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Aguiar, 
João 

Os super-
portugueses 

Não é um ensaio histórico erudito. Não é, também, uma colecção de biografias extensas e pormenorizadas de figuras históricas. Não é uma 
lista completa dos homens e mulheres que se notabilizaram na História de Portugal. Essa lista completa, felizmente, seria bem mais longa.  
Este livro reúne os textos publicados na secção «Super Portugueses» da revista Super Interessante, sobre algumas das personagens que 
ajudaram a definir o nosso país ou que o serviram com particular brilho. 

Carvalho, 
Mário de 

A inaudita 
guerra da 
Avenida 
Gago 
Coutinho 

“O grande Homero às vezes dormitava, garante Horácio. Outros poetas dão-se a uma sesta, de vez em quando, com prejuízo da toada e da 
eloquência do discurso. Mas, infelizmente, não são apenas os poetas que se deixam dormitar. Os deuses também. 
Assim aconteceu uma vez a Clio, musa da História que, enfadada da imensa tapeçaria milenária a seu cargo, repleta de cores cinzentas e 
coberta de desenhos redundantes e monótonos, deixou descair a cabeça loura e adormeceu por instantes, enquanto os dedos por inércia 
continuavam a trama. Logo se enlearam dois fios e no desenho se empolou um nó, destoante da lisura do tecido. Amalgamaram-se então as 
datas de 4 de Junho de 1148 e de 29 de Setembro de 1984.” 

Letria, 
José 
Jorge 

A minha 
primeira 
República 

No dia 5 de Outubro de 1910, Portugal deixou de ser uma monarquia para se transformar em república, uma das poucas então existentes na 
Europa e no resto do mundo. Neste livro, José Jorge Letria relata os acontecimentos ocorridos nesse dia e nos que se lhe seguiram. Foi um 
tempo de agitação, de esperança e de conflito, que mudou para sempre a História do nosso país. A personagem central desta narrativa é um 
rapaz de Lisboa, cujo pai esteve entre os civis e os militares que, na Rotunda, onde hoje se encontra a estátua do Marquês de Pombal, 
garantiram o triunfo dos revoltosos e do projecto republicano. As ilustrações de Afonso Cruz dão à narrativa o tempero e a força das imagens 
vivas e coloridas. 

Levi, 
Clovis 

O beco do 
pânico 

"Caíque, de seis anos, entra correndo em casa, joga a mochila no sofá e, ansioso: 
- Mãe! Mãe! 
Eliana vê o filho feliz, saltitante. Sorri. 
- Que foi meu filho? Que alegria é essa? 
- Mãe, dei hoje o meu primeiro beijo na boca, mãe! Na boca! 
- É mesmo, filho? Conta como foi. 
- Eu acho que estou apaixonado, mãe. 
- A mãe ri da frase do filho, tão apaixonado e tão pequeno. 
- E como é o nome dela? 



- É o Ricardo, mãe. 
Silêncio total.” 

Madureira, 
César 

A 
vendedora 
de sonhos e 
o poeta 
mudo 

A colecção «Contos Sonhados em Português», destinados a crianças dos 5 aos 8 anos, consta de dez livros da autoria de César Madureira 
(texto) e André Letria (ilustração), sendo o herói de cada uma originário de um país onde se fala português - Portugal, Brasil, PALOP, Índia, 
Timor, Macau, etc. 

Magalhães
, Álvaro 

A profecia "Os Invisíveis" é uma série juvenil que tem o futebol no centro da sua acção: os grandes jogos e os momentos de exaltação colectiva, mais os 
seus bastidores, o que se passa nos treinos, nos balneários, na vida privada dos craques (Hulk, Helton, Cardozo, Saviola e Liedson comparecem 
nas três primeiras histórias), e também o que se passa nas suas zonas mais escuras e mal frequentadas. 
Os protagonistas principais são três jovens "Invisíveis" (assim chamados por nunca se darem a ver), um de cada um dos nossos três maiores 
clubes (FC Porto, Benfica e Sporting), e que agem por conta de uma organização internacional que investiga os ditos ficheiros secretos do 
futebol. 
É certo que esta série tocará fundo em todos os jovens adeptos do futebol. Porém, dada a qualidade dos enredos e o modo como eles 
articulam o jogo com a vida, integrando aspectos da problemática adolescente, como, por exemplo, a turbulência de outras paixões (as quais, 
frequentemente, colidem com a paixão pelo futebol), "Os Invisíveis" é também uma série recomendada a todos os adeptos da leitura. 

Magalhães
, Álvaro 

O futebol ou 
a vida 

"Os Invisíveis" é uma série juvenil que tem o futebol no centro da sua acção: os grandes jogos e os momentos de exaltação colectiva, mais os 
seus bastidores, o que se passa nos treinos, nos balneários, na vida privada dos craques (Hulk, Helton, Cardozo, Saviola e Liedson comparecem 
nas três primeiras histórias), e também o que se passa nas suas zonas mais escuras e mal frequentadas. 
Os protagonistas principais são três jovens "Invisíveis" (assim chamados por nunca se darem a ver), um de cada um dos nossos três maiores 
clubes (FC Porto, Benfica e Sporting), e que agem por conta de uma organização internacional que investiga os ditos ficheiros secretos do 
futebol. 
É certo que esta série tocará fundo em todos os jovens adeptos do futebol. Porém, dada a qualidade dos enredos e o modo como eles 
articulam o jogo com a vida, integrando aspectos da problemática adolescente, como, por exemplo, a turbulência de outras paixões (as quais, 
frequentemente, colidem com a paixão pelo futebol), "Os Invisíveis" é também uma série recomendada a todos os adeptos da leitura. 

