
 

 A nossa seleção do mês de março 2019 

O túnel dos pombos 
John Le Carré 
 
Dos anos em que serviu nos Serviços Secretos britânicos durante a Guerra 
Fria, a uma carreira como escritor que o levou do Camboja devastado pela 
guerra a Beirute à beira da invasão israelita de 1982, e à Rússia, antes e 
depois da queda do Muro de Berlim, John le Carré sempre escreveu a 
partir do âmago dos tempos modernos. Neste seu primeiro livro de 
memórias, le Carré é tão divertido quanto incisivo - lendo os 
acontecimentos que testemunha com a mesma ambiguidade moral com 

que imbui os seus romances. 
Quer esteja a descrever o papagaio de um hotel de Beirute que imitava perfeitamente sons de 
batalha, ou a visitar as galerias de mortos sem sepultura no Ruanda, na sequência do 
genocídio, ou a celebrar a noite de Ano Novo com Yasser Arafat, ou a entrevistar uma 
terrorista alemã na sua solitária prisão no Neguev, ou a assistir à preparação de Alec Guinness 
para papel de George Smiley, ou a descrever a funcionária da organização de ajuda 
humanitária que inspirou a personagem principal do seu O Fiel Jardineiro, le Carré dota cada 
acontecimento de vivacidade e humor, ora fazendo-nos rir em voz alta, ora convidando-nos a 
pensar de novo sobre eventos e pessoas que acreditávamos perceber. 
 
 
 
 

AvóDezanove e o segredo do Soviético 
Ondjaki 
 
As obras do Mausoléu que irá albergar os restos mortais do presidente 
da República estão quase a terminar. Os habitantes do bairro vizinho 
descobrem que as suas casas serão destruídas porque o espaço 
circundante ao monumento será requalificado. Duas crianças decidem 
explodir o Mausoléu e assim poupar o bairro onde sempre viveram. 
Entretanto o responsável pela obra, um soviético, apaixona-se pela avó 
de uma das crianças. Entretanto essa avó tem de ser operada para lhe 
amputarem um dedo do pé. Entretanto existe uma outra avó que 
aparece muito mas não existe. Entretanto o plano das crianças falha, 

mas o Mausoléu é destruído… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sono misericordioso 
Jeffery Deaver 
 

Numa noite de violenta tempestade, Michael Hrubek - um doente 
esquizofrénico, perigosamente paranoico - consegue evadir-se de um 
hospital psiquiátrico de alta segurança, onde se encontrava detido. O 
seu objetivo: encontrar Lis Atcheson, a mulher cujo testemunho 
permitira que ele tivesse sido identificado como o sinistro assassino 
de Indian Leap State Park. Vai, pois, dirigir-se à casa onde ela vive, em 
quase completa clausura, rodeada apenas pelas memórias do 
passado. 
Lis, a principal testemunha do julgamento de Hrubek, é de facto uma 

mulher atormentada. Vive numa casa isolada de Nova Inglaterra, que durante muito tempo 
servira de refúgio de Verão à família, e esforça-se por recuperar um equilíbrio perdido na 
sequência de um período de terrível instabilidade - justamente quando Michael Hrubek dá 
início à sua sinistra demanda... 
No encalço deste último, procurando interceptá-lo a todo o custo antes que o inevitável 
aconteça, estão o seu psiquiatra, Richard Kohler, um médico brilhante, mas com alguns 
segredos para esconder; Trenton Heck, um homem dotado de um talento especial para seguir 
pistas pouco visíveis, e com uma necessidade desesperada de receber a recompensa 
prometida pela captura do fugitivo; e o marido de Lis, Owen Atcheson, que prometeu a si 
próprio apanhar o louco homicida antes que este destrua a sua mulher. 
Contudo a loucura de Michael está inextricavelmente ligada com o seu génio, e ele acaba por 
revelar-se um adversário bem mais duro de roer do que qualquer dos seus perseguidores 
alguma vez supusera. Pois ainda que a sua mente esteja assolada por estranhos fantasmas de 
traição e vingança, há uma coisa que para ele é muito clara: conhece Lis Atcheson melhor do 
que ela se conhece a si mesma, e ao persegui-la está no fundo a trazer para a luz do dia um 
segredo terrível. 

 
A cor das vogais 
Vergílio Alberto Vieira 
 
Entre vogais, consoantes e animais, com rimas simples mas repletas de 
cor, o poeta Vergílio Alberto Vieira convida os mais novos a viajarem no 
mundo fantástico da poesia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa 
Judith Kerr 
 
Quando Hitler Roubou o Coelho Cor-de-Rosa é uma das obras mais 
lidas por jovens de todo o mundo. Considerada um clássico da 
literatura juvenil, e inspirada na vida da própria autora, fala-nos da 
Segunda Guerra Mundial numa nova perspetiva e até com algum 
humor. 
Vive-se o ano de 1933. Anna tem apenas nove anos e anda 
demasiado ocupada com a escola e com os amigos para reparar nos 
cartazes políticos espalhados pela cidade de Berlim com a suástica 
nazi e a fotografia de Adolf Hitler, o homem que muito em breve 
mudaria a face da Europa. Ser judeu, pensa ela, é apenas algo que 

somos porque os nossos pais e avós são judeus. 
Mas um dia o pai dela desaparece inexplicavelmente. E, pouco tempo depois, ela e o irmão, 
Max, são levados pela mãe com todo o sigilo para fora da Alemanha, deixando para trás a sua 
casa, os amigos e os amados brinquedos. Reunida na Suíça, a família de Anna embarca numa 
aventura que vai durar anos. 
 
 

O livro das rimas traquinas 
José Jorge Letria 
 
Este livro está cheio de rimas e de ilustrações traquinas.  

É altamente recomendado para quem gosta de dar gargalhadas e 

acredita em coisas impossíveis. José Jorge Letria é um dos mais 

destacados criadores de livros para crianças e jovens em Portugal. 

Alguns dos textos incluídos neste livro já foram musicados e todos 

eles já fizeram rir leitores de todas as idades. O autor utiliza o 

humor, os trocadilhos e os jogos de palavras para inventar textos 

divertidos e estimulantes para pequenos leitores e escritores. As 

ilustrações de Luís Manuel Gaspar acrescentam valor e distinção a esta obra, tornando-a mais 

apelativa para os leitores de todas as idades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DVD´S 

Aberto até de madrugada 
Robert Rodriguez 
 
Dois irmãos criminosos em fuga da polícia escondem-se num bar 
mexicano, onde acabam por ser atacados por uma horda de 
vampiros. Depois do sucesso inesperado de "El Mariachi", Robert 
Rodriguez realizou este filme que começa por ser um policial e se 
transforma num exercício de horror "gore", com o seu amigo 
Quentin Tarantino num dos papéis principais. 
 
 
 

 
Happy Feet 
George Miller 
 
Nas planícies geladas da Antárctica, todos os Pinguins-Imperador 

exibem e orgulham-se dos seus dotes de excelentes cantores, todos 

excepto o Mumble, a nossa personagem principal!  

Por não saber cantar, Mumble é expulso da comunidade de Pinguins-

Imperador, certo de que nunca encontrará a felicidade nem um amor verdadeiro. Longe de 

casa, Mumble conhece um peculiar grupo de pinguins de outra espécie. 

 

 

Fonte sinopses: Wook 


