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Sobre o livro 

Desta obra pouco se poderá dizer pois é pura e 

simplesmente belíssima. Um livro para todas as idades 

que nos explica de forma poética e única o que é a alma. 

É um texto essencial num mundo que muitos criticam 

pela crescente falta de valores e de uma moral. Este livro 

apela a um conhecimento do nosso mais íntimo e 

profundo sentir, explicando por via desse pássaro, clara 

metáfora, aquilo que sentimos, como o sentimos e 

porque o sentimos. Pela singeleza do conteúdo e pela 

estética do arranjo dos desenhos de Naama Golomb, é 

uma obra que tem ganho, desde a sua publicação em 

1993, uma reputação internacional que levou a que 

fosse traduzida em mais de vinte cinco línguas, e em 

todos os países recebeu prémios e veio a tornar-se best-

seller. 

 

Sobre a autora 

Michal Snunit, autora israelita, atingiu a 

fama com a obra O Pássaro da Alma. 

Daí para cá produziu dezenas de livros 

dentro do mesmo estilo que receberam 

inúmeros prémios em todo o mundo. 

Tem sido considerada uma das melho-

res escritoras infantis contemporâneas e 

a sua obra, originalmente destinada aos mais pequenos, 

tem vindo a ser lida por adultos com o mesmo prazer. 

Em Portugal foram publicados três livros seus, todos  

eles sob a chancela Vega: O Pássaro da Alma, Vem e 

Abraça-me e De Mão Dada com Deus. 

 

Destaques 

• Prémio Internacional atribuído pela Fundação Espaço Crianças 

em Genebra; 

• Best-seller internacional com mais de 1 milhão de exem-

plares vendidos em todo o mundo. 
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