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Um pequeno grande amor  
Fátima Lopes  

 

O amor por um filho não é fácil de descrever. Sente-se todos 
os dias. Mesmo quando a vida na prega partidas, quando os 

casamentos se desfazem, quando estamos cansados e nada 
parece fazer sentido, há sempre um pequeno grande amor que 
fala mais alto. Neste segundo romance, Fátima Lopes conta a 

história de Gonçalo e Estela, duas crianças que têm em comum 
serem filhas de pais divorciados. Nada apontava para o fim daquele 

casamento. Margarida, com um bebé de meses nos braços, apaixona-se e 
decide separar-se. Com o divórcio, vêm as ameaças e as chantagens. É neste 
ambiente que cresce Gonçalo, protegido pelo amor de uma mãe disposta a 

tudo para garantir a felicidade do filho. 
 

 
Corações em silêncio  
Nicholas Sparks  

 

Taylor McAden é bombeiro voluntário e está habituado a 
enfrentar o perigo. Perante incêndios devastadores e 

acidentes fatais, não hesita em arriscar a vida para salvar o 
próximo. É apenas na intimidade que ele não assume riscos. 

As suas relações amorosas são intensas, mas passageiras. Por 
isso, quando o carro de Denise Holton se despista e Taylor a 

salva, os dados estão 

Lançados para mais uma breve paixão. Mas a terrível dimensão do acidente 
só é revelada quando Denise recupera e pergunta pelo filho. Afinal, ela não 

seguia sozinha no carro. Kyle, de quatro anos e com dificuldades de 
aprendizagem, desapareceu. 
As buscas pelo menino começam de imediato, numa operação que se revelará 

diferente de todas as outras. Por uma vez, Taylor terá de dar mais do que a 
sua força física. Terá de ganhar o único tipo de coragem que nunca teve, a 

coragem de amar. 
 
 

Senhora dona do baile  
Zélia Gattai 

 

Casada por 56 anos com o escritor Jorge Amado, boa parte da 
obra literária da escritora Zélia Gattai é dedicada às memórias. 

Publicada originalmente em 1984, "Senhora Dona do Baile" 
(Companhia das Letras, 2009) relata os anos de exílio que o 
casal viveu na Europa. Partindo de 1948, quando Zélia e o filho 

João Jorge rumam ao Velho Continente para encontrar Jorge 
Amado, que cassado como deputado federal havia deixado o Brasil às 

pressas. Observadora ávida, a escritora mistura experiências do cotidiano do 
casal com acontecimentos de contexto histórico daquela Europa pós-guerra. 



A narração descontraída alterna momentos de emoção e descobertas, e leva 

o leitor ao convívio de personalidades como Picasso, Jean-Paul Sartre, 

Simone de Beauvoir e Marc Chagall. 
 
 

Adivinha quanto eu gosto de ti  
Sam McBratney 
  

Às vezes, quando gostamos muito, muito de alguém, 
queremos encontrar uma maneira de descrever como os 

nossos sentimentos são grandes. Mas como descobrem a 
Pequena Lebre Castanha e Grande Lebre Castanha, o 
amor não é coisa fácil de medir! 

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

 

 
Chamem-lhes nomes!  
Margarida Fonseca Santos  

 

Este é um álbum repleto de histórias de nomes próprios, 

comuns, coletivos, improváveis, insatisfeitos e 
inventivos. 

inventivos. 
E se as palavras tivessem uma dimensão nova? E se 
brincássemos com os nomes como se de um jogo se 

tratasse? A leitura deste álbum não podia ser mais 
estimulante! 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, para 
o 3º ano de escolaridade, destinado a leitura orientada. 
 
 

 

O meu primeiro Portugal  
José Jorge Letria 

 

Contar Portugal aos mais pequenos é um desafio de peso, 

sobretudo porque se trata de um exercício de memória 
projetado para o futuro e de lançar à terra uma semente 

que pode levar, os que ainda há pouco chegaram, a 
conviver com os conceitos de «pátria», «saudade», 
«povo», «passado» e «destino». 

José Jorge Letria, no texto, e Henrique Cayatte, nas ilustrações, aceitaram 
esse desafio e dele nasceu O Meu Primeiro Portugal, livro de afetos 

partilhados, de memórias sensíveis e de sonhos que nunca prescreveram. 
Este é um livro para crianças de que os mais crescidos também podem e 
devem gostar. Este é um livro onde se fala do passado com os olhos postos 

no futuro. Este é um livro onde se fala do orgulho de se pertencer a uma 
pátria com muita História, com muitas histórias para contar, de uma pátria 

que andou nas errâncias do mundo sem nunca perder o desejo de regressar 
às fontes e à raiz. O Meu Primeiro Portugal, tendo em fundo o Hino Nacional, 



é um livro pensado e feito para que se goste a sério de Portugal. Porque ele 

merece. Porque todos nós merecemos. E não há amor como o primeiro. 
Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura,  para apoio a projetos 

relacionados com História de Portugal nos 3º, 4º, 5º e 6º anos de 
escolaridade. 
 
 

 
FILMES 

 

 
Fargo  
Joel Coen, Ethan Coen 

 

Filme nomeado para 7 Óscares, incluindo melhor filme, e 

vencedor de dois.  
Jerry (William H. Macy), um vendedor de carros de uma 
cidadezinha do Minnesota está endividado “até ao pescoço” 

…, mas tem um plano. Vai contratar dois bandidos (Steve 
Buscemi e Peter Stormare) para lhe raptar a mulher, por 

forma a obter um avultado resgate do seu abastado sogro. Será uma coisa 
rápida e simples e ninguém sairá magoado… até que aconteçam a haver 

mortes. É aí que entra a Chefe da Polícia, Marge (Frances McDormand), uma 
caricata investigadora viciada em café, enfiada numa parca – e muito grávida! 
– que não descansará enquanto não apanhar o criminoso. E se alguém achava 

que suas “humildes” técnicas de investigação iriam deixar os bandidos à 
solta… enganou-se! 

 
  
 

O comboio dos animais 
Jimmy T. Murakami 

 

Todos a bordo do Comboio dos Animais! Do produtor de “Ray 
mond Briggs de Bear”, aparece esta bonita aventura animada, 

repleta de afeto, esperança e sonhos de um pequeno rapaz. É 
hora de ir para a caminha. Mas para Bem, ficar levantado até 
mais tarde com os pais, para ver um programa sobre animais 

em vias de extinção, parece-lhe bastante mais divertido. Mais 
tarde, e já deitado, Bem sonha que o seu boneco Jim Jam ganhou vida bem 

como o seu comboio. Excitado com esta descoberta sobem os dois para o 
comboio e dão início à viagem das suas vidas – uma mágica viagem à volta 
do mundo para recolher animais em vias de extinção, colocando-os em 

segurança. Baseado no livro “Parents Choice”. O Comboio doa animais é uma 
história que para além de divertida nos chama a atenção para a importância 

de protegermos o mundo em que vivemos. 


