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Guia de leitura  
 
         Título  
          Clube das Chaves mergulha nos oceanos 
       
         Autor 
         Maria Teresa Maia Gonzalez e Maria do Rosário Pedreira 
 
         Vale a pena ler este livro porque… é uma empolgante aventura com o mar        

sempre presente! 
 
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 . 
 
In 
 
http://quarto-crescente.blogs.sapo.pt/448.html 
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http://quarto-crescente.blogs.sapo.pt/448.html 
 
Maria do Rosário Pedreira nasceu em Lisboa, em 
1959. Licenciou-se em Línguas e Literaturas 
Modernas, na variante de Estudos Franceses e 
Ingleses, pela Universidade Clássica de Lisboa 
(1981). Possui ainda o curso de Língua e Cultura  
do  Instituto Italiano de Cultura em Portugal, tendo 
sido bolseira  do governo italiano e frequentado um 
curso de verão na Universidade de Perugia. 
Frequentou durante quatro anos o Goethe Institut, 
foi professora do Ensino Básico, fez algumas 
traduções, proferiu conferências, etc.  

Trabalhou como coordenadora dos serviços 
editoriais da Editora Gradiva. Foi directora de 
publicações da Sociedade Portugal-Frankfurt 97 

  

   

 

  

e editora dos catálogos dos pavilhões oficiais temáticos da Expo-98, tal como 
redactora das publicações inerentes aos Festivais dos 100 Dias e Mergulho no Futuro, 
promovidos durante a Expo-98. É editora da "Temas e Debates" (grupo Bertelsmann) 
desde 1998. 

Como escritora, tem já publicados vários trabalhos de ficção, poesia, ensaio, crónicas 
e literatura juvenil, procurando neste último género a transmissão de valores humanos 
e culturais. O seu romance Alguns Homens, Duas Mulheres e Eu está construído em 
torno de uma identidade perdida, onde solidão e feminino são as peças fundamentais. 
Também o seu livro de poesia A Casa e o Cheiro dos Livros institui a casa como o 
lugar feminino que acumula esperas, o cheiro dos livros, os restos do amor, os gatos 
que aí se resguardam da chuva. Para a Autora – já distinguida com alguns prémios 
literários – , a casa pode ser considerada como um mundo onde se encerra tudo aquilo 
que vai perdurando, mesmo que sob a forma da memória, nostalgicamente. 

http://www.arlindo-correia.com/Maria_do_Rosario_Pedreira.htm 
 
Sinopse (resumo da obra) 
Desta feita, os membros do clube viverão uma espectacular aventura ao sabor das ondas. Ao mesmo tempo 
que a cidade de Lisboa se prepara para a Expo 98, os quatro sócios terão a oportunidade de mergulhar em 
águas profundas e conviver com espécies dos quatro cantos do mundo. 
Porém, nem tudo será um mar de rosas: um marinheiro mais afoito saberá como nunca remar contra a maré... 
In http://educacao.mediabooks.pt/artigos/detalhe.jsp?v_id=48663 
 
Pedro, neto de Cosme, herda do avô, no dia do seu 13ª aniversário, um baú com diversas chaves. A cada 
uma das chaves está associado um enigma que Pedro tem de descobrir, para conseguir descobrir também 
vários presentes que o avô lhe deixou, aos quais ele depois terá de dar destino. Os enigmas têm de ser 
respondidos por ordem, não podem passar para o número 3 sem terem previamente descoberto o 2.  
Assim, Pedro procura nos seus amigos e familiares as pessoas ideais para o ajudarem a ultrapassar os 
mistérios.  
 
A ORDEM:  
A Ordem é composta pelos principais personagens desta história e mais um extra, o Fantasma da 
ORDEM (F.O.).  
Pedro, o neto de Cosme, com a função de Presidente.  
Ana, sua irmã, pela sua organização a secretária da ORDEM.  
Frederico, o melhor amigo de Pedro, o eterno apaixonado de Guida, um apaixonado por fotografia, e o 
mais forte do Grupo.  
Guida, prima de Pedro e Ana, a menina bonita, não estudiosa, situação que se reverte, e a ginasta do 
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grupo.  
Exite um membro honorário logo desde o início, a tia Laura, que os ajuda desde sempre.  
 
Fica então criado o clube a ORDEM. No entanto, nem tudo são maravilhas.  
 
O F.O.  
Por um critério de exclusão, a idade, Vasco um dos primos de Pedro, irmão de Guida, é deixado de fora 
do clube.  
Este, não contente com a decisão, decide interferir nas buscas dos enigmas. Apesar de muito novo, e 
sózinho, consegue descobrir a maior parte dos enigmas primeiro que os membros da ORDEM, todos 
juntos. Assim, dedica-se a deixar-lhes mensagens, em que dá pistas aos membros, dando-lhes a perceber 
que ele o F.O. já descobriu à muito o que eles procuram.  
Isto deixa o grupo, particularmente arreliado, e tentam sempre tomar medidas, de forma a que o F.O. seja 
apanhado, mas nunca conseguem.  
Vasco, mais tarde acusa-se como sendo o F.O., sendo no fundo este o único enigma que a ORDEM nunca 
consegue desvendar. 
  
In http://misteriojuvenil.com/forum/viewtopic.php?t=1289 
 
 
Recensão (crítica acerca da colecção) 
 
Para além da resolução de problemas, mistérios, estes livros mostram alguns problemas da 
juventude reais, através de André, irmão de Guida e Vasco. Os probelmas de identidade que 
ele tem, a sua busca para perceber quem é na vida, o que gosta etc... Alguns problemas são 
complicados, outros mais simples e André aos tombos, lá vai aprendendo.  
Lida também com o problema que o divórcio trás para os filhos. Não a separação em si, pois 
aqui já é um acto consumado, mas os problemas que daí advêm, e a forma como os pais 
lidam com a situação.  
Nos dias de hoje o divórcio pode estar banalisado, na altura dos livros, a temática era 
relativamente recente.  
 
Nota: Cada um dos enigmas vale por si, sendo uma história única, no entanto têm o fio 
condutor, do seguimento das chaves, das histórias de família, dos problemas extra ORDEM. 
 
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.wikipedia.org/wiki/O_Clube_das_Chaves (sobre a colecção e a série televisiva) 

http://www.astormentas.com/pedreira.htm (sobre uma das autoras) 

http://www.instituto-camoes.pt/cvc/novasescritas/mrpedreira/mrpedreira1.html 

 


