
Sugestões de leitura para o mês de abril de 2019  

 
 

Livros para Adultos 

 
 

O hipnotizador de Maria  
Richard Bach 

 
Neste livro, Richard Bach regressa aos seus temas 
favoritos: a paixão por voar e o gosto pela metafísica. 

Nesta história ficcionada, Bach conta-nos como um piloto 
veterano, James Forbes, é confrontado com uma situação 

insólita, quando fazia um dos seus passeios aéreos, e para 
a qual tem de imediatamente reagir. De repente, ouve no 
rádio do seu avião, uma mulher - Maria, a pedir ajuda 

porque estava no ar, e o piloto do avião - o seu marido, 
estava presumivelmente morto. Forbes decide ajudá-la a aterrar o avião, e 

ao mesmo tempo que fala com ela, dando-lhe indicações para aterrar, recua 
mentalmente até uma sessão de hipnose, que o fez mudar a sua vida para 

sempre. 
Tal como o seu anterior bestseller, a história é um meio para explorar 
assuntos espirituais e filosóficos. Bach conclui que o nosso mundo é o 

resultado de uma sugestão hipnótica, e o segredo para se conseguir uma vida 
feliz é aprender a controlar essas sugestões. 

 
Fonte: Editora Almedina 
https://www.almedina.net/product_info.php?products_id=10782 

 

 
 

Uma casa na escuridão 
José Luís Peixoto 

 

«Então, fechei os olhos com força e fixei-me no que via. 

Esta era uma das coisas que fazia desde pequeno, que tinha 
descoberto por acaso e que imaginava ser eu a única 

pessoa a fazer no mundo. Fechava os olhos e via. Via o que 
se vê com os olhos fechados (…). Isto é o que se vê quando 
fechados os olhos e continuamos a ver: a cor negra e os 

pequenos seres de luz que a habitam. E não se consegue 
olhar fixamente nem para o negro nem para a luz. Os 

pontos ou as linhas ou as figuras de luz fogem da atenção. O negro é tão 
absoluto, tão profundo, tão infinito que o olhar avança por ele sem encontrar 
um lugar onde possa deter-se. Mas, naquela noite, comecei a distinguir algo 

dentro desse negro.» 
 

Fonte: Estante de Livros 

https://www.estantedelivros.com/2011/02/uma-casa-na-
escuridao.html 

https://www.estantedelivros.com/2011/02/uma-casa-na-escuridao.html
https://www.estantedelivros.com/2011/02/uma-casa-na-escuridao.html


 
A chave para Rebeca 
Ken Follett 

 
Norte de África, Verão de 1942. Rommel parece imbatível: 

as suas armas secretas são Alex Wolff, espião exímio, e 
um código fatal enterrado nas páginas do romance de 
Daphne de Maurier, Rebecca. Wolff cruza o Sara 

escaldante e entra no Cairo para roubar os planos militares 
britânicos. O major Vandam, no seu encalço, encarrega a 

encantadora Elene de o seduzir. À medida que as tropas 
de Rommel se aproximam da vitória, a perseguição desenrola-se no deserto 
até chegar a um confronto impressionante e explosivo. 

 
Fonte: Bertrand Editora 

https://www.bertrandeditora.pt/produtos/ficha/a-chave-para-
rebecca/4299550 
 

 
 

 

Livros Infantojuvenis 
 

 
 Acho que posso ajudar  
David Machado 

 

“Acho que posso ajudar” é a história de uma menina que 
acredita estar ao seu alcance resolver os problemas de 

qualquer pessoa, monstro ou bruxa no mundo. Mas ela não 
sabe que cada gesto seu pode provocar uma cadeia de 
acontecimentos que deixará tudo pior do que estava. 

