
A nossa seleção do mês de janeiro de 2017 

 

A História de Dave  

Dave Pelzer  

 

Autor de seis livros que se revelaram autênticos bestsellers nos 

Estados Unidos, Dave Pelzer foi vítima de uma infância negra 

marcada por um pai ausente e uma mãe alcoólica que lhe infligiu 

vários abusos desde queimaduras a outros danos físicos incluindo 

largos períodos de fome, tornando o seu caso um dos mais sérios e 

graves na história da Califórnia. Determinado a partilhar a sua experiência com o 

mundo, Dave apresenta-nos um relato autobiográfico no intuito de alertar consciências 

e inspirar outros sobreviventes a lutarem por uma vida melhor. Até aos doze anos a 

sua vida foi um verdadeiro inferno, altura em que os seus professores finalmente se 

queixaram aos serviços policiais, tendo Dave sido transferido para o seio de uma 

família de acolhimento. É então que descobre pela primeira vez sentimentos como o 

amor, a amizade, a proteção e outras características. 

 

 
A Vida Nova 

Orhan Pamuk 

 

Após ter conquistado a distinção máxima na área da literatura, ao ter 

vencido o Prémio Nobel da Literatura, edição 2006, Orhan Pamuk, já 

publicado em Portugal com "A Cidadela Branca" e "Os Jardins da 

Memória", lança novo romance. "A Vida Nova" tornou-se num dos 

livros mais lidos de sempre na Turquia, sendo também aguardado 

com grande expectativa em Portugal. Nesta parábola sobre o amor, a literatura e a 

identidade, vamos ao encontro de Osman, um jovem estudante universitário. 

Obcecado com um livro mágico que trata da natureza perigosa do amor e da 

personalidade abandona a casa, a família e os estudos. A bela Janan irá tornar-se a 

sua companheira na busca pelo significado dos segredos mais obscuros do livro. Dá-

se assim início a uma odisseia pelo coração da Turquia, onde o perigo se esconde a 

cada esquina e onde o amor não é um refúgio. Uma obra-prima da literatura universal. 

 



O Século Primeiro depois de Beatriz 

Amin Maalouf 

 

 Existem nos mercados do Oriente «favas» misteriosas a que antigas 

superstições dão o poder de favorecer o nascimento de crianças do 

sexo masculino. Quando o narrador deste romance, um sábio 

francês especialista em escaravelhos, consegue encontrar algumas 

durante uma viagem ao Egipto, não tem dúvidas de que o mundo 

acaba de entrar numa época crítica da sua história. Com efeito, um pouco por toda a 

parte, os nascimentos femininos vão-se tornando raros, sem razão aparente. Seriam 

as «favas» a origem dessa desgraça? Através de uma série de tentativas de 

investigação que os conduz até ao equador, o sábio e a sua expedição procuram uma 

explicação.  

 Feroz e terno, alegre e sério, este romance de Amin Maalouf presta-se a mais de uma 

leitura. Romance do amor «maternal» de um pai para com a sua filha, romance de um 

homem dedicado à «feminilidade do mundo», romance de um mal incompreensível 

que destrói as mulheres e atormenta os homens, romance da divisão do nosso planeta 

entre um Sul em decadência e um Norte que se exaspera, romance do assustador 

encontro entre as perversões do arcaísmo e as da modernidade... Mas talvez seja 

antes de mais o romance do desconcertante fim de século passado. Também com um 

olhar inquieto para o vinte e um, já presente e que o autor designa, enigmaticamente, 

O Século Primeiro depois de Beatriz. 

 

Onze Damas Atrevidas 

Helle Thomassen 

 

Estas damas atrevidas viajarão pelo mundo fora e, a cada aventura, 

haverá uma que desaparecerá... "Onze damas atrevidas" aproveita 

a estrutura das rimas populares presentes em todas as tradições 

para criar uma narrativa direcionada para os primeiros leitores, 

mediante o recurso a uma viagem imaginária através de diferentes espaços 

geográficos e realidades culturais. Desta maneira, não só é possível participar no conto 

graças à repetição estrutural, como também se podem descobrir certos marcos 

culturais, arquitetónicos ou paisagísticos das terras por onde vão passando as 

protagonistas. Estamos perante a atualização de um tema universal, a viagem, 

efetuada num certo tom humorístico e desenfadado ao nível do texto e da ilustração. 

A proposta estética convida precisamente a um percurso através das cores e das 

atmosferas, que faz da sua observação um jogo que se satisfaz com as constantes 

descobertas no que diz respeito à sua riqueza de detalhes. "Onze damas atrevidas" foi 



um dos livros recomendados pelo seminário de Livrarias Especializadas em Literatura 

Infantil da Confederação Espanhola de Livreiros (CEGAL). 

