
 

 A nossa seleção do mês de setembro 2018 

Confissões de um director de jornal 
José António Saraiva 
 
Quem não gostaria de ter estado presente no pequeno-almoço em 
que Cavaco Silva usou pela primeira vez a palavra "tabu"? Quem não 
teria gostado de falar com Jorge Sampaio antes da entrevista em que 
lançou a candidatura à presidência da República? Quem não 
ambicionaria poder participar nas reuniões do "Expresso" e tomar 
contacto com os bastidores do jornal? Tudo isto é desvendado neste 
livro onde o jornalista que dirigiu o "Expresso" durante 20 anos, e 

desde essa altura contatou semanalmente com os mais altos responsáveis políticos, se 
confessa. Este é um livro insubstituível para quem se interessa por jornalismo e sobretudo pela 
política portuguesa. 
 

Jovens brilhantes, mentes fascinantes 
Augusto Cury 
 
Sabia que nos dias de hoje um jovem de dez anos tem mais 
informações do que tinha um imperador romano? Que um jovem de 
quinze anos tem mais informações do que tinham os filósofos gregos? 
E que um jovem de vinte anos tem mais informações do que o génio 
Leonardo da Vinci tinha ao seu alcance? Não há dúvida: é muita 
informação para uma só cabeça! O excesso de informação e de 
atividade mental pode dificultar a construção do conhecimento e 
sujeitar o cérebro a stresse. Sinais claros de stresse: Acordar cansado; 
Comportamento impaciente; Dores de cabeça; Raiva perante 

obstáculos menores; Dificuldade de concentração; Falhas de memória. Estes sintomas, entre 
muitos outros, são atualmente exibidos por um número cada vez maior de jovens. Como 
podem eles aprender a lidar com estes elevados níveis de stresse e transformar o excesso de 
informação numa oportunidade de enriquecimento intelectual? Lendo este livro, ao longo do 
qual o conceituado autor e psicoterapeuta Augusto Cury enceta um diálogo direto com os 
jovens, abordando os problemas e inquietações que mais os perturbam e oferecendo as 
ferramentas para desenvolverem ao máximo as mentes brilhantes que possuem. 
 

Crónicas do mal de amor 
Elena Ferrante 
 

Ferrante disse que gosta de escrever histórias "em que a escrita é 
clara, honesta, e em que os factos — os factos da vida normal — 
prendem extraordinariamente o leitor". Com efeito, a sua prosa possui 
uma clareza despojada, e é muitas vezes aforística e contida (…). Mas o 
que os seus primeiros romances têm de electrizante é que, ao 
acompanhar complacentemente as situações desesperadas das suas 
personagens, a própria escrita de Ferrante não conhece limites, está 
ansiosa por levar cada pensamento para diante, até à sua mais radical 
conclusão, e para trás, até à sua mais radical origem. Isto é sobretudo 

óbvio na forma destemida como os seus narradores femininos pensam sobre filhos e sobre 
maternidade.» 



Do Prefácio de James Wood 
 

Alice à procura de si própria 
Phyllis Reynolds Naylor 
 
Um belo dia, Alice McKinley decide que o que mais quer na vida é 
ser igual a todas as outras raparigas do 7.º ano, de Silver Spring, do 
estado do Maryland e de todos os Estados Unidos da América! Quer 
fazer as mesmas coisas, sentir as mesmas coisas, quer pertencer a 
uma Grande Irmandade de raparigas e mulheres! Resolve furar as 
orelhas para poder usar brincos, entra para um clube de fãs e 
participa num concurso de talentos da escola... Mas, como sempre, 
nem tudo lhe corre bem e passa por alguns embaraços e desgostos. 
Finalmente, a Alice descobre que pode continuar a ser ela própria, 

que não precisa de ser como toda a gente, para ser aceite pelos amigos de verdade 
 

