
 

 

 

  

 

CENTRO NOVAS 

OPORTUNIDADES 
Escola Secundária c/ 3º Ciclo 

do Ensino Básico de Lousada 

Aprender  

Compensa 

Ser Adulto 

Aprendente… 

também! 
                    

 

 

SUGESTÕES PARA LEITURA AUTÓNOMA   
CENTROS DE NOVAS OPORTUNIDADES 

AUTORES TÍTULOS SINOPSE / EXCERTO 
GRAU DE DIFICULDADE II – RVCC - NS 

Neves, João  
César das 

O meu livro 
de 
economia 

As crianças e jovens deparam-se diariamente com a economia nas notícias ou nas conversas dos adultos e ficam com a sensação de ser 
complicado ou mesmo impossível perceber do que se trata. Mas podemos falar de economia de forma simples. É fácil encontrar exemplos 
na nossa vida de todos os dias para explicar aquilo que a economia realmente é. Este é o desafio deste livro. Depois de o leres, poderás 
dizer se o desafio foi ganho. 

Dinis, Júlio As pupilas 
do senhor 
reitor 

As Pupilas do Senhor Reitor conta a história do regresso de um jovem inconsciente à vila onde nascera. Uma vez aí chegado, apaixona-se 
pela noiva do irmão, o que desencadeia uma série de peripécias. As aventuras amorosas de Daniel chocam com a vida de duas órfãs, Clara 
e Margarida, entregues aos cuidados do reitor da aldeia. Em suma, As Pupilas do Senhor Reitor traduz a vida rural portuguesa da época.   

Geene, 
Graham  

O Cônsul 

Honorário 

A obra tem como cenário uma cidade da Argentina, mas o plano de fundo é ocupado pela ditadura do general Alfredo Stroessner, que 
governou o Paraguai durante 35 anos. Um grupo de guerrilheiros paraguaios decide raptar um embaixador americano para exigir como 
resgate a libertação de presos políticos. Mas quem acaba por ser raptado por engano é Charley Fortnum, um cônsul honorário britânico e 
bêbado diplomado, sem o mínimo valor de troca em termos políticos. O governo britânico não está interessado em salvar o seu cônsul, 
criando uma situação extremamente grave para Fortnum… 

Agualusa, 
José 
Eduardo 

A 
Substância 
do Amor 

A crueldade feminina fascina os homens. Amar uma mulher sem veneno é como jogar à roleta russa com uma pistola de fulminantes. A 
obscura força que leva um sujeito a lançar-se da Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, preso a uma frágil lona (um parapente ou um asa-
delta), em direcção ao imenso abismo azul, aos prédios aguçados, às areias luminosas da Praia do Pepino, é a mesma que o precipita, 
indefeso e nu, para os braços de uma mulher. Quando o louva-a-deus encontra a sua deusa e esta lhe diz, «vem, vou-te comer», o infeliz 
sabe que aquilo não é uma metáfora. Mesmo assim, seguro de que depois do amor será servido ao jantar, o louva-a-deus persigna-se e vai. 
É o que nós fazemos. 

Câncio, 
Fernanda 

Cidades 
sem nome - 
crónica da 
condição 
suburbana 

«Talvez sejamos todos suburbanos. Mas uns, como no ditado orwelliano, são mais que os outros. É desses que trata este livro. É o ponto 
de vista deles - esse ponto de vista que por sistema o olhar sobre a periferia ilide e rasura, porque impróprio no poema - que se procura. 
Porque eles vivem.» 
Cidades Sem Nome - Crónica da Condição Suburbana é o resultado de um trabalho de investigação jornalística realizado por Fernanda 
Câncio a convite da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, entre 2003 e 2004. 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/5180
http://www.wook.pt/authors/detail/id/5180


Carvalho, 
Cristina 

O gato de 
Uppsala 

Esta é uma história de amor entre dois jovens, Elvis e Agnetta, uma história feliz de iniciação, de descoberta e sonho: a viagem, a pé, desde 
Uppsala até Estocolmo, movidos pelo desejo de descobrir o mistério do mar e de ver uma das maravilhas do seu tempo - o grande e rico 
Vasa - navio de guerra mandado construir por Gustavus II Adolphus, rei da Suécia. Quis o destino que, no dia 10 de Agosto de 1628, dia da 
viagem inaugural, a vida de Elvis e Agnetta fosse salva por um gato. 

