
Sugestões de leitura para o mês de outubro 

 

A última colina 

Urbano Tavares Rodrigues 

 
Conjunto de contos que reúne textos inéditos e outros que 
andavam dispersos.  

Um grande espaço neste novo conjunto de contos de Urbano 

Tavares Rodrigues, a par de textos totalmente realistas, onde 
são colocados grandes problemas do nosso tempo e de 

sempre.  

Nuns e noutros, com a riqueza de imaginação e o halo poético da linguagem 

de Urbano, nota-se um desejo de intervenção que, sem diminuir a qualidade 
estética da obra, lhe confere uma acentuada importância social.  

Há neste livro cenas e paisagens inesquecíveis da Lisboa de hoje, onde a 

miséria cresce no meio da corrupção e da especulação desenfreada, como há 
a visão de Beirute em escombros, após os bombardeamentos. E personagens 

insólitas, arrancadas ao mistério da vida. 

 
 

 

A força dos afectos 

Torey Hayden 
 
Torey Hayden dispensa apresentações. Depois de ter 

publicado cinco livros em Portugal, os leitores ficaram a 

conhecer a professora que trabalha com casos especiais, 
sobretudo com crianças e que tem o dom de partilhar essa 

experiência através da escrita. Uma talentosa criadora e 

gestora de afetos, Hayden descreve dramaticamente as 
dificuldades e alegrias ao trabalhar com um pequeno grupo de crianças 

emocionalmente fragilizadas. Neste livro, porém, a protagonista é a mãe de 

uma criança, Ladbrook, uma senhora muito bonita, sedutora e elegante, mas 
com problemas com o álcool. Ela só quer ser mais uma paciente sob a guarda 

de Hayden que tem a seu cargo, desde o início do ano letivo crianças com 

graves distúrbios emocionais. Desta vez o grupo é constituído por três 

crianças da Irlanda do Norte, profundamente traumatizadas pela guerra; 
Dirkie, um menino de onze anos que nunca vivera fora de um lar; Mariana, 

uma menina de oito anos muito suscetível, agressiva e sexualmente precoce, 

e Leslie uma menina de sete anos que não fala e não reage ao que a rodeia. 
Mais um livro comovente onde a força dos afetos se evidencia. 

 

 



A bruxa de Portobello 

Paulo Coelho 

 
O novo romance de Paulo Coelho conta a história de Athena, uma jovem 
adotada por emigrantes libaneses que se estabeleceram em Inglaterra 
para fugir à guerra que assolava o seu país natal. Agora, têm de enfrentar 
uma intolerância religiosa que se assemelha à existente nos tempos da 
Inquisição, quando os que eram considerados hereges pela Igreja Católica 
eram violentamente punidos e condenados à fogueira. Este é um retrato 

da sociedade contemporânea, onde o medo da mudança e o conformismo muitas vezes 
determinam o curso das nossa vidas... 
 
 
 
 

O cavaleiro sem nome 

Chistian de Montella 
 

Ele é o filho de um rei que morreu de desgosto. Cresceu no 
Lago, no domínio da fada Vivian, que o educa como um 

perfeito cavaleiro e só o chama de A criança. Um dia, segundo 

a profecia de Merlin, ele parte em busca do Graal e descobre 

o próprio nome. Passa por provações, vence inimigos, 
monstros e sortilégios. Mas encontra em seu caminho uma 

inimiga mais temível do que os outros: Morgana. E um sortilégio ao qual não 

conseguirá resistir: o amor. 
 

 

 
 

Abre com muito cuidado 

Nick Bromley 

 
O que aconteceu a este livro? 

Estará algo perigoso lá dentro? 

Queres descobrir? 

Queres mesmo? 
Então vamos virar as páginas com muito, muito 

cuidado... 

Estás preparado? Eu desafio-te a olhares lá para 
dentro! 

 

 

 
 



Aviso: não tocar 

Tim Warnes 

 
O melhor amigo da Toupeira, um crocodilo a quem 

chamava Coisa Verde e Maravilhosa, encontrou um 

chapéu (ou seria uma cartola?). A etiqueta que trazia 
dizia: Aviso, não tocar!… mas a Coisa Verde e 

Maravilhosa não liga nenhuma ao aviso, e, de dentro 

do chapéu aparece um coelhinho. E mais um! E mais 
outro! Não param de sair coelhos! Mas os coelhos não 

são perigosos, ou será que são? Depois do livro 

"Perigoso!", esta é a continuação ainda mais hilariante, num livro cheio de 

coelhos, amizade, e, claro, muitas etiquetas! 
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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. 

 

 
 

 

O que se passa Sr. Magoo? 

 
O hilariante e resmungão Magoo está de volta em 5 

episódios cheios de peripécias! De pitosgas infortúnios e 

rasgos de gente do adorável e resmungão Magoo, cuja 
teimosa recusa em reconhecer a necessidade de usar óculos 

garantem os risos do público há várias gerações, fazendo de 

Sr. Magoo um clássico essencial da diversão! 

 
 

 

 