 
Olharapo 
Darabuc e Maurizio A.C. Quarello 
 
Um rato, movido pela curiosidade e pelo desejo de ser feliz, vai correr 
mundo com dois companheiros de aventuras, um cão e um elefante, 
que também querem alargar horizontes. Depois de percorrerem várias 
paisagens mágicas e de cruzarem o oceano das estrelas, encontram o 

ciclope Olharapo e, num excesso de ingenuidade, combinam comer com ele… 
Olharapo é um relato tradicional para pré-leitores e primeiros leitores, que bebe da tradição 
mediterrânica do conto popular e da qual toma emprestados dois motivos: a viagem de 
aventuras (o abandono da casa, com o posterior descobrimento do fantástico, e por vezes 
perigoso, mundo exterior) e a figura do ciclope. 
Nesta história, Elefante e Cão acabam na barriga do monstro. Porém, o Rato, com poucos 
meios e muita astúcia, salvará a vida dos amigos. No final todos aprendem algo: uns a serem 
precavidos e outros a não usarem a violência. Ainda assim, Olharapo não pretende transmitir 
uma moral: apenas argumentos para uma reflexão que suscite a curiosidade e as perguntas do 
leitor, com o objectivo de promover conversas enriquecedoras entre as crianças e os 
mediadores (pais, professores…).  
O livro é ilustrado com imagens que descrevem cenários imaginários onde, a partir de 
elementos quotidianos, se constrói um novo mundo, com limites muito difusos entre o jogo e 
a realidade. Por último, as estruturas paralelísticas e acumulativas facilitam a narração e a 
memorização do conto. 
O italiano Maurizio A. C. Quarello volta a demonstrar a mestria que possui através das suas 
ilustrações personalíssimas, prenhes de conhecidas referências artísticas, que acrescentam 
uma saudável nota de humor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vamos à caça do urso 
Michael Rosen, Helen Oxenbury 
 
Nunca é fácil ir à caça do urso, como depressa descobrem os cinco 

potenciais caçadores desta história (incluindo um bebé, mas sem 

contar com o cão). Está um belo dia, e eles vão dizendo que não têm 

medo, enquanto atravessam um campo de erva alta e ondulante, 

cruzam um rio fundo e frio, se arrastam através da lama pegajosa, 

procuram o caminho pelo meio de uma floresta, passam através de um nevão que rodopia e 

entram pé-ante-pé numa caverna soturna. Aqui, na escuridão, tudo parece diferente... E qual é 

a coisa temível que aparece diante deles? A história — recontada com humor e energia por 

Michael Rosen — baseia-se numa tradicional rima infantil. Enquanto se lê, pode-se também 

executar as acções, fingindo atravessar o campo de erva, cruzar o rio, seguindo os caçadores 

até à caverna... e depois de regresso a casa. Quando toda a família participa, o livro 

transforma-se em algo mais do que uma história dramática e magnificamente ilustrada: torna-

se um maravilhoso jogo que todos vão adorar. 

 

DVD´S  

Planeta Ronaldo 
 
Durante 8 meses os repórteres da SIC acompanharam, em Manchester, o 

dia-a-dia do vice-campeão da Europa de futebol, campeão inglês e 

considerado o melhor jogador e melhor jogador jovem da liga mais 

competitiva do mundo: a liga inglesa. Alex Fergunson, Luíz Felipe Scolari, 

Marcelo Lippi, Luís Figo e José Mourinho são apenas alguns dos 

depoimentos exclusivos nesta grande reportagem onde se trilham 

caminhos do passado, da infância pobre do jovem prodígio ao sucesso repentino. Tudo 

ilustrado com imagens, fotos, documentos inéditos e depoimentos singulares de familiares, 

amigos e vizinhos 

Pokémon o filme 
 
Estão convocados para participar na mais recente aventura Pokémon! 

O grande êxito de cinema chega agora a tua casa. A aventura começa 

com o aparecimento de Mewtwo, um Pokémon bio-genético criado a 

partir do DNA de Mew, o mais raro e poderoso Pokémon. 

Determinado a provar a sua superioridade, Mewtwo desafia Ash, 

Pikachu e todos os outros para um combate nunca antes visto. 

Mewtwo vs. Mew: Super-Clone vs. Pokémon, este é o derradeiro 

combate... onde o futuro da Humanidade está em jogo! 


