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Espera, Miyuki, de Roxane Marie
Galliez e Seng Soun Ratanavanh,
Orfeu Negro
Neste livro sobre a aprendizagem
da espera, Miyuki, a protagonista,
está impaciente: é o primeiro dia de
primavera e a uma pequena flor,
ainda em botão, não floresceu.
Miyuki, ansiosa por despertá-la,
parte numa aventura em busca da
água mais pura. O avô diz-lhe:
Espera!, mas Miyuki só consegue
pensar na sua flor que não
desabrocha...

Mortina e o namorado
fantasma, de Barbara Cantini,
Bertrand
Um jovem fantasma amnésico
pede ajuda a Mortina para
resolver a sua situação e assim
não ter de voltar para o lugar
horrendo de onde tinha
conseguido escapar. Mortina
deita mãos à obra e, com a
preciosa ajuda de alguns
elementos da sua família,
tenta descobrir a identidade
do atraente fantasma.

As aventuras do Capitão Cuecas
agora a cores, de Dav Pilkey, Gradiva
Este livro conta a história de dois
amigos que se divertem a pregar
partidas e a inventar histórias de
banda-desenhada. Uma dessas
histórias é sobre o super-herói Capitão
Cuecas, uma espécie de paródia aos
livros de aventuras de super-heróis.
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Os ursos não leem!, de Emma
Chichester Clark, editado por
HarperCollins
O livro conta a história de George,
um urso que encontra um livro e
ruma à cidade para descobrir o que
ele contém. Passado o susto inicial
que a presença do urso gera, ele
não só encontra a proprietária do
livro, como descobre uma amiga
que o vai ensinar a ler, permitindolhe finalmente, descobrir a história
que estava escrita no volume que
ele encontrou.

O livro com fome, de André
Madaleno e Patrícia Furtado
(il.), editado por Jacarandá
A narrativa é, no fundo, um
diálogo entre o livro (cheio de
fome) e o leitor (que o procura
alimentar. Acontece que o livro
parece ser exigente e esquisito e
ainda se diverte a brincar com o
leitor. A narrativa, que cruza o
tema da alimentação com o
elogio dos livros e da leitura,
capta a atenção dos leitores pela
interatividade que caracteriza a
proposta.

Se algum dia vieres à terra, de
Sophie Blackall, editado por
Fábula
Construído como uma espécie de carta de
uma criança a um hipotético visitante do
espaço sideral, de modo a apresentar-lhe
o Planeta Terra e a Humanidade, o livro
engloba um conjunto de informações
muito variadas, sobre um grande número
de temas, com especial relevo para a
variedade e diversidade (de paisagens,
animais, seres humanos, famílias...), o
que resulta na especial riqueza desse
mesmo planeta.
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Que ossos curiosos!, de Janet e
Allan Ahlberg, editado por
Kalandraka
Mas porquê?, de Mac Barnette e
Isabelle Arsenault (il.), editado Protagonizada por vários
esqueletos, humanos e animais,
por Orfeu Negro
Porque é que o mar é azul? O que
são os buracos negros? Como se
construíram as pirâmides? Afinal,
a hora de ir dormir pode ser ainda
mais desafiante do que
pensávamos... Mas porquê? é a
pergunta que tantas vezes
fizemos em pequenos e que mais
tarde nos vemos desafiados a
responder. Mas, para cada criança
curiosa, um adulto criativo, certo?

Ser pequeno na cidade, de Sydney
Smith, editado por Fábula

esta narrativa explora uma original
combinação entre motivos ligados
a uma certa literatura negra e o
humor que resulta do recurso a
vários tipos de cómico,
transformando a experiência de
leitura numa atividade
particularmente divertida.

Pode ser um pouco assustador
estarmos sós na grande cidade. Há
sempre movimento, muito
barulho, pessoas que andam
apressadas, animais e lugares que
nos metem medo... Mas há sempre
uma maneira de chegarmos
tranquilos e seguros a um lugar
onde sempre nos esperam.
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Clube dos Cientistas - Crime no
Expresso do Ocidente, de Maria
Era duas vezes o barão Lamberto : Francisca Macedo e Sara Paz
ou o mistério da Ilha de S. Giulio, de (il.), editado por Booksmile
Gianni Rodari e Javier Zabala (il.),
editado por Kalandraka
Este livro conta as aventuras
de Lamberto, um barão muito
velho, que vive num palacete
na ilha de S. Giuglio – que fica
mais ou menos no meio do
lago de Orta – e que está
sempre doente. Contudo,
graças a um remédio, não só
vai recuperar a sua saúde,
como experimentar outros
efeitos secundários
surpreendentes.