 
 

Fonte: Estante de livros 
https://www.estantedelivros.com/2013/08/acho-que-posso-ajudar.html 

 
 

 
História de um caracol que descobriu a 

importância da lentidão 
Luis Sepúlveda 

 

Os caracóis que vivem no prado chamado País do Dente-de-

Leão, sob a frondosa planta do calicanto, estão habituados a 
um estilo de vida pachorrento e silencioso, escondidos do olhar 

ávido dos outros animais, e a chamar uns aos outros 
simplesmente «caracol». Um deles, no entanto, acha injusto 

não ter um nome e fica especialmente interessado em conhecer os motivos 
da lentidão. Por isso, e apesar da reprovação dos outros caracóis, embarca 
numa viagem que o vai levar ao encontro de uma coruja melancólica e de 

https://www.bertrandeditora.pt/produtos/ficha/a-chave-para-rebecca/4299550
https://www.bertrandeditora.pt/produtos/ficha/a-chave-para-rebecca/4299550
https://www.estantedelivros.com/2013/08/acho-que-posso-ajudar.html


uma tartaruga sábia, que o guiam na compreensão do valor da memória e da 

verdadeira natureza da coragem, e o ajudam a orientar os seus companheiros 
numa aventura ousada rumo à liberdade. 

 
Fonte: Estante de livros 
https://www.estantedelivros.com/2019/02/opiniao-historia-de-um-caracol-

que-descobriu-a-importancia-da-lentidao-luis-sepulveda.html 
 

 
 

 

Ulisses 
Maria Alberta Menéres 

 

Foi Homero, poeta grego, quem contou no seu livro 
Odisseia as façanhas de Ulisses, rei de Ítaca, adorado por 

todos os que o conheciam. Muitas e estranhas foram as 
viagens que fez à volta do mundo de então e de si próprio. 

A sua fama correu de boca em boca e todos o 
consideravam como o mais manhoso dos mortais e o mais 
valente marinheiro. Grande parte da sua vida, passou 

Ulisses navegando de aventura em aventura, por entre 
Ciclopes e Sereias encantatórias ou tentando libertar-se da misteriosa 

Feiticeira Ciroe para regressar à sua fiel Penélope. Diz-se que, nesses tempos 
de antigamente, não houve homem que mais sofresse e mais feliz fosse do 
que o espantoso Ulisses. 
 

Fonte: Porto Editora 

https://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/ulisses/17228954 
 
 

 

FILMES 
 

 
Terra de paixões 
Richard Goudreau 

 

Terra de paixões dá vida a uma história de amor que se 
desenrola numa época de paixões e conquistas. Em 1767 

Colónias Francesas na América estão cercadas pelas forças 
inglesas. 
François Le Gardeur, um jovem e belo aventureiro repudia 

o legado corrupto do pai para salvar as suas colónias na 
batalha contra os ingleses. Marie Loup, com o seu misto de 

beleza e simplicidade lutadora, cativa-lhe o coração. No centro de uma luta 
de poderes entre duas grandiosas nações que se digladiam para reivindicar 
um território no novo mundo, nasce um grande amor. Autêntica Terra de 

Paixões fértil em oportunidades, traição e aventura, as promissoras colónias 
servem de pano de fundo desta história épica de amor e perda. 

 
Fonte: Sinopse da publicação 

https://www.estantedelivros.com/2019/02/opiniao-historia-de-um-caracol-que-descobriu-a-importancia-da-lentidao-luis-sepulveda.html
https://www.estantedelivros.com/2019/02/opiniao-historia-de-um-caracol-que-descobriu-a-importancia-da-lentidao-luis-sepulveda.html
https://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/ulisses/17228954


As crónicas de Nárnia: o príncipe Caspian  
Andrew Adamson  

 

Um ano depois os irmãos Lucy (Georgie Henley), Edmund 
(Skandar Keynes), Susan (Anna Popplewell) e Peter (William 

Moseley) retornam ao mundo de Nárnia, onde já se 
passaram 1300 anos desde sua última visita. Durante sua 

ausência Nárnia foi conquistada pelo rei Miraz (Sergio 
Castellitto), que governa o local sem misericórdia. Os irmãos 
Pevensie então conhecem Caspian (Ben Barnes), o príncipe 

de direito de Nárnia, que precisa se refugiar por ser procurado por Miraz, seu 
tio. Decididos a destronar Miraz, o grupo reúne os narnianos restantes para 

combatê-lo. 
 

Fonte: Adoro cinema 
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-109679/ 
 

 
 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-38751/

