
Sugestões de leitura para o mês de fevereiro de 2019  

 
Livros para Adultos 

 

 

Alma de Pássaro  
Margarida Rebelo Pinto 

 
Alma de Pássaro - que alcançou a impressionante marca 

de 50 mil exemplares vendidos nos três primeiros meses, 
só em Portugal - trata das confissões, inseguranças e 
conversas de três mulheres na faixa dos 30 anos. 

Mulheres que, como tantas outras, carregam na 
bagagem relacionamentos falhos, estéreis e insípidos. Tal 

como algumas aves perecem durante as migrações, elas 
também se esgotam em busca de abrigo e comida. Amor 

e vida. Na procura pela superação da perda ou ausência 
daqueles que amam. 
 

Fonte: Testablogs 
https://testablogs.blogs.sapo.pt/8817.html 

 

 

Iniciação na Literatura Portuguesa 
António José Saraiva 

 

António José Saraiva (1917-93), crítico e historiador da 
literatura, estudioso dos fatos da cultura portuguesa, 
deixou uma obra que no Brasil só é conhecida em cursos 

de Letras e História. Mas seu pensamento é generoso e, 
por isso, busca também os não-especialistas. É o que 

acontece nessa síntese fecunda da literatura de Portugal, 
em que Saraiva alcança o que não deixa de ser um ideal 
de todo crítico: fazer com que o leitor tenha vontade de 

ler cada uma das obras comentadas. 
 

Fonte: Travessa 
https://www.travessa.com.br/iniciacao-a-literatura-
portuguesa/artigo/b8713194-3665-481a-b1d7-c1006f11953e 

 
 

Sonetos 
Florbela Espanca 

 

A obra Sonetos, de Florbela Espanca, compila quatro livros da 
poetisa. Livro de Mágoas (1919), Livro de Soror Saudade 

(1923), Charneca em flor (1931) e Reliquiae (1931) nos quais 
expõe verdadeiros relatos de alma. A vivência do amor como 
uma ilusão conduz a uma mitificação do eu feminino, 

reiterando a sua fatalidade. A presente edição leva um 
prefácio de Bénédicte Houart. 

https://testablogs.blogs.sapo.pt/8817.html
https://www.travessa.com.br/iniciacao-a-literatura-portuguesa/artigo/b8713194-3665-481a-b1d7-c1006f11953e
https://www.travessa.com.br/iniciacao-a-literatura-portuguesa/artigo/b8713194-3665-481a-b1d7-c1006f11953e


 

Fonte: Editora Almedina 
https://www.almedina.net/product_info.php?products_id=32723 

 
 
 

Livros Infato-juvenis 

 
 

Espanta-Pardais  
Maria Rosa Colaço 

 

Espanta-Pardais é unanimemente aclamado como a 
maior obra infantil da literatura portuguesa do 
século XX. A procura que tem tido, a multiplicidade 

de trabalhos escolares que tem gerado, as várias 
representações teatrais, quer pelos alunos das 

escolas quer por companhias teatrais, a quantidade 
de referências que tem suscitado, tudo aponta nesse 

sentido. A odisseia poética do Espanta-Pardais 
apostado em ser pessoa real, Maria Primavera e o 
Pássaro Verde são personagens inesquecíveis, e as 

suas aventuras na Estrada-Larga ficaram na memória de muitas gerações de 
leitores. 

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

Fonte: Amazon 
https://www.amazon.com/Espanta-Pardais-Portuguese-Maria-Rosa-

Cola%C3%A7o/dp/9726996929 
 
 

Artur e os Minimeus 
Luc Besson 

 

Arthur é um garotinho de 10 anos às voltas com os 
problemas do mundo dos adultos. Seu avô está 

misteriosamente desaparecido, seus pais estão sem 
trabalho, e sua avó está prestes a perder a casa para um 
empresário maldoso. Mas nem tudo está perdido. Arthur 

sabe de um segredo que pode salvar a casa de sua avó: 
um tesouro escondido em algum lugar do jardim. Como 

encontrá-lo? Com muita aventura e fantasia, começa a 
história que leva nosso pequeno herói para um mundo 

mágico onde vivem pequeninos e encantadores seres, a Terra dos Minimoys. 
 

 
Fonte: Sougeeksim 

https://sougeeksim.blogspot.com/2016/06/resenha-arthur-e-os-minimoys-
arthur-e.html 
 

 

https://www.almedina.net/product_info.php?products_id=32723


 

João Porcalhão: Cuecas! 
David Roberts e texto de Alan Macdonald 

 

Apresentamos-te o João Porcalhão, um rapaz com o hábito 
nojento de meter os dedos no nariz! 

Está cheio de planos desmiolados e ideias malucas e se o que 
te dá gozo é sarilhos, não vás mais longe – o João está sempre 

metido neles até às orelhas! 
 

 

Fonte: Tirado da obra 
 

 

FILMES 

 

 
Tubarões do Pacífico 
Robert Wise  

 

Um drama intenso de guerra subaquática. 
“Rich” Richardson (Clark Gable) é um duro e dedicado 

oficial a bordo de um submarino com um único propósito 
– procurar e destruir o navio japonês que ele considera 
responsável pela destruição do seu antigo navio. 

Com um novo comando, Richardson leva os seus homens 
ao motim com seus treinos para a batalha vindoura. 

Finalmente chega a indicação da posição do Destroyer 
Japonês procurado. Richardson desobedece às ordens e 

parte para confrontar o seu nemesis, sem perceber que outro inimigo muito 

mais perigoso viaja naquelas águas e que tem em mente a destruição do seu 
submarino.  

 
Fonte: Tirado da obra 
 

 

Linda Kitty, vol. 1 
 

Olá Kitty já chegou! 

Ela e sua irmã gémea, Mimmy, têm uma série de 
fantásticas novas aventuras para partilhar contigo e 
com a tua família! 

À medida que cada história se vai desenrolando, estas 
bonitas gatinhas vão aprender importantes lições sobre 

partilhar, contar, segurança, boas maneiras e muito 
mais. 
Oito episódios completos, mais diversos Jogos e 

Divertimentos extra, como “Adivinha a Forma” e 
“Números Loucos”, que tornam a aprendizagem num grande divertimento! 

 
Fonte: Tirado da obra 


