
 

 Sugestões de leitura para o mês de outubro de 2018 
 

Livros para Adultos 

 
 
Uma questão de beleza  
Zadie Smith 

 

O que torna a vida verdadeiramente bela? 
Quais são as coisas verdadeiramente belas na vida?  

E até onde estamos dispostos a ir para as alcançar?  
Situado nos dois lados do Atlântico, em Londres e em Nova 

Inglaterra, o terceiro romance de Zadie Smith é uma 
magistral obra sobre a família, o casamento, o confronto 
entre o pessoal e o político e um olhar honesto sobre as 

ilusões de cada um. Colocando em confronto duas famílias 
rivais - os Belsey e os Kipps - e uma série de casos amorosos amaldiçoados, 

valores morais e ideais, este é um romance do nosso tempo - e 
absolutamente divertido. 
 

Fonte: Wook 
 

https://www.wook.pt/livro/uma-questao-de-beleza-zadie-smith/198612 
 
 

 
O tatuador de Auschwitz  
Heather Morris 

 
Nesse romance histórico, um testemunho da coragem 

daqueles que ousaram enfrentar o sistema da Alemanha 
nazista, o leitor será conduzido pelos horrores vividos 

dentro dos campos de concentração nazistas e verá que o 
amor não pode ser limitado por muros e cercas. 
Lale Sokolov e Gita Fuhrmannova, dois judeus eslovacos, 

se conheceram em um dos mais terríveis lugares que 
a humanidade já viu: o campo de concentração e 

extermínio de Auschwitz, durante a Segunda Guerra 
Mundial. No campo, Lale foi incumbido de tatuar os números de série dos 
prisioneiros que chegavam trazidos pelos nazistas – literalmente marcando 

na pele das vítimas o que se tornaria um grande símbolo do Holocausto. Ainda 
que fosse acusado de compactuar com os carcereiros, Lale, no entanto, 

aproveitava sua posição privilegiada para ajudar outros prisioneiros, trocando 
joias e dinheiro por comida para mantê-los vivos e designando funções 
administrativas para poupar seus companheiros do trabalho braçal do campo. 

Nesse ambiente, feito para destruir tudo o que tocasse, Lale e Gita viveram 
um amor proibido, permitindo-se viver mesmo sabendo que a morte era 

iminente. 
 
Fonte: Planeta de Livros 

https://www.wook.pt/livro/uma-questao-de-beleza-zadie-smith/198612


 

https://www.planetadelivros.com.br/livro-o-tatuador-de-auschwitz/271508 
 

 
O ladrão de sombras  
Marc Levy 

 

No seu novo romance, Marc Levy conta a história de um 
rapazinho com um dom invulgar: ele consegue "roubar" 

as sombras das pessoas com quem se cruza. Ao princípio, 
acontece-lhe involuntariamente e isso chega a assustá-lo. 

Sempre que se cruza com alguém - seja um amigo, um 
inimigo ou um perfeito desconhecido -, a sombra da outra 
pessoa passa a segui-lo. Por vezes contra a vontade do 

rapaz, as sombras contam-lhe os mais profundos desejos, 
temores e aspirações das pessoas a quem pertencem. E o rapaz vê-se em 

mãos com um dom que traz uma grande responsabilidade: ao saber estes 
segredos, terá de ajudar as pessoas - ajudá-las a recuperar "essa pequena 
luz que lhes iluminará a vida". Durante umas férias de Verão à beira-mar, 

apaixona-se por uma rapariga muda, chamada Cléa, com quem comunica 
através da sua sombra. E a sombra deste primeiro amor acompanhá-lo-á 

durante anos… mais tarde, o nosso "ladrão de sombras" torna-se estudante 
de Medicina, e debate-se com a questão de usar ou não o seu dom para 
ajudar a curar - tanto os seus pacientes como os seus amigos. Afinal, será 

ele verdadeiramente capaz de adivinhar o que poderá fazer felizes aqueles 
que o rodeiam? E ele próprio, saberá onde o espera a felicidade?  

Um romance terno e divertido sobre os silêncios que assombram todos os 
nossos amores. 

 
Fonte: Wook 
 

https://www.wook.pt/livro/ladrao-de-sombras-marc-levy/10995139 
 

 

Livros Infato-juvenis 

 

 
O  primeiro país da manhã  
Ricardo Gonçalves Dias 

 

O Manel adorava invenções e gostava tanto delas, 
que as dividia e agrupava em espécies diferentes. 
Havia invenções rápidas, como o escorrega, e 

invenções grandes, como a tabuada, cujos 
números e cruzes dificilmente podem caber na 

cabeça de alguém. As árvores, por exemplo, eram 
de certeza uma invenção às avessas, porque 
ficavam sem roupa no preciso momento em que o 

frio estava a chegar. O mundo, esse, parecia ser 
uma invenção muito desarrumada com países 

grandes e pequenos a conviver lado a lado. Para 
devolver um pouco de igualdade e de justiça ao mapa, o Manel decidiu 

https://www.planetadelivros.com.br/livro-o-tatuador-de-auschwitz/271508
https://www.wook.pt/livro/ladrao-de-sombras-marc-levy/10995139


inventar o seu próprio país. Deu-lhe uma bandeira cosida aos ziguezagues, 

leis escritas na parede e até algumas janelas. Agora que a sua invenção ficou 
finalmente pronta, o Manel convida-te a vires visitá-la e a imaginares, quem 

sabe, mais uns versos para o hino ou mais cores para o céu. 