Magalhães
, Álvaro 

O último 
segredo 

"Os Invisíveis" é uma série juvenil que tem o futebol no centro da sua acção: os grandes jogos e os momentos de exaltação colectiva, mais os 
seus bastidores, o que se passa nos treinos, nos balneários, na vida privada dos craques (Hulk, Helton, Cardozo, Saviola e Liedson comparecem 
nas três primeiras histórias), e também o que se passa nas suas zonas mais escuras e mal frequentadas. 
Os protagonistas principais são três jovens "Invisíveis" (assim chamados por nunca se darem a ver), um de cada um dos nossos três maiores 
clubes (FC Porto, Benfica e Sporting), e que agem por conta de uma organização internacional que investiga os ditos ficheiros secretos do 
futebol. 
É certo que esta série tocará fundo em todos os jovens adeptos do futebol. Porém, dada a qualidade dos enredos e o modo como eles 
articulam o jogo com a vida, integrando aspectos da problemática adolescente, como, por exemplo, a turbulência de outras paixões (as quais, 
frequentemente, colidem com a paixão pelo futebol), "Os Invisíveis" é também uma série recomendada a todos os adeptos da leitura. 

Marques-
Dias, 
Helena 

Lendas e 
fábulas de 
Timor-Leste 

Lendas e Fábulas de Timor-Leste são viagens breves ao imaginário do povo timorense que nos remetem para tempos em que natureza, 
animais e humanos viviam em harmonia, comunicando entre si.  
Este conjunto de fábulas e lendas resulta de trabalhos produzidos por professores timorenses durante um curso de formação em Língua 
Portuguesa, ministrado por vídeo-conferência, que ligou a Universidade Aberta, em Lisboa, ao Centro de Ensino a Distância, em Díli. 
Foi a partir do entusiasmo destes professores e pela reflexão que fizeram em volta da Língua Portuguesa, que surgiram estas pequenas 
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histórias que têm sido contadas oralmente, em tétum e em outras línguas faladas em Timor, desde tempos imemoriais. 
Ondjaki Os da minha 

rua 
Há espaços que são sempre nossos. E quem os habita, habita também em nós. Falamos da nossa rua, desse lugar que nos acompanha 

pela vida. A rua como espaço de descoberta, alegria, tristeza e amizade. Os da Minha Rua tem nas suas páginas tudo isso. 
Pereira, 
Ricardo 
Araújo 

Boca do 
inferno 

Novo livro com as mais hilariantes crónicas de Ricardo Araújo Pereira! 

Pires, 
José 
Cardoso 

O conto dos 
chineses 

«À sesta deitado no fundo do telheiro, recordava ainda os chineses que o tinham visitado e, sem saber porquê, via-os cobertos de um brilho 
de ouro, vestidos com cabaias de dragões como os mágicos do circo.»  
Esta é a história de um homem, das suas filhas e de dois chineses. Juntos estabelecem uma relação de amizade, cumplicidade e partilha. As 
diferenças culturais desaparecem através da sensibilidade com que aquela inesperada amizade evolui. 
O Conto dos Chineses nasce da mestria narrativa de José Cardoso Pires, considerado um dos mais importantes escritores do século XX. A 
acompanhar a beleza do texto, Henrique Cayatte oferece-nos a beleza das ilustrações 

Ribeiro, 
Aquilino 

Romance da 
raposa 

"Havia três dias e três noites que a Salta-pocinhas - raposeta matreira, fagueira, lambisqueira - corria os bosques, farejando, batendo mato, 
sem conseguir deitar a unha a outra caça além duns míseros gafanhotos, nem atinar com abrigo em que pudesse dormir um soninho 
descansado. (...)"  
"Havia três dias e três noites que a Salta-pocinhas - raposeta matreira, fagueira, lambisqueira - corria os bosques, farejando, batendo mato, 
sem conseguir deitar a unha a outra caça além duns míseros gafanhotos, nem atinar com abrigo em que pudesse dormir um soninho 
descansado. (...)" 

Torga, 
Miguel 

Bichos «Querido leitor: São horas de te receber no portaló da minha pequena Arca de Noé. Tens sido de uma constância tão espontânea e tão pura a 
visitá-la, que é preciso que me liberte do medo de parecer ufano da obra, e venha delicadamente cumprimentar-me uma vez ao menos. Não 
se pagam gentilezas com descortesias, e eu sou instintivamente grato e correcto (…)» 
Miguel Torga 

Trindade 
Coelho, 
José 

Os meus 
amores 

Uma série de contos rústicos que recuperam muitas das memórias de infância de Trindade Coelho e onde surgem tipos e quadros da vida 
rural, numa atmosfera de ternura, saudosismo e ingenuidade, com linguagem simples e realista, marcada pelo falar das gentes retratadas. 

Vieira, 
Alice 

Rimas 
perfeitas, 
Iimperfeitas 
e mais-
queperfeitas 

Presente, Futuro, Gerúndio, Imperativo, Pretérito Perfeito, Imperfeito e Mais-Que-Perfeito  
Lê este álbum e verás que não há dois poemas iguais. Uns têm mais humor e ironia, outros melancolia, e para cada poema foi escolhido um 
determinado tempo verbal. Consegues identificá-los? 

 


