
Maria é a semente que queremos que cresça no coração de cada 
pequeno ou grande leitor. Contamos convosco para nos ajudarem a 

levá-la a todos os que estão dispostos a acolhê-la.

Era uma vez muitas aldeias que não tinham 
crianças.

Era uma vez uma menina que, ao conhecer uma 
destas aldeias, decidiu que tinha de empreender 

uma mudança.
Uma mudança sussurrada pelo seu coração, para 

o bem de todos, para o bem do planeta.
Chamou outras meninas e meninos...
e quem sabe também te chamará a ti.

Fazemos a Mudança?

SINOPSE:
Este é um livro infantojuvenil que conta a história de Maria, uma menina de 11 anos que foi passar uns 
dias a casa dos avós, numa aldeia de xisto chamada Água Formosa, em Vila de Rei. Com apenas alguns 
habitantes, conhecedores dos grandes segredos da natureza (bem como da natureza do ser humano), 
a aldeia revela-se um “lugar mágico”.  E a “magia” transforma a Maria que, depois de aprender sobre 
o impacto das alterações climáticas no dia a dia da aldeia, sobre os solos e as fl orestas, os segredos das 
águas e o poder do silêncio e da escuta com o coração, decide empreender uma mudança: convocar 
todas as crianças e jovens a visitarem as aldeias portuguesas e a aprenderem, como ela aprendeu, que 
são possíveis outros modos de vida mais simples, em comunhão com a natureza e com as comunidades 
locais, que nos ajudam a cuidar do planeta, a nossa Casa Comum.   
Mas esta história é também sobre uma outra casa, a Casa de Pax, que está a ser reconstruída para 
receber todos aqueles que sentem dentro de si o chamamento para esta mudança. Uma casa real, mas 
sobretudo simbólica, sobre a “magia” do cuidar, da partilha, da dádiva e da paz. 
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Este é um livro infantojuvenil que conta a história de Maria, uma menina de 11 anos que foi passar uns 
dias a casa dos avós, numa aldeia de xisto chamada Água Formosa, em Vila de Rei. Com apenas alguns 



Fazedores da Mudanç a sã o todos os que assumem o compromisso de fazerem a mudanç a dentro 
e fora de si, para a construç ã o de uma sociedade mais consciente, saudá vel e feliz, que respeita e 
cuida da Casa Comum com amor, unindo e criando pontes de diá logo.

Mais informação: www.fazedoresdamudanca.pt

Por detrás deste livro:

As autoras:

Sara Rodi é escritora, Rita Correia é ilustradora. Envolvidas em inúmeros projetos literários, aceitaram 
desde o primeiro momento o desafi o de se associarem a esta iniciativa. Sara escreveu a história 
que o seu coração lhe ditou, Rita olhou-a e desenhou-a com os olhos do coração. São Fazedoras da 
Mudança à sua maneira, e este é o seu contributo para a Mudança que desejam ver no mundo. 

Os parceiros:

Contribuíram com conteúdos inspiradores e mobilizadores para passarmos do Sonho à Ação: 
Dayana Andrade / Life in Sintrophy
Helena Águeda Marujo / UNESCO Chair on Education for Global Peace Sustainability 
Projeto Roots&Shoots / Fundação Jane Goodall  
Rita Correia / Livro Ilumina
Simão Gama / Coach de Liderança
Virgilio Varela / Dragon Dreaming

Este livro partiu da iniciativa da... 

A Casa de Pax
Sem ter sido alguma vez objetivo, a Casa de Pax impôs-se na escrita e no livro.

Cedida à Associação Fazedores da Mudança, pretende ser um espaço para o incremento do 
Silêncio em nós e do contacto com a natureza; da partilha de saberes e de dons colocados ao 

serviço da comunidade; e de desenvolvimento de iniciativas para o Cuidar da Casa Comum. No 
coração de Portugal, esta casa simbólica perspetiva ser um espaço, entre outros que possam vir 

a existir, para ajudar e inspirar a mudança que está ao alcance de todos.
Tem sido reconstruída com o apoio de muitas pessoas e entidades que acreditam nos ideais do 
projeto, e o valor de donativo deste livro reverterá integralmente para a fi nalização das obras, 

mais especifi camente um contributo para a aquisição de portas e janelas. 

Para levar um livro e deixar donativo, acede aqui:

www.fazedoresdamudanca.pt