Crime no Expresso do Ocidente começa
por uma primeira parte, com a aventura
de três irmãos que sempre se metem
em sarilhos, mas que os conseguem
ultrapassar com os seus conhecimentos
científicos. Numa viagem de comboio
para festejar o aniversário do pai, veem
chegar os outros passageiros, mas algo
lhes parece suspeito e eles têm uma
sensação de medo. Serão capazes de
resolver este mistério?

Coisas que acontecem, de Inês
Barata Raposo e Susa Monteiro
(il.), editado por Bruaá
A obra parece um diário (...) : a(s)
amizade(s), e o seu lado reverso,
os amores ainda em embrião, a
morte , a psicóloga, os sonhos e a
desilusão, as dúvidas sobre o que
se sente, as permanentes
ambivalências em que se vive, a
monotonia de se viver numa
cidade pequena e desinteressante,
a escola e as férias, a família.
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Veloz como o vento, de Gine
Victor, editado por Ponto de
A incrível fuga do meu avô, de David
Fuga
Walliams e Tony Ross (il.), editado
por Porto Editora
História de uma amizade
inquebrável entre um neto e o
seu avô, bem como uma
homenagem e recordação dos
heróis que passam e moldam a
nossa vida, “A Incrível Fuga do
Meu Avô” apresenta aos mais
pequenos a doença de
Alzheimer e a forma como
esta altera relações familiares,
normalmente a braços entre o
lado humano e o espírito
utilitário.

Kumbo, filho de um chefe mongol, doma
um cavalo selvagem e tornam-se amigos
inseparáveis. Quando o pónei é
roubado, procura-o incessantemente,
com risco da própria vida. As aventuras
por que tem de passar, as decisões que
tem de tomar e uma viagem longa a
Pequim permitem-lhe recuperar o Veloz
como o Vento e regressar feliz para
junto da sua família e da Mongólia
amadas.

As aventuras de Tom Sawyer, de
Mark Twain, editado por Porto
Editora
Tom Sawyer é uma criança que adora a
liberdade, recusa a escola e só se mete
em confusões; viver aventuras com o
seu amigo Huck é o seu grande prazer,
nem que para isso tenha de ir para a
ilha Jackson, em pleno Mississipi. A
descoberta de um tesouro escondido
por ladrões vai ser dividido pelos dois
amigos, o que não impede aquele rapaz
endiabrado e corajoso de recusar um
lar para poder sentir-se livre.
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Jack Dash e a pena mágica, de
Sophie Plowden e Judy Brown
(il.), editado por Planeta
A rapariga que bebeu a lua, de
Kelly Barnhill, editado por
Jack Dash acaba de mudar de casa e vai
viver para uma cidade desconhecida,
Minotauro
Uma aldeia vive sob o espectro de
entregar todos os anos um bebé a
uma bruxa para, em troca, o seu
povo poder viver tranquilo.
Desconhece, porém, que aquela
feiticeira cuida das crianças e as
entrega a famílias que as amam.
Um dia, um bebé é alimentado
com uma dose exagerada de luar
e torna-se uma jovem, Luna, com
poderes mágicos que irá lutar
pelo Bem. no e o espírito
utilitário.

onde não tem qualquer amigo. A
descoberta de um livro muito velho,
onde descobre uma pena mágica, vai
transformar a sua vida; com ela irá
fazer desenhos que, devido à falta de
jeito, irão gerar situações cómicas,
algumas bem complicadas e com
consequências para a carteira do pai.

