
 

 Sugestões de leitura para o mês de fevereiro  
 
 

O nome da rosa  
Umberto Eco  

 

Um estudioso descobre casualmente a tradução francesa de 
um manuscrito do século XIV: o autor é um monge 

beneditino alemão, Adso de Melk, que narra, já em idade 
avançada, uma perturbante aventura da sua adolescência, 
vivida ao lado de um franciscano inglês, Guilherme de 

Baskerville. 
Estamos em 1327. Numa abadia beneditina reúnem-se os 

teólogos de João XXII e os do Imperador. O objeto da discussão é a pregação 
dos Franciscanos, que chamam a igreja à pobreza evangélica e, 
implicitamente, à renúncia ao poder temporal. 

Guilherme de Baskerville, tendo chegado com Adso pouco antes das duas 
delegações, encontra-se subitamente envolvido numa verdadeira história 

policial. Um monge morreu misteriosamente, mas este é apenas o primeiro 
dos sete cadáveres que irão transtornar a comunidade durante sete dias. 
Guilherme recebe o encargo de investigar esses prováveis crimes. O encontro 

entre os teólogos fracassa, mas não a investigação do nosso Sherlock Holmes 
da Idade Média, atento decifrador de sinais, que através de uma série de 

descobertas extraordinárias, conseguira no final encontrar o culpado nos 
labirintos da Biblioteca. 
 

 
 

Os apontamentos  
José saramago  

 

Editoriais do Diário de Notícias e crónicas publicadas no 
Diário de Lisboa, onde Saramago sublinha: «No meio de 
tantas palavras, não encontro senão duas que 

gostosamente apagaria se não fosse o escrúpulo de 
proteger o meu próprio respeito. É quando, uma e outra 

vez, falo de "jornalistas revolucionários". Como se não 
bastasse a ingenuidade de os imaginar assim, ainda fui 
cair na presunção de me incluir no grupo. Ilusão minha, 

ilusão nossa.» 
Em Apontamentos, podemos seguir o olhar de Saramago, nomeadamente, 

sobre «os emigrantes, hoje e sempre»; «os franceses de torna-viagem»; «as 
regras da convivência»; «o eufemismo como política», ou «a resistência 
renegada». Ganhou a língua e toda a literatura portuguesa. Uma forma de 

conhecer com alguma profundidade o lado militante de José Saramago, que 
aqui surge de forma bastante evidente, ao contrário das suas obras de ficção, 

onde as convicções políticas, embora lá, aparecem de forma bastante mais 
diluída. Para descobrir a fase em que José Saramago alertava para os perigos 
do fascismo e para as virtudes do socialismo. 

Diário de Notícias, 9 de outubro de 1998. 
 



 

Leviathan  
Paul Auster 

 

O autor renova de forma cativante o tema central do eu-
sombra, do Outro. Quando Peter Aaron, o narrador, lê a 

notícia de que um homem não identificado explodiu numa 
estrada do Norte de Wisconsin, sabe tratar-se de Benjamin 

Sachs, o seu melhor amigo e um promissor romancista. A 
partir desse momento Aaron impõe-se a si mesmo a árdua 
missão de desvendar o mistério que envolve a vida e morte 

de Sachs, empreendendo uma jornada que é, 
simultaneamente, uma autodescoberta. Com o objetivo único de repor a 

verdade, revive a amizade que o ligara durante quinze anos a Sachs. 
«Leviathan» é uma história sobre a amizade, a traição, o desejo, as incursões 
do imprevisto no quotidiano, mas é, sobretudo, uma história audaciosa pela 

complexidade dos mundos criados, pelo intrincado dos enredos, pelas 
coincidências bizarras, pelas perturbantes ambiguidades. Um romance onde 

Auster dá asas à sua arte de criar ambientes densos e envolventes. 
 
 

 
O Menino Gordo  
José Viale Moutinho 

  

Sabem lá o que pode acontecer durante um dia num 

Colégio que tem como alunos o guloso Menino Gordo, o 
Alfeu Cientista Maluco e o malandreco do Zé Nabo? Até 
a Doutora Purificação, ao entrar na aula da professora 

Anita Mosca Morta, espalhou pelo chão os ossinhos do 
esqueleto. Enfim, um dia levado da breca. 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para a Educação Pré-
Escolar, destinado a ler em voz alta/contar/trabalhar na sala de aula. 
 