Branco, 
Camilo 
Castelo  

Amor de 
perdição 

Uma novela passional, bem ao gosto romântico, em que se cruzam paixões intensas, casos amorosos complicados e obstáculos 
intransponíveis. Um romance que reflecte também alguns aspectos biográficos do autor 

Haggar, 
Rider  

As minas de 
Salomão 

Captando a atenção e imaginação dos leitores de todas as idades, o romance leva-nos à descoberta de uma África inexplorada por um 
grupo de aventureiros conduzido por Alão Quartelmar. É uma obra precursora do género literário Lost World, onde se incluem os 
romances de fantasia ou ficção científica que envolvem a descoberta de novos mundos. 

Louro, Sónia O Cônsul 
desobedient
e 

Há pessoas que passam no mundo como cometas brilhantes, e as suas existências nunca serão esquecidas. Aristides de Sousa Mendes foi 
uma dessas pessoas. Cônsul brilhante, marido feliz, pai orgulhoso, teve a sua vida destruída quando, para salvar 30.000 vidas, ousou 
desafiar as ordens de Salazar.  
Cônsul em Bordéus durante a Segunda Guerra, é procurado por milhares de refugiados para quem um visto para Portugal é a única 
salvação. Sem ele, morrerão às mãos dos alemães. Infelizmente, Salazar, adivinhando as enchentes nos consulados portugueses, proibira a 
concessão de vistos a estrangeiros de nacionalidade indefinida e judeus. 

Ernest 
Hemingway 

As Verdes 
Colinas de 
África 

As Verdes Colinas de África divide-se em quarto partes: “Caça e conversa”, “Caça recordada”, “Caça e derrota”, e “Caça e felicidade”. A 
história que se conta nestes quatro segmentos é a de três caçadas com êxito ao leão, ao búfalo e ao rinoceronte, e a de uma longa caçada, 
apenas em parte bem sucedida, ao antílope. Para aqueles que pensam que Hemingway era uma pessoa incapaz de auto-crítica, o livro será 
uma revelação. Hemingway, o escritor, escrutina aqui as complexas motivações de Hemingway, a personagem, e não hesita em criticar 
este último por quase ter estragado todo o prazer de uma aventura excepcional, com o seu desejo infantil de provar que é melhor caçador 
do que o seu amigo Karl.  

Márquez, 
Gabriel 
García 

Os funerais 
da mamã 
grande 

Sob o tema dos funerais mitológicos, em 1962, Gabriel García Márquez reuniu num pequeno volume sete contos e a curta novela que lhe 
dá o título. Neste livro aparece já, em todo o seu esplendor, o elemento mágico e telúrico que a partir daí definirá a sua obra. Estamos uma 
vez mais em Macondo e na sua região, entre episódios e personagens reconhecíveis, numa série de contos impossíveis de esquecer. 

Eça de 
Queirós 
 

A cidade e 
as serras 

Nesta obra, Eça sugere o tema clássico do elogio da "aurea mediocritas", quando mostra que nem é o fausto, nem o conforto, nem a 
ciência que fazem o homem feliz, mas sim uma vida calma, simples e natural. 
A descrição que faz da vida do campo é mais uma forma de idealização à maneira de Júlio Dinis. Revela-se um extraordinário paisagista. As 
descrições de A Cidade e as Serras concretizam o pensamento de Fradique Mendes: "a arte é um resumo da Natureza feito pela 
imaginação". 

Eça de 
Queirós 
 

A Relíquia 
 

Da intriga central - a viagem de Teodorico à Terra Santa, de onde traz, não a relíquia que prometera à tia beata, mas sim, por lapso, a 
camisa de dormir de uma amante - sobressai o sonho ou a viagem no tempo do protagonista, que, acompanhado pelo seu erudito amigo, 
Dr. Topsius, assiste à pregação, julgamento e morte de Jesus. 
A obra, que exalta a figura humana de Cristo, como paradigma de amor e de bondade, foi considerada herética pelos sectores mais 
conservadores, por questionar a divindade de Cristo. 

