
 

 A nossa seleção do mês de julho 2021 

A estranha ordem das coisas 
António Damásio 
 
O que levou os seres humanos a criar culturas, esse conjunto 
impressionante de práticas e instrumentos onde se incluem a arte, os 
sistemas morais e a justiça, a governação, a economia política, a 
tecnologia e a ciência? 
A resposta habitual a esta pergunta remete para a excecional inteligência 
humana, auxiliada por uma faculdade ímpar: a linguagem. Em A Estranha 
Ordem das Coisas, António Damásio proporciona uma resposta 
diferente. Ele afirma que os sentimentos - de dor, sofrimento ou prazer 

antecipado - foram as forças motrizes primordiais do empreendimento cultural, os 
mecanismos que impulsionaram o intelecto humano na direção da cultura. Além disso, propõe 
que os sentimentos monitorizaram o sucesso ou o fracasso das nossas invenções culturais e 
permanecem, ainda hoje, envolvidos nas operações subjacentes ao processo cultural, para o 
melhor e para o pior.  
 
A interação favorável e desfavorável de sentimento e razão deve ser reconhecida se quisermos 
compreender os conflitos e as contradições que afligem a condição humana, desde os dramas 
humanos pessoais até às crises políticas. 
 
 
 

A sangue frio 
Truman Capote 
 
Capote decidiu escrever sobre o assunto ao ler no jornal a notícia do 
assassinato da família, em 1959. Quase seis anos depois, em 1965, a 
história foi publicada em quatro partes na revista The New Yorker. 
Além de narrar o extermínio do fazendeiro Herbert Clutter, de sua 
esposa Bonnie e dos filhos Nancy e Kenyon –uma típica família 
americana dos anos 50, pacata e integrada na comunidade–, o livro 
reconstitui a trajectória dos assassinos. Perry Smith e Dick Hikcock 
planearam o crime acreditando que se apropriariam de uma fortuna, 
mas não encontraram praticamente nada. Perry era um sonhador. 

Cresceu de uma forma conturbada e violenta, e achava que a vida lhe tinha dado golpes 
injustos. Dick, considerado o cérebro da dupla, queria apenas arrebatar o dinheiro e 
desaparecer. Presos e condenados, ambos morreram na forca em 1965. 
 
A intensa relação que Capote estabeleceu com as suas fontes foi determinante para o êxito da 
obra. Além de passar mais de um ano na região de Holcomb, investigando e conversando com 
moradores, aproximou-se dos criminosos e conquistou a sua confiança. Traçou um perfil 
humano e eloquente dos dois «meninos», como costumava chamar-lhes. 
 
 
 
 
 



 
Catarina de Bragança 
Isabel Stilwell 
 

Com 23 anos a infanta Catarina de Bragança, filha de D. Luísa de Gusmão e 
de D. João IV, deixou para trás tudo o que lhe era querido e próximo para 
navegar rumo a uma vida nova. Entusiasmada pelo casamento com Charles 
de Inglaterra, rapidamente deu lugar ao sofrimento, às infidelidades do 
marido, ao nascimento dos seus filhos bastardos enquanto o seu ventre 
permanecia liso e seco, incapaz de gerar o tão desejado herdeiro. 
 

 
 
 

Vem aí o Zé das moscas 
António Torrado 
 
Conjunto de cinco histórias pertencentes à tradição oral portuguesa e 
recontadas por António Torrado. 
 
Constituindo uma inesquecível viagem pelo riquíssimo património popular 
português, esta coleção reúne alguns dos mais importantes contos da 
nossa tradição oral, fixados em texto com a mestria narrativa e a 
vivacidade discursiva de quem é um contador de histórias por 

excelência... 
 
 

Era uma vez o alfabeto 
Oliver Jeffers 
 
Oliver Jeffers transforma o alfabeto numa aventura insólita, contada em 

26 capítulos mirabolantes. Cada letra cria palavras que, por sua vez, criam 

histórias, oferecendo-nos um livro cheio de imaginação e de divertidas 

peripécias. 

 
 
 

As aventuras do menino Nicolau 
Goscinny e Sempé 
 
Este livro está cheio de rimas e de ilustrações traquinas.  

O Joaquim teve um… O Nicolau comprou uma… Um dia, o irmão do 

Eudes…  O que terá acontecido, desta vez, ao Menino Nicolau e aos seus 

amigos, para, uma vez mais, andarem à pancada, serem castigados, 

divertirem-se à brava e terem aventuras incríveis? Este é mais um livro do 

Menino Nicolau, cheio de aventuras engraçadas passadas em casa, na 

escola e, até, na rua. Quem sabe se não se terás passado também por algo de semelhante? 

 



 

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 


