
Sugestões de leitura para o mês de fevereiro 

 

Com que Sonham os Lobos 
Yasmina Khadra 

 

Que caminhos aberrantes pode um homem percorrer, 
afundando-se no horror e na loucura, até gritar basta? Esta 

é a história de Nafa Walid, um jovem ator que sonha com a 

glória e acaba por despertar no pesadelo. É também a 
terrível história de uma nação desprevenida, a Argélia, à 

deriva de seres e de coisas, até ao dia em que o céu lhe caiu 

sobre a cabeça. 

 

 

Gosto de Homens 
Ana Santa Clara 
 

Que há mais mulheres do que homens é um facto 

indesmentível! O que fazer? Baixar os níveis de exigência ou 

continuar à procura do príncipe encantado? E ele saberá 
fazer amor, ou teremos que continuar a simular orgasmos? 

Entretanto, que opção: comprar mais um par de sapatos ou 

um novo vibrador? Gosto de Homens reúne as crónicas 
publicadas na revista «Correio Mulher» (Correio da Manhã) 

e podem ser resumidas por um dos muitos lemas de Ana Santa Clara: já que 

os homens não nos fazem vir… ao menos que nos façam rir! 
 

 

 

Tesouro do Templo 
Eliette Abécassis 

 

Abril de 2000, deserto da Judeia. O corpo sacrificado de um 
arqueólogo é encontrado sobre um altar perto das grutas de 

Qumran. Os serviços secretos israelitas são colocados em 

estado de alerta.  

Ary Cohen, conhecido pela alcunha de "o leão", vive em 
retiro nessa zona, e foi eleito pelos Essénios como o seu 

novo messias. É aí que o seu pai, o arqueólogo David Cohen, 

lhe vem confiar a nova missão proposta por Shimon Delam, o diretor do Shin 
Beth. Trata-se de esclarecer o mistério do assassínio - ou melhor, do sacrifício 

ritual - do arqueólogo Peter Ericson, que procurava o fabuloso tesouro do 

Templo, seguindo para isso as pistas fornecidas por um dos manuscritos do 
Mar Morto, encontrados precisamente em Oumran. 

Ary envolver-se-á então num dos mais extraordinários enigmas da História, 

um mistério que tem unido ao longo dos séculos os Essénios, os Templários 

e a Seita dos Assassinos. O Tesouro do Templo é um thriller messiânico onde 
Eliette Abécassis junta com virtuosismo a erudição histórica e teológica e o 

romance de aventuras. 



 

 

 

A Princesa e a Porquinha 
Jonathan Emmett 

 

Será possível uma porquinha tornar-se numa princesa? 

Uma terrível confusão teve lugar no Palácio Real! Priscila, 
a Princesa, trocou de lugar com Porcília, a porquinha. Será 

obra das fadas? É o tipo de coisas que está sempre a 

acontecer nos livros. Mas este é um conto de fadas sem 

fadas e não é um livro vulgar… 
 

 

 
 

O Senhor Empreendedorismo 
Narciso Moreira 

 
Empreendedoquê?!?!?! 

Empreendedorismo, empreendedorismo… 

O empreendedorismo aparece como elemento central de 
um diálogo entre a Maria Menina e o Senhor 

Empreendedorismo, no qual este apresenta alguns 

argumentos para a criança desenvolver as suas competências 

empreendedoras. Apoiado por ilustrações vigorosas que refletem a alegria do 
diálogo, apresenta como cenário um ambiente contrastante entre a cidade e 

o campo numa simbiose agradavelmente familiar a muitas cidades 

portuguesas. O Senhor Empreendedorismo apresenta-nos as competências 
empreendedoras Senhor Empreendedorismo apresenta-nos as competências 

empreendedoras, descendo de uma árvore e aproximando-se da criança para 

Simplificar o seu nome e a sua missão… 
Ao longo do livro, as crianças vão assim tendo contacto com alguns conceitos 

relevantes que se vão desmistificando e, paulatinamente, vão também 

começar a ser parte integrante do seu vocabulário.  

Porque nem todas as histórias são para adormecer, esta é uma história para 
empreender! 

 

 
 

Uma Galáxia Marada 
Kjartan Poskitt 

 
No princípio foi o Big Bang. Depois nasceu a nossa Galáxia e 

o nosso Sistema Solar e depois nasceste tu… 

Agora estamos todos a deslocar-nos ruidosamente pelo 
espaço à velocidade da luz, na companhia de milhares de 

milhões de outros planetas, estrelas, satélites, meteoros, 

cometas, asteroides e só Deus sabe que mais. 
Queres saber como seriam os habitantes de Marte, de Júpiter ou de Plutão? 

E como seria possível tu ires visitá-los? Como fazer esqui em Marte, apanhar 

banhos de sol em Mercúrio e gelar em Neptuno? Queres descobrir onde irias 



dar se te enfiasses num buraco negro? E por que é que uma anã branca é 

muito maior que tu? 

Se quiseres perceber de tudo isto até ficares com a cabeça na lua, então Uma 
Galáxia Marada é o livro feito para ti… para descobrires o que existe no espaço 

e que os teus pais não te mostram. 

 
 

 

 

Filmes 
 

 

Déjà Vu 
Tony Scott 
 
Doug Carlin (Denzel Washington) trabalha para a Agência do 
Tabaco, Álcool e Armas de Fogo. Chamado para recuperar provas 
após a explosão de uma bomba em uma balsa localizada em Nova 
Orleans, Carlin descobre que aquilo que a maioria das pessoas 
acredita estar apenas em sua mente é bem mais poderoso do que 
se imagina. Ele descobre então um meio de viajar no tempo, o que 
possibilita que evite que a explosão ocorra. 
 

 
 
 

 

Sabrina a Feiticeira 

 
Não percas este terceiro volume de aventuras da sabrina, 
do Harvey e da Cassandra no maravilhoso e cheio de 

peripécias mundo do Liceu! 

Paralelamente ao ensino normal, Sabrina frequenta 

secretamente aulas de Feitiçaria, juntamente com 
Cassandra, um jovem e pretensiosa feiticeira “do outro 

mundo”, que se apaixona por Harvey, o namorado de 

Sabrina. Juntos, vão lançar-te o feitiço de diversão. 
 

 

 


