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Sobre o livro 

Venham conhecer Mister Mistofélix, o velho Fortunato 
que só quer dormir, e o Rufino Finório, que é um gato 
esquisito. Mas terão muita sorte se derem com o 
Mascarilho, criminoso perfeito que se ri da lei e que 
nunca ninguém consegue apanhar. 
O Livro dos Gatos, no original Old Possum's Book of 
Pratical Cats, é uma colectânea de curiosos e animados 
poemas dedicados à psicologia e sociologia felina. 
Foram escritos nos anos 30 por T. S. Eliot e incluídos 
pelo próprio, sob o nome "Old Possum", nas cartas que 
enviava aos seus afilhados. Em 1939, a editora que tinha 
o exclusivo da sua obra decidiu reunir e publicar 15 
desses poemas sob a forma de livro. O sucesso foi 
imediato e as reedições, bem como as traduções para 
outras línguas, sucederam-se. Estes poemas ficariam 
ainda mais famosos a partir de 1981 com a sua 
adaptação ao musical Cats, de Andrew Lloyd Webber, 
um dos mais vistos de sempre em todo o mundo. 

 

Sobre os autores 

Thomas Stearns Eliot (1888-1965) nasceu em St. 
Louis, Missouri, nos Estados Unidos da América. Em 
1914 foi viver para o Reino Unido, onde publicou o seu 
primeiro livro de poesia em 1917. Eliot recebeu o Prémio 
Nobel de Literatura, em 1948. 

Axel Scheffler nasceu em 1957, em Hamburgo, na 
Alemanha. Tornou-se mundialmente famoso com as 
ilustrações que fez para diversos livros infantis, e criou 
diversos bestsellers, incluindo a premiada série do 
Gruffalo. Vive em Londres. 

João Almeida Flor, Professor Catedrático da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, das áreas dos 
Estudos Ingleses, Literatura Comparada e Tradução 
Literária, é um dos mais brilhantes tradutores 
portugueses de obras poéticas de literatura inglesa. 

 
Destaques 

• Edição comemorativa do 70.º aniversário deste clássico da 

literatura infantil inglesa; 

• Inclui os lindíssimos desenhos originais do famoso ilustrador 

alemão Axel Scheffler e uma magnífica tradução de João 

Almeida Flor; 

• Livro recomendado pelo PNL – (5.º ano de escolaridade). 
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