 
 

 
A árvore generosa  
Shel Silverstein  

 
Este livro é o mais conhecido do escritor e ilustrador 

norte-americano Shel Silverstein. O clássico, escrito em 
1964, comoveu gerações com a história de uma árvore e 
um menino. Com poucas palavras, Silverstein fala da 

relação entre o homem e a natureza, onde uma árvore 
oferece tudo a um menino, que a deixa de lado ao crescer, 

ao mesmo tempo que se torna num homem egoísta. Mas 
para agradar ao menino que ama, a generosidade desta 

árvore não tem fim - ainda que isto signifique a sua própria destruição. 

Duas fortes qualidades aliam-se neste livro. O facto de abordar questões 
fundamentais como o tempo, a morte, a vida, a relação amorosa e de 

amizade, tudo o que nos posiciona face aos outros e a nós próprios, assim 



como a aposta ao nível estético, na sobriedade narrativa e ilustrativa, com o 

traço simples e preciso de Silverstein. 
Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para o 3º ano de 

escolaridade, destinado a leitura autónoma. 
 
 

 

Viagem a um mundo fantástico  
Jostein Gaarder 

 

Do mesmo autor de O Mundo de Sofia e O Enigma e o 
Espelho, publicadas pela Presença na Coleção Grandes 
Narrativas, surge-nos agora o seu romance de estreia na 

literatura infantojuvenil, embora já tenha sido publicado na 
Coleção Estrela do Mar outra obra intitulada Olá! Está aí 

Alguém? Dotado da mesma magia já familiar para os leitores 
de Jostein Gaarder, o livro Viagem a um Mundo Fantástico 

recupera toda a curiosidade inteligente e o espanto perante os mistérios do 

mundo, características que marcam todas as suas obras. Num sítio muito 
distante fica Sukhavati, o lugar onde vivem os gémeos Lik e Lak, os 

protagonistas desta aventura. Oliver, possuidor de uma imaginação muito 
fértil, um dia conta-lhes uma bela história que os encanta. 

A história era sobre uma planeta longínquo chamado Terra. O desejo de 
conhecer esse planeta transforma-se de sonho em realidade quando, certo 
dia, Lik e Lak entram numa bola de cristal e viajam com destino à Terra. Mas 

os gémeos trazem consigo uma importante missão, que fará com que todos 
os habitantes de tão belo planeta comecem a ver o seu mundo com outros olhos. 
 
 

 
FILMES 

 
 

O especialista  
Luis Llosa 

 

Ray Quick (Sylvester Stallone) é um perito em explosivos 
que trabalhava para a C.I.A. e se aposentou, indo viver em 
Miami, Flórida, após o horrível fracasso de uma operação 

contra um grande traficante de drogas latino-americano, 
que teve como trágica consequência a morte de uma 

criança. Ray é persuadido a sair da sua aposentadoria 
quando a obcecada May Munro (Sharon Stone) lhe pede 

ajuda para conseguir se vingar de uma poderosa família do crime organizado, 

que é chefiada por Joe Leon (Rod Steiger) e seu filho Tomas Leon (Eric 
Roberts), que há alguns anos atrás, quando era jovem, foram os responsáveis 

pela morte dos pais dela. Paralelamente, Ned Trent (James Woods), o ex-
parceiro de Ray que após a fracassada operação se tornou seu inimigo, está 
na folha de pagamento da família Leon. Ned busca uma vingança pessoal 

contra Ray, que gradativamente está executando os capangas de Leon.  



Pedro Bolinha de Algodão: vamos salvar a 

primavera! 
Mark Gravas 

 
Nesta primavera, três amigos vão salvar o mundo!  
Toda a gente gosta do Coelhinho da Páscoa. Todo a gente 

menos o maldoso Cauda de Ferro, que queria sê-lo e não 
conseguiu pois quem ganhou a profissão de Coelhinho da 

Páscoa foi o Pedro Bolinha de Algodão. Uma geração mais 
tarde, o Cauda de Ferro voltou para se vingar, juntando-se 

à gelada Jackie Geada e os dois vão mergulhar o mundo num Inverno 

profundo. 
Agora Júnior, o filho do Pedro Bolinha de Algodão, vai ter que salvar a 

situação. Longe de casa pela primeira vez, Júnior junta-se a Flutter, um 
passarinho, e a Munch, uma ratinha, e os três partem numa aventura para 
descobrirem o segredo do Relógio das Estações. 


