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Guia de leitura              
                            

            Título   
               O Guarda da Praia 
 
               Autor 
               Maria Teresa Maia Gonzalez  
 
              Vale a pena ler este livro porque… nos lembra que estamos vivos e da 

importância que isso tem! 
 
    
Biografia  
 
MARIA TERESA MaiaGonzalez, nascida em 1958, em Coimbra, estudou na faculdade de 
Letras da Universidade Clássica, em Lisboa. Onde se licenciou em Línguas e Literaturas 
Modernas, variante de Estudos Franceses e Ingleses, tendo sido professora de Língua  
Portuguesa de 1982 a 1997. 
Na sua carreira de autora conta já com inúmeros livros editados dos quais se destaca A Lua de 
Joana, sendo o seu maior sucesso editorial. Foi publicado em Lisboa, Outubro de 1994, conta já 
com 17 edições e 250 000 exemplares vendidos (editado também na Alemanha, Bulgária, Albânia, 
Espanha e China). 
É também a autora da Colecção Profissão: Adolescente, onde conta com 26 títulos publicados, todos 
várias vezes reeditados e com Maria do Rosário Pedreira, co-autora da Colecção O Clube das 
Chaves, de que foram publicados 21 volumes. 
Os seus livros têm a particularidade de reflectir assuntos relacionados com a juventude. 
Na sua escrita são visíveis as situações com que nós, os jovens, defrontamos diariamente, na 
linguagem própria da nossa idade, evocando os sentimentos e as duvidas que nos atormentam, 
revelando também uma grande sensibilidade e actualidade . 
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http://quarto-crescente.blogs.sapo.pt/448.html 
                                          
 
Sinopse (resumo da obra) 
 
Uma escritora estava a redigir um livro. Foi em busca do sossego, mas quando 
chegou a uma casa na praia que uma amiga lhe indicara, teve uma grande 
estranheza, um rapaz (Dunas), não a largava nem um segundo.  
        Numa dessas vezes, perguntou-lhe o que escrevia. Ela respondeu que era sobre 
uma mulher que vivia no alto de um prédio, situado numa cidade escura. Ele 
proferiu porque não escrevia antes sobre o mar. Ela contradisse. Ficaram amigos. 
        Dunas foi-lhe ensinando várias coisas essenciais à vida. Este adorava o mar e 
tudo o que estivesse relacionado com ele. Dunas vivia com a sua avó, boa mulher, 
mas no que tocava a hospitais e vacinas era controversa. O neto nunca tinha 
apanhado nenhuma vacina, além daquela que tomou sem a avó saber. A avó curava-
o de tudo o que existisse. Era caso para dizer que era um génio na medicina antiga. 
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        Só uma coisa assustava Dunas. O velho da mata. A escritora, cheia de dúvidas foi até à mata 
conhece-lo. Parecia-lhe familiar, mas não conseguiu descortinar quem era. A autora enchia-se de 
dúvidas quanto a Dunas. E ainda para a intrigar mais, esta tinha uma concha exactamente igual à 
do rapaz.  
        Escritora e velho da mata, num novo encontro, trocaram falas e numa destas, o velho da mata 
sem querer diz que é o avô de Dunas e uma coisa que assustou um pouco a escritora. O facto do avô 
do rapaz ao olhar para ela ver os traços da madrasta de Dunas, que entretanto falecera. 
        Passado dias, o avô do rapaz morre num incêndio, a escritora acaba o livro e parte deixando 
assim, Dunas, o guarda da praia sozinho outra vez.  
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 http://pirolas.blogs.sapo.pt/1874.html 
 
Recensão (crítica acerca da colecção) 
 
É sem dúvida um livro que nos parece familiar, talvez muitas das nossas histórias, 
boas ou más experiências estão aqui retratadas. 
Mostra-nos que nem tudo na vida é perfeito, os bons momentos são passagens, são 
curtos e que, como tudo na vida, têm um fim. 
Nada nem ninguém surge por acaso, por uma simples coincidência.  
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http://novosnavegantes.blogs.sapo.pt/16537.html 
 
Mais obras destas autoras no centro de recursos 
Clube das Chaves : entre barreiras 
Clube das Chaves : preso por um fio 
O Clube das Chaves : sobe ao pódium 
Clube das Chaves : no trilho dourado 
David, um herói entre chamas 
O Noites no sótão  
O ombro de Cláudia 
Os herdeiros da Lua de Joana 
 
 
 
Ligações a propósito 
 

http://pt.livra.com/item/id/8858253 (opiniões sobre a obra) 

www.editorialverbo.pt/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_Teresa_Maia_Gonzalez 

http://pt.wordpress.com/tag/maria-teresa-maia-gonzalez/ 

 

 


