi-

nação.  

Cada peque-

no nada servia 

para ele inven-

tar novas brinca-

deiras, novos 

jogos, novas di-

versões. Na sua fantasia, as pe-

dras, os ramos de oliveira, as 

folhas amareladas dos choupos, 

que caíam no Outono, transfor-

mavam-se em objetos de ata-

que ou defesa, em lutas renhi-

das contra perigosos malvados e 

invasores de outras galáxias. 

“O Menino que sonhava sal-

var o mundo”, nas palavras de 

Filipe Monteiro, é sobre o imagi-

nário das crianças e os seus so-

nhos, mostrando como se pode 

inventar um lado mágico para as 

coisas e criar brincadeiras, dan-

do vida ao que nos rodeia.  

Para ficarmos a saber um 

pouco mais sobre o autor,  

adaptámos uma entre-

vista sua, saída no Diá-

rio de Aveiro, e um ar-

tigo publicado na Re-

vista Portuguesa de 

Química. Ora leia: 

Como encaixa a escri-
ta na sua vida? 

Desde cedo (11 ou 12 

anos), os professores 

disseram-me que tinha jeito pa-

ra escrever, pois conseguia ex-

primir-me com segurança e flui-

dez. Incentivaram-me, mesmo, a 

contactar alguns autores, o que 

eu fiz! Tive o prazer de receber 

resposta do grande José Cardo-

so Pires, que me deu os para-

béns pela forma como me apre-

sentei por escrito. A partir de 

então, o sonho foi escrever um 

livro! 

O título “Salvar o mundo”... 
Corajoso, não? 

Quem nunca sonhou ser um 

herói e poder salvar o mundo? 

Eu sempre sonhei ! E ainda hoje 

realizo pequenas ações, que   

Filipe L. S. Monteiro 
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contribuem pa-

ra concretizar 

esse sonho: faço 

reciclagem, eco-

nomizo recursos 

(água, luz...), 

promovo ações 

de cidadania e 

de civismo, te-

nho respeito 

pela natureza...  

Todos nós podemos fazer o 

nosso papel. A Terra está esgo-

tada e os humanos, com a sua 

sobre-exploração, mantêm uma 

visão puramente económica que 

nos tem conduzido para a catás-

trofe eminente ... 

Essa temática está presente 
no livro “Mestre Carbono, o 
cientista”... 

Esse livro tem várias facetas: 

é uma homenagem aos homens 

e mulheres que dedicam a sua 

vida a fazer ciência, na busca de 

um mundo melhor; foca o alcan-

ce dramático das mudanças cli-

máticas à escala global e a pre-

mência da salvação do planeta; 

é uma elegia à 

ciência e ao tra-

balho do cientista 

- que analisa, re-

flete e trabalha 

em grupo ! 

Retornando ao 
problema crucial, 
a extinção da ra-
ça humana, po-
demos respirar 

de alívio, ou não? 

O efeito de estufa e as suas 

maléficas consequências são 

reais. Se mais clorofila não exis-

tir para de dióxido de carbono 

fazer oxigénio,  estaremos em 

rota de extinção.  

No livro, os átomos condu-

zem a investigação; nos seres 

humanos, acredito que os mais 

pequenos de hoje serão tam-

bém, no futuro, os motores de 

transformação do mundo. 

Bibliografia (adaptada) 
Mendes, P. (Jan-março de 2015). Mestre 
Carbono, o cientista. Revista Portuguesa de 
Química, n.º136, pp. 13,14. 
Simões, S. (18 de novembro de 2011). 
Quem nunca sonhou ser um herói e poder 
salvar o mundo? Diário de Aveiro, 12. 

Filipe L. S. Monteiro 
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