O maravilhoso feiticeiro de Oz, de
L. Frank Baum, editado por Porto
Editora
Dorothy, uma menina órfã que vivia
com os tios, é levada por um ciclone
para um lugar distante onde morava
uma bruxa malvada, que morre,
libertando os Munchikins. Para voltar a
casa tem de procurar o Feiticeiro de Oz
que vive na Cidade das Esmeraldas;
pelo caminho encontra novos
companheiros - um espantalho, que
sonha ter um cérebro, um homem de
lata, que era um lenhador enfeitiçado,
um leão, que era medroso e covarde.
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Trinkets, de Kirsten Smith,
editado por Planeta
A distância entre nós, de Rachael
Lippincott, editado por EdPresença

Três adolescentes relatam, em
capítulos intercalados o seu
quotidiano na mesma escola e na
mesma cidade. As três representam
tipos distintos: a rapariga popular com
acesso fácil ao consumo, a tímida que
passa despercebida e assiste ao que
acontece à sua volta sem deixar de ser
uma figurante e aquela que, não
estando integrada opta por uma
aparência rebelde e companheiros de
risco. Nenhuma das três está feliz e
apaziguada com a sua pele.

Mary John, de Ana Pessoa e Bernardo
Pego de Carvalho (il.), editado por
Planeta Tangerina

Dois jovens, internados na mesma
clínica e com um prognóstico muito
reservado, apoiam-se mutuamente
num clima de grande cumplicidade.
Qualquer contacto entre eles tem de
respeitar a distância sanitária de um
metro e oitenta. Enquanto Stella
aguarda com esperança o
transplante pulmonar, Will quebra
frequentemente as normas de
segurança, recusa tratamentos e
anseia fugir para ir conhecer o
mundo. Nasce um grande amor que a
MIÚDOS A VOTOS –
tudo resiste e que lhes vai permitir
sonhar.
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Mary John é nome próprio de uma
relação perdida. É nome chamado
apenas por Júlio Pirata que ficou
algures numa praceta longínqua.
Hoje, João decide escrever-lhe e é
nesta longa carta que o leitor
conhece a infância e o início da
adolescência da rapariga, através
da relação com este amigo por
quem sofre, ou sofreu, de amor.
Ao longo da carta João reflete
sobre o passado e o presente,
sobre quem foi e quem é, sobre o
que mudou e o que mudou para
melhor.
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As aventuras de Huckleberry Finn,
de Mark Twain, editado por
Fábula

As aventuras de Sherlock
Holmes, de Arthur Conan
Doyle, editado por Fábula

Os meninos de Robin dos Bosques,
de Roger Lancelyn Green,
editado por Bertrand

Huckleberry Finn e Tom Sawyer
ficam ricos ao descobrirem uma
quantia de dinheiro assinalável e
dividem o dinheiro. Huck, ao
Antologia de doze contos que
confrontar-se com a possibilidade
correspondem a outros tantos
de ser roubado pelo pai ou de lhe
casos resolvidos
cercearem a liberdade que ele
superiormente por Sherlock
tanto ama, decide partir com Jim,
um escravo que acredita vir a
Holmes.
tornar-se um homem livre no norte
dos Estados Unidos, numa jangada
descendo o rio Mississipi. A viagem
MIÚDOS A VOTOS –
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No século XII, em Inglaterra, o
poder despótico do Príncipe
João e do famigerado xerife de
Nottingham levam Robin dos
Bosques e o seu grupo a lutar
pela justiça, protegendo os
camponeses, roubando os ricos
para dar aos pobres. Muitas
são as aventuras coroadas
pelas vitórias e vividas com
imensa alegria na bela floresta
de Sherwood.
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O menino, a toupeira, a raposa e
o cavalo, de Charlie Mackesy,
editado por Suma de Letras Um dia, de Morris Gleitzman,
editado por Fábula
Construído como uma espécie de
diário gráfico onde o autor vai
juntando reflexões e desenhos, o
volume em questão, de onde não
estão ausentes ecos do universo de
Winnie-the-pooh, é uma espécie de
manual de sobrevivência para
todos dilemas existenciais do ser
humano, a braços com a
necessidade de ser compreendido e
amado por quem o rodeia.

Marinheiro em terra firme, de Laia
de Ahumada e Gemma Capdevila
(il.), editado por Akiara Books

Felix foge do orfanato para procurar os
pais que, entretanto, tinham sido
mortos. Numa viagem em que constata
o que é a repressão nazi, descobre o
poder das histórias e da crença em dias
melhores.

