
Sugestões de leitura para o mês de setembro 

 

Aconteceu no Verão 
Beatriz Williams 

 

1938. A jovem Lily Dane está de regresso a Seaview, a 
estância balnear onde passou todos os verões da sua vida 

até ao fatídico ano em que o seu coração foi despedaçado. 

O que mais deseja agora é descansar à beira-mar e 

esquecer a mágoa provocada pelo chocante casamento de 
Nick (o seu grande amor) e Budgie (a sua melhor amiga). 

Lily não podia ter previsto que o casal estivesse igualmente 

de volta. A exuberante Budgie põe rapidamente a elite de 
Seaview em alvoroço. Ninguém escapa ao seu magnetismo, 

exceto (estranhamente) o próprio marido. Sob um sol 

tórrido, os dias de Lily são feitos de desejos reprimidos e 
desencontros intencionais. Mas as noites, longas e sufocantes, despertam 

memórias incómodas e desenterram verdades inconfessáveis. E não apenas 

as suas… 

Torna-se evidente que os anos de separação não enfraqueceram os 
sentimentos entre Lily e Nick. Que enigma está então na origem da sua brutal 

separação? O que é que o tempo esconde? 

Alheios ao que os rodeia, Lily, Budgie e Nick compõem um triângulo amoroso 
sobre o qual paira uma nuvem negra, uma inesperada força da Natureza que 

alterará o rumo das suas vidas para sempre. 

 

 
 

A Chave de Salomão 
José Rodrigues dos Santos 
 

O corpo de Frank Bellamy, o director de Tecnologia da CIA, 

é descoberto no CERN, em Genebra, na altura em que os 

cientistas procuram o bosão de Higgs, também conhecido 
por Partícula de Deus. Entre os dedos da vítima é 

encontrada uma mensagem incriminatória.  

A mensagem torna Tomás Noronha o principal suspeito do 
homicídio. Depressa o historiador português se vê na mira 

da CIA, que lança assassinos no seu encalço, e percebe que, 

se quiser sobreviver, terá de deslindar o crime e provar a sua inocência. Ou 
morrera tentar. 

Começa assim uma busca que o conduzirá às mais surpreendentes 

descobertas científicas alguma vez feitas. 

Com esta empolgante aventura que arrasta o leitor para o perturbador mundo 
da consciência e da natureza mais profunda do real, José Rodrigues dos 

Santos volta a afirmar-se como o grande mestre do mistério. Apesar de ser 

uma obra de ficção, A Chave de Salomão usa informação científica genuína 
para desvendar as espantosas ligações entre a mente, a matéria e o enigma 

da existência. 

 



 

 

O Retrato de Rose Madder 
Stephen King 

 
Rose Daniels é uma mulher vítima de violência doméstica 

às mãos de um marido doentio e obcecado, Norman 

Danels, detetive de profissão. Ao fim de 14 anos de um 

casamento terrível Rose Daniels resolve fugir de casa. 
Refugia-se numa pequena cidade, mas continua a viver 

aterrorizada com a possibilidade do marido a encontrar, 

pois é um investigador persistente além de ter uma louca 
obsessão por Rose, tornando-o um monstro de crueldade 

quase mítico. Para escapar a esse poder quase mítico Rose terá de 

compactuar e transformar-se numa mulher que nunca desejou ser: Rose 

Madder. 
 

 

 
 

O Lobo não Morde! 
Emily Gravett 

 

É entrar, minha gente, é entrar! Apanhámos um lobo 

feroz! Consigo pô-lo em cima de um banco! Enfeitá-lo 
com um laçarote. Montá-lo como um cavalo, que o lobo 

não morde! 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para 
Educação Pré-Escolar, destinado a leitura em voz alta. 

 

 
 
 

Onze Damas Atrevidas 
Helle Tomassen, Xosé M. González 

 
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).  
Livro Recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, para o 1º ano de 

escolaridade, destinado a Leitura orientada. 

 
 

 

A Escola dos Piratas: O Terrível pirata Barba de 

Fogo 
Steve Stevenson 

 

A Escola dos Piratas está em alvoroço! o presidente Mercúrio 
está de volta ao Rochedo das Medusas para prender o seu 

pior inimigo, o terrível pirata Barba de Fogo! Mas, durante 

uma aula, os Lobinhos do Mar adicionam pimenta explosiva 

à bala do canhão, que perfura o casco do navio de Mercúrio, 
libertando o Barba de Fogo... 

 

 

Filmes 

 

 

 

Conhece Joe Black? 
Martin Brest 

 

Bill Parrish (Anthony Hopkins) tem tudo: êxito, riqueza e 
poder. Dias antes de completar 65 anos, recebe a visita de 

um estranho e misterioso homem, Joe Black (Brad Pitt), que 

se apresenta como sendo a morte. Em troca de mais algum 
tempo de vida, Bill aceita ser o guia de Joe na Terra. Porém, 

rapidamente se arrepende quando Joe se apaixona pela sua 

bela filha Susan (CLaire Forlani).  

 
 

 

O Capuchinho Vermelho 

 
Quando o Capuchinho Vermelho decide levar alguma comida 

à sua avozinha doente, a mãe tem sempre o cuidado de a 

alertar para os perigos da floresta. A menina não liga aos 
avisos e durante o percurso fala com todos os animais que 

encontra, até mesmo com o perigoso lobo. 

Quando chega finalmente a casa da sua avó, a menina 
espanta-se com a presença do lobo… mas, desta vez, todos os 

amigos do Capuchinho Vermelho têm guardadas muitas surpresas para o lobo 

mau. 


