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O Símbolo da Profecia lt/laia, uma aventu ra da colecção best- seller
os Pnmos, já vendeu mais de quarenta mil exemplares
em Portugal Romance de aventú ra e misterio saído daõ mãos
da escritora Mafalda Moutinho.
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MafaldaMoutinho

SUCESSO
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afalda Moutinho de-
cidiu-se pela l itera-
turajuveniÌ por pen-
sar que seria mais fá-
cil para começar. As
ideias para os temas
dos Ìivros surgem dos
que lia quando era

mais nova, como Sophia de Mello Breyner,
mas <principalmente dacolecção Os Cinco,
de Enid Blyton>, diz Mafalda. Paraescrever
a série juveniÌ Os Primos inspira-se nas mui-
tas viagens quefaz, pois acha importantís-
sima a investigação in loco. Mafalda Mouti-
nho considera-se uma privilegiada por ter a
oportunidade de ..ver culturas diferentes,
cores e cheiros, uma forma de fazer os lci-

tores viâjarem sem sair do lugar>. Visivel-
mente satisfeita, conta que recebe (muitas
cartas dos jovens leitores mas tambem de
alguns pais>, que têm feito esgotar sucessi-
vas edições desta colecção. As cartas são di-
rigidas à autora e tambem às person:rgens
das aventuras (Ana, Maria e Andre), atraves
do sire de Os Primos. Neste site poclemos ler
o primeiro capítulo de cada aventura, per-
ceber de onde surgem as ideias, conhecer
melhor Os Primos e a autora, contactá-los e
ter acesso às fichas de leitura elaboradas por
Mafalda Moutinho.

A úìtima aventura da seric juvenil comeca
quandoAndre recebe uma misteriosa men-
sagem eÌectrónica com um pedido cle aju-
daurgente e que contém um estranhovídco
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c um símbolo que cleixa o jovem bastantc
curioso: duas mãos vermclhas. O jovem,
convencido clc que Beatriz, uma colega
dc cscola, teria sido raptacla algures num
país tropical, pcdc ajuda às primas Ana
c Maria para rcsolver o mistcrio. Os três
clescobrem clue o incidente teve lugar
no Mcxico, para onde partem à desco-
berta. Uma viagem repleta de aventura,
suspense c diversão.

Á rer t I t t t'u.$ r tia'l lót'ico
Quandcl qucstionada sc o nome do novo
livro, O Sínúolo da Profecia Maio, tem
aìgo que vcr com a <Profecia Maia>
pirra o fi m do mundo em 2OI2,Mafalda
confcssa quc <scria muito difícil não os
reÌaciclnar>. No livro, Ana, Maria e An-
clré cruzam-se com alguns sacerdotes
locais cluc os ameiìçam, falancloìhes da
Grande Profecia Maia, o que lhes avi-
va ainda mais a curiosidade c os leva
a investigar as ruínas arclueológicas
dc Chichen I tza,  Ek Balam. Uxmal
e Tulum, onclc desvendam incríveis se-
g redos  escond idos  nas  p i râm ides
maias,  qLle os a judarão a encontrar
Beatriz e, quem sabe, o famoso tesouro
asteca de Montczuma.

Mafalda Moutinho diz não ter propria-
mente um <segredo> para os mais de qua-
renta mil exemplares já vendidos desta
última aventura de Os Primcls. <{Tudo oassa
pelo ritmo, com quc gosta cle lcr c de escrc-
ver, e pela descrição dos locais que visitou,
que torna mais táci1 o imaginário da história
e faz que osjovens leitores fiquem agarrados
cla primeira à últimapágina.x I
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Mundo fora
Mafalda Moutinho, 38 anos,
nasceu em Lisboa. Licenciou-se
em Relações Internacionais
pelo lnstituto Superior de Ciên-
cias Sociais e Polít icas da Uni-
versidade Técnica de Lisboa
e fez um mestrado no London
Center of International Rela-
t ions da Universidade de Kent,
em Londres, cidade onde f icou
a trabalhar como consultora de
gestão numa grande empresa,
o que lhe permit iu viajar por
diferentes países: Egipto, Fran-

ça, Holanda, Suécia, Espanha e
Itál ia, onde reside actualmente.
Começou a escrever quando
era pequena, apenas por ho-
bby, mas só em 2001 começa
(a aventura)) com os primos
Ana, Maria e André. Em 2003,
a D. Quixote edita o primeiro
livro da colecção. Até hoje,
já saíram nove aventuras de
Os Primos - algumas têm como
pano de fundo as 7 + 7 Maravi-
lhas do Mundo. Todos os seus
l ivros estão recomendadas
para o ensino escolar pelo
Plano Nacional de Leitura.
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