MIÚDOS A VOTOS –

Jan passou grande parte da sua
vida no mar, viajando com os
pais num pequeno veleiro.
Desta vez, os pais têm de
participar no salvamento dos
migrantes no Mediterrâneo, o
que o obriga, contrariado, a
ficar a viver com a avó, uma
mulher sábia que lhe dá a
liberdade necessária para fazer
escolhas e descobrir os
segredos da terra.
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O homem mais feliz do mundo,
de Eddie Jaku, editado por
Objectiva
Romance biográfico do percurso
de vida de um centenário
sobrevivente de Buchenwald e
de Auschwwitz. Acompanhamos
o seu relato da juventude
passada em Leipzig, a prisão e
tortura pelos nazis, a fuga e
sobrevivência e, por fim, a vida
feliz na Austrália. Testemunho
emotivo que pretende partilhar
com os leitores no sentido de
uma procura constante da
Felicidade.

Perguntem a Sarah Gross, de
João Pinto Coelho, editado por
BIS

Em breve, de Morris Gleitzman,
editado por Fábula

Em 1968, Kimberly Parker, uma jovem
professora de Literatura, atravessa os
Estados Unidos para ir ensinar no colégio
mais elitista da Nova Inglaterra, dirigido
por uma mulher carismática e misteriosa
chamada Sarah Gross. Foge de um
segredo terrível e procura em St.
Oswald’s a paz possível com a companhia
da exuberante Miranda e o encanto e a
sensibilidade de Clement.

MIÚDOS A VOTOS –
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1945. Felix, um adolescente
judeu, sobrevive numa Polónia
devastada pela guerra, onde as
casas estão destruídas, a fome
campeia e os gangues matam e
roubam. Um dia entregam-lhe
um recém-nascido órfão e
sente-se obrigado a cuidar dele;
na procura de comida, vem a
conhecer Anya, de quem se
torna amigo, mas também
Lipzyk, um médico nazi
criminoso e ladrão de arte.
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Pessoas normais, de Sally
Rooney, editado por Relógio
D'Água

Jane Eyre : uma autobiografia,
de Charlotte Brontë, editado
por Relógio D'Água

Connell e Marianne cresceram
na mesma pequena cidade da
Irlanda. Na escola, Connell é
popular e bem-visto por todos,
enquanto Marianne é uma
solitária. Quando têm uma
animada conversa na cozinha
de Marianne — difícil, mas
eletrizante —, as suas vidas
começam a mudar.

A Paixão de Jane Eyre é a história de
uma órfã que vive com a sua
desagradável tia e os seus nada
atractivos primos. Mais tarde,
colocada num asilo, Jane começa a
desenvolver um espírito
independente para a época e
aprende que a melhor maneira de
manter o respeito próprio na
adversidade é manter o
autocontrole.

Todas as almas, de Javier Marías,
editado por Alfaguara
Um professor espanhol conta
retrospetivamente os dois anos
que passou na universidade de
Oxford a dar aulas de tradução,
recordando momentos amorosos e
os encontros com um escritor
enigmático.
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O diário de Renia, de Renia
Spiegel, editado por Porto
Editora
Diário de uma adolescente polaca
judia, escrito ao longo de três
anos, que nos fala da dor da
separação da mãe e da irmã, do
seu dia-a-dia na escola onde era a
melhor aluna, do seu namoro
com Zig, dos medos que a
atormentam. Nas suas páginas,
escreve igualmente poemas que
fixam os seus sonhos e os seus
sentimentos.

Os que desapareceram em
Auschwitz, de Michael Rosen,
editado por Oficina do Livro
A procura de alguns ramos da sua
árvore genealógica leva o autor,
através de um trabalho aturado de
pesquisa em vários locais, a confirmar
o drama do holocausto concretizado na
sua família. A recusa de aceitar o mero
desaparecimento de entes queridos
permite-lhe tecer as suas histórias de
vida, fruto de uma pesquisa incansável
para que cada nome seja um grito
contra o esquecimento.

Se isto é um homem, de
Primo Levi, editado por Dom
Quixote

MIÚDOS A VOTOS –
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Livro crucial da Literatura
Mundial, «Se isto é um Homem»
narra o registo cruel e dramático
da experiência do autor, Primo
Levi, judeu italiano, em
Auschwitz. A partir de uma
narração objetiva, a descrição do
dia-a-dia do prisioneiro
escravizado no Lager, a crueldade
infra-humana das hierarquias
que se vão estabelecendo: a
fome, o frio, a dor, a exaustão, o
terror, a humilhação.