 

Eu Não Fui! 

Christian Voltz 

 

Nem a vaca, nem o burro, nem o pintainho, nem a melga… então, quem 

foi? Eu não fui de certeza! 

Livro recomendado pelo PNL – Plano Nacional de Leitura, para 

Educação Pré-Escolar, destinado a leitura em voz alta. 

 

 

 

Olharapo 

Darabuc 

 

Um rato, movido pela curiosidade e pelo desejo de ser feliz, vai 

correr mundo com dois companheiros de aventuras, um cão e um 

elefante, que também querem alargar horizontes. Depois de 

percorrerem várias paisagens mágicas e de cruzarem o oceano das 

estrelas, encontram o ciclope Olharapo e, num excesso de ingenuidade, combinam 

comer com ele… 

Olharapo é um relato tradicional para pré-leitores e primeiros leitores, que bebe da 

tradição mediterrânica do conto popular e da qual toma emprestados dois motivos: a 

viagem de aventuras (o abandono da casa, com o posterior descobrimento do 

fantástico, e por vezes perigoso, mundo exterior) e a figura do ciclope. 

 Nesta história, Elefante e Cão acabam na barriga do monstro. Porém, o Rato, com 

poucos meios e muita astúcia, salvará a vida dos amigos. No final todos aprendem 

algo: uns a serem precavidos e outros a não usarem a violência. Ainda assim, Olharapo 

não pretende transmitir uma moral: apenas argumentos para uma reflexão que suscite 

a curiosidade e as perguntas do leitor, com o objectivo de promover conversas 

enriquecedoras entre as crianças e os mediadores (pais, professores…).  

O livro é ilustrado com imagens que descrevem cenários imaginários onde, a partir de 

elementos quotidianos, se constrói um novo mundo, com limites muito difusos entre 

o jogo e a realidade. Por último, as estruturas paralelísticas e acumulativas facilitam a 

narração e a memorização do conto. 

 O italiano Maurizio A. C. Quarello volta a demonstrar a mestria que possui através 

das suas ilustrações personalíssimas, prenhes de conhecidas referências artísticas, que 

acrescentam uma saudável nota de humor. 

 



DVDs 

 

Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras 

Guy Ritchie 

 

Sherlock Holmes sempre foi o homem mais inteligente…até agora. 

Há um novo criminoso à solta - Professor Moriarty, e ele não é 

apenas intelectualmente igual a Holmes, como também a sua 

capacidade para o mal, juntamente com uma enorme falta de 

consciência, pode mesmo dar-lhe vantagem face ao conhecido detetive. Quando o 

príncipe herdeiro da Áustria é encontrado morto, a evidência, segundo o Inspetor 

Lestrade, aponta para suicídio. Mas Sherlock Holmes deduz que o príncipe foi 

assassinado - um assassínio que é apenas uma peça de um grande e poderoso puzzle, 

projetado pelo Professor Moriarty. Misturando negócios com prazer, Holmes segue as 

pistas até um clube de senhores noturno, onde ele e o seu irmão, Mycroft Holmes 

brindam ao Dr. Watson na sua última noite de solteiro. É aí que Holmes encontra Sim, 

uma cigana cartomante, que vê mais do que aquilo que conta e os envolvidos no 

assassinato do príncipe tornam-na no próximo alvo a abater. Holmes tenta salvar-lhe 

a vida e, em troca, ela concorda, relutantemente, em ajudá-lo. A investigação torna-

se cada vez mais perigosa e leva Holmes, Watson e Sim por todo o continente, desde 

Inglaterra a França, a Alemanha e finalmente para a Suíça. Mas a astúcia de Moriarty 

está sempre um passo à frente e vai deixando um rasto de morte e destruição, tudo 

parte de um plano maior e que, se for bem sucedido, irá mudar o curso da história. 

 

Polar Express 

Robert Zemeckis 

  

Acorda! Está na hora de fazer uma viagem ímpar! É véspera de Natal, 

e estás prestes a embarcar numa montanha-russa de emoções que 

te transportará aos picos mais altos e te levará a deslizar por imensos 

lagos gelados, a atravessar pontes imensas sobre abismos 

vertiginosos e a beber um saboroso cacau quente servido por empregados cantores - 

tudo na viagem de comboio mais espantosa de sempre. Todos a bordo do Polar 

Express! Tom Hanks empresta a voz e o corpo a este admirável conto de Natal 

animado, realizado pelo célebre Robert Zemeckis combinando sofisticadas técnicas de 

captura de imagem e personagens digitais que transformam cada cena num momento 

mágico. "Ver para querer", diz o misterioso vagabundo que te vai acompanhar nesta 

viagem. Vais assistir a coisas maravilhosas. E tu também vais querer acreditar. Todos 

a bordo, o comboio vai partir!  