Eça de 
Queirós 

Contos No prefácio dos "Azulejos do Conde de Arnoso", emite Eça a sua opinião sobre o conto: "No conto tudo precisa de ser apontado num risco 
leve e sóbrio: das figuras deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade; dos sentimentos, apenas o 
que caiba num olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser; da paisagem somente os longes, numa cor unida". 
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O enredo é simples, linear. Não é analítico. Há neles concentração de acção, tempo e espaço. Eça realiza-se também como contista. 
Schedel, 
Theresa 

Junia ou a 
justiça de 
Trajano 

Em Portugal, por volta de 1480, trava-se uma guerra implacável entre o poder real e os privilégios da nobreza. A 31 de Maio de 1483, o 
duque de Bragança, D. Fernando, senhor do maior domínio territorial, é feito prisioneiro em Évora. Theresa Schedel cria um enredo 
ficcional a partir deste facto histórico recriando a complexa intriga palaciana, a cultura, os modos de viver, as mentalidades e os ambientes 
da época, através de uma multiplicidade de perspectivas, em páginas onde o ritmo da acção é intenso e prende o leitor até ao culminar do 
trágico julgamento do duque de Bragança. 

Sepúlveda, 
Luis 

O velho que 
lia 
romances 
de amor 

Antonio José Bolívar Proaño vive em El Idilio, um lugar remoto na região amazónica dos índios shuar, com quem aprendeu a conhecer a 
selva e as suas leis, a respeitar os animais que a povoam, mas também a caçar e descobrir os trilhos mais indecifráveis. Um certo dia 
resolve começar a ler, com paixão, os romances de amor que, duas vezes por ano, lhe leva o dentista Rubicundo Loachamín, para ocupar 
as solitárias noites equatoriais da sua velhice anunciada. Com eles, procura alhear-se da fanfarronice estúpida desses "gringos" e 
garimpeiros que julgam dominar a selva porque chegam armados até aos dentes, mas que não sabem enfrentar uma fera a quem mataram 
as crias. 

Silva, Ana 
Cristina 

A dama 
negra da 
ilha dos 
escravos 

A personagem central deste romance, D. Simoa Godinho, é uma das figuras históricas mais intrigantes e misteriosas da Lisboa do século 
XVI. Tendo nascido em S. Tomé, no seio de uma família rica de fazendeiros, acabaria mais tarde, já casada com o fidalgo Luís de Almeida, 
por vir viver para a capital do reino, onde viria a expressar o seu carácter profundamente humano através de inúmeras obras de 
solidariedade, nomeadamente junto da Misericórdia. Ficamos a conhecer toda a sua vida - a infância e juventude no exotismo de S. Tomé, 
a paixão por Luís de Almeida, a sua influência na sociedade lisboeta da época neste romance soberbo que tão bem soube captar as 
múltiplas nuances desta personalidade que tem apaixonado sucessivas gerações de historiadores. 

Steinbeck, 
John 

A Pérola Baseada num conto popular mexicano, A Pérola constitui uma inesquecível parábola poética sobre as grandezas e as misérias do mundo 
tão contraditório em que vivemos. É, assim, a história comovente de uma pérola enorme, de como foi descoberta e de como se perdeu… 
levando com ela os sonhos bons e maus que representava, mas é também a história de uma família e da solidariedade especial entre uma 
mulher, um pobre pescador índio e o filho de ambos. 

Torga, Miguel Novos 
contos da 
montanha 

Esta obra retrata a dureza do mundo rural português recorrendo a uma linguagem simples mas cuidada.  
Histórias que giram em torno de personagens duras e terrosas que têm como cenário de fundo a paisagem transmontana que ilustram o 
confronto do homem contra as leis divinas e terrestres que o aprisionam. 

 


