
 

 A nossa seleção do mês de julho 2019 

 

 

A um metro do chão 
Inês Teotónio Pereira 
 
Quem são essas pessoas pequenas a que chamamos crianças: como 
pensam, como agem, que dúvidas têm, o que ambicionam? Como 
veem este mundo controlado por pessoas maiores? Que impacto têm 
nelas palavras como Deus, terrorismo ou crise financeira? Oriunda de 
uma família de nove irmãos e mãe de cinco filhos, Inês Teotónio 
Pereira responde a estas e outras perguntas com ironia, perspicácia e 
otimismo - e, acima de tudo, com a sabedoria que só a experiência 
consegue proporcionar. A Um Metro do Chão, firmemente ancorado 
em casos concretos do dia-a-dia, é uma ferramenta fundamental para 

percebermos melhor a personalidade de cada um dos nossos filhos, para os valorizarmos nas 
suas particularidades individuais e, em última análise, para simplificarmos as nossas vidas de 
adultos. Mais do que um manual, uma obra inspiradora para todos os pais. 
 
 
 

Lavrar o mar: um novo olhar sobre o relacionamento entre pais e 
filhos 
Daniel Sampaio 
 
Doze anos depois da publicação do seu conhecido livro Inventem-se 
Novos Pais, Daniel Sampaio atualiza as questões de relacionamento 
entre pais e filhos adolescentes. 
Lavrar o Mar propõe um novo olhar sobre o quotidiano das famílias: é 
tempo de responsabilizar os jovens pelos seus comportamentos, é o 
momento para deixarmos de os considerar seres imaturos a quem não 
podemos pedir contas. Nesta obra, salienta-se a decisiva importância 

de uma infância organizada à volta do amor e da disciplina, como garante de uma adolescência 
saudável; estimulam-se novas formas de diálogo entre pais e filhos, sem esquecer que a 
decisiva palavra tem de caber aos mais velhos; e são dados numerosos exemplos de possíveis 
conflitos quotidianos como os horários, os dinheiros, os prémios e os castigos, a Internet, o 
sexo, o álcool e as drogas.  
Em correspondência com Eulália Barros, o tema da escola é revisitado e são apontadas novas 
linhas de reflexão sobre o ensino e a aprendizagem. 
Escrito de forma clara e acessível, mas sedimentado numa vasta experiência do autor no 
trabalho com adolescentes, Lavrar o Mar é uma obra indispensável a pais e educadores e um 
oportuno momento de reflexão para os mais jovens. 
 
 
 
 
 



Assassinos escondidos 
Robert Wilson 
 

Enquanto o inspetor Javier Falcón investiga um cadáver mutilado e sem 
rosto, horrendo, encontrado numa lixeira municipal, a encantadora 
cidade de Sevilha é abalada por numa explosão enorme, que tem 
efeitos devastadores num prédio de apartamentos e também num 
jardim-de-infância vizinho. Descobre-se, depois, que na cave do prédio 
existia uma mesquita, e claro que todos se sentem apavorados com a 
ideia de uma ameaça terrorista.  
O calor denso do Verão sevilhano está no seu auge. O terror invade a 
vida quotidiana, mas, numa cidade em alerta vermelho, Falcón percebe 

que nem tudo é o que parece. E, quando sabe que lhe falta muito pouco para resolver aquele 
caso, é confrontado com uma descoberta realmente assustadora. É que talvez não vá a tempo 
de evitar uma catástrofe gigante, que ultrapassa as fronteiras de Espanha. 
 
 
 

Falar verdade a mentir 
Almeida Garrett 
 
Quem, tendo lido ou assistido à representação desta peça teatral, 
poderá esquecer esse mentiroso compulsivo que se chamava Duarte; 
ou cada uma das outras personagens, cuja maneira própria de falar 
nos dá o retrato fiel de um determinado modo de ser e de estar na 
vida e em sociedade? Só um grande escritor, como foi Almeida 
Garrett, teria condições de nos proporcionar momentos de 
divertimento como os que Falar Verdade a Mentir nos propõe: uma 
catadupa de situações caricatas de "teatro dentro do teatro", com 

base numa ideia simples (bebida no escritor francês Scribe) que é um achado em termos de 
comédia. 
 

Os cinco e os contrabandistas 
Enid Blyton 
 
Quando os Cinco vão de férias para uma casa grande e antiga chamada 
Monte dos Contrabandistas, começam logo a investigar os seus 
esconderijos secretos e túneis subterrâneos. Mas eles não são os 
únicos a descobri-los. 
Será que ainda existem contrabandistas? 
Mais uma aventura em que os Cinco se revelam verdadeiros heróis! 
 
 
 

 
O gigante e os morangos 
Anabela Batista 
 
No alto de uma colina, vive um gigante que adora comer morangos. 

Um dia, quando se dirige para a sua horta, tem uma surpresa que o 

deixa muito triste. Queres conhecer o resto da história? 
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O caso Farewell 
Real. Christian Carion 
 
O Caso Farewell começa em 1981, depois da invasão da União Soviética 

ao Afeganistão. As relações entre os Estados Unidos da América e a 

União Soviética estão no seu ponto mais frágil em mais de uma década. 

Um simples homem de negócios francês residente em Moscovo, Pierre 

Froment, estabelece uma ligação indesejada com Grigoriev, um 

destacado oficial do KGB desencantado com aquilo em que o ideal 

comunista se tornou às mãos de Brezhnev (antigo Presidente da União Soviética 64-82). 

Grigoriev começa por passar informação altamente confidencial acerca da rede de espiões 

soviéticos nos Estados Unidos. Atormentado pelo medo de pôr a sua mulher e filhos em risco, 

e ao mesmo tempo pela vontade de saber mais, Forment, leva os documentos até ao governo 

francês. Rapidamente a informação chega à Casa Branca e leva o regime soviético ao ponto de 

rotura, obrigando o KGB a intensificar os seus métodos na busca desta fuga de informação, 

colocando ambos os homens e as respetivas famílias num perigo extremo. 

 

Atlântida: o continente perdido 

Prepara-te para a aventura da tua vida à medida que a Disney 

desvenda o mistério do lendário continente perdido da Atlântida, 

neste emocionante e imaginativo épico animado! Decidido a 

encontrar o mítico reino há muito desaparecido, um jovem 

aventureiro chamado Milo descobre um diário antigo com pistas que 

o poderão conduzir à sua localização. Juntamente com um grupo dos 

melhores peritos, liderado pelo confiante comandante Rourke, Milo 

embarca no Ulysses, um espetacular submarino, a caminho de uma 

arriscada expedição ao fundo do oceano. Lá, encontram um 

continente perdido dotado de suprema tecnologia, poderes místicos e inestimáveis riquezas. 

Mas quando o inesperado acontece, a missão de Milo deixa de ser procurar Atlântida... mas 

sim salvá-la. Espetaculares efeitos e uma heroica história repleta de surpresas e gargalhadas 

fazem de ATLÂNTIDA - O CONTINENTE PERDIDO uma viagem inesquecível! 

Fonte sinopses: Wook 


