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Para além da curva da estrada  
Talvez haja um poço, e talvez um castelo,  
E talvez apenas a continuação da estrada.  

Não sei nem pergunto.  
Enquanto vou na estrada antes da curva  

Só olho para a estrada antes da curva,  
Porque não posso ver senão a estrada antes da curva.  

De nada me serviria estar olhando para outro lado  
E para aquilo que não vejo.  

Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos.  
Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte 

qualquer.  
Se há alguém para além da curva da estrada,  

Esses que se preocupem com o que há para além da 
curva da estrada.  

Essa é que é a estrada para eles.  
Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos 

saberemos.  
Por ora só sabemos que lá não estamos.  

Aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva  
Há a estrada sem curva nenhuma.  

 
Alberto Caeiro  



A Aia e outros contos 
Contos 

3º ciclo 

O que terão em comum uma humilde aia, que dá a maior (e mais 

cruel) prova de lealdade à sua rainha, um senhor abastado das terras 

de Jerusalém e um centurião romano, que procuram 

desesperadamente por Jesus, e Jacinto, um verdadeiro homem da 

cidade, agarrado a todos os objetos e conforto da vida moderna, que 

se muda para o campo? São personagens que ganham vida em três 

contos de Eça, escritos no seu estilo inconfundível.  

Queirós, E.(2015). A Aia e outros contos. Porto: Porto Editora. Cota: 82-34 QUE 

Nº de registo: 8158 
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A cerejeira da Lua e outras histórias chinesas 
Contos 

2º ciclo 

A Cerejeira da Lua e outras Histórias Chinesas reúne um total de 4 

histórias, sendo uma delas inédita e tendo as restantes três sido já 

publicadas separadamente, em 1990, pelo Instituto Cultural de Macau. 

As ilustrações, realizadas propositadamente para esta edição, são de 