Fonte: Wook 
 
https://www.wook.pt/livro/o-primeiro-pais-da-manha-ricardo-goncalves-

dias/16035982 
 
 
 

Um mundo de mamâs  
Marta Gómez Mata 

 

Num mundo de Mamãs em que os braços da Mamã 
Bicicleta se transformam num guiador fofinho onde 
podemos apoiar a cabeça e dormir um soninho, a 

Mamã Morango cora de felicidade sempre que 
quer, a Mamã Acordeão soa sempre melodiosa, 

elegante e alegre, mesmo quando chora e o 
dissimula. Num mundo de Mamãs em que a Mamã 
Dragão tem um lombo comprido, por onde 

escorregam os seus filhos como num fantástico 
trenó, a Mamã Bela Adormecida enche a cama de 

brinquedos, livros e bandejas de pequeno-almoço 
com chocolate quente, a Mamã Pirata leva os seus 

grumetes de manhã a saquear o frigorífico.  

Num mundo de Mamãs em que os olhos da Mamã Sereia são tão lindos como 
os poemas que os poetas escreveram sobre o mar, a Mamã Chocolate é tão 

calorosa, tão doce e tão reconfortante como uma chávena de cacau 
fumegante, a Mamã Picasso sabe como observar o mundo e como desenhá-
lo depois, a Mamã Comboio é um prodígio de logística perfeita, mecânica 

precisa e potência de motor. E, num mundo cheio de Mamãs, todas elas são 
Mamãs Princesas, que acreditam em histórias de encantar e têm a certeza de 

que existem finais felizes. 
 

Fonte: Bulhosa 

 
www.bulhosa.pt/livro/um-mundo-de-mamas-marta-gomez-

mata/?from_page...da... 
 

 
O caderno vermelho da rapariga Karateca  
Ana Pessoa 

 

 
N não é uma menina, é Karateca. 

N tem 14 anos, quase 15, e o seu maior sonho é ser 
cinturão negro e beijar Raul. 
N gosta de escrever, mas prefere lutar com o Raul. 

(escrever é uma seca.) 
Isto não é um diário. Não tem chave, não tem segredos. 

https://www.wook.pt/livro/o-primeiro-pais-da-manha-ricardo-goncalves-dias/16035982
https://www.wook.pt/livro/o-primeiro-pais-da-manha-ricardo-goncalves-dias/16035982


(sim, tem segredos.) Também tem vontade própria, páginas movediças, 

palavras como «diarreia» e «romântico» e personagens como a bruxa má que 
quer aprender a ser boa e a mosca que não sabia quem era. 
Isto é o Caderno Vermelho da Rapariga Karateca. O objeto preferido de N, um 

animal de estimação, uma personagem, uma pessoa de verdade. 
(O que é a verdade?) 
O Caderno Vermelho da Rapariga Karateca é a primeira obra de Ana Pessoa e 

venceu a última edição do prémio Branquinho da Fonseca - Expresso / 
Gulbenkian, na modalidade Juvenil. Com este título, o Planeta Tangerina 
inaugura a coleção para leitores mais crescidos Dois Passos e Um Salto. 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, para o 3º ciclo, destinado a 
leitura autónoma. 

 
Fonte: Wook 
 

https://www.wook.pt/livro/o-caderno-vermelho-da-rapariga-karateca-ana-
pessoa/13641357 

 
 

FILMES 

 
 

Houdini: o último grande mágico 
Gillian Armstrong 

 

Em 1926, Harry Houdini - mágico e escapista - é o maior 
artista do mundo e o público reúne-se para assistir 
avidamente às suas proezas. Determinado em desmascarar 

falsos videntes e charlatães, Houdini propõe oferecer 10 mil 
dólares a quem conseguir comunicar com a sua defunta 

mãe. Quando Mary, uma misteriosa e deslumbrante 
impostora (Catherine Zeta-Jones) aceita o desafio, Houdini 

não tem dúvidas que se trata de burla. Mas à medida que o mágico vai 

convivendo com Mary, vai sucumbindo ao seu charme, acabando refém dos 
seus próprios sentimentos. Conseguirá o maior escapista do mundo libertar-

se da força do amor? Este será o desafio mais arriscado da sua carreira. 
 
Fonte: Sapo 

 
https://mag.sapo.pt/cinema/filmes/houdini-o-ultimo-grande-magico 

 
 

 
Os Flintstones: a primeira série 
 

A família mais famosa de Bedrock regressa às origens nesta 
coleção dos seus primeiros episódios! 

Desde que chegaram aos nossos ecrãs pela primeira vez, os 
Flintstone têm sido fiéis às palavras da imortal canção tema 
da série, revelando-se uma “moderna família da idade da 

pedra” e “uma página da história” 
 

 

https://www.wook.pt/livro/o-caderno-vermelho-da-rapariga-karateca-ana-pessoa/13641357
https://www.wook.pt/livro/o-caderno-vermelho-da-rapariga-karateca-ana-pessoa/13641357
https://mag.sapo.pt/cinema/filmes/houdini-o-ultimo-grande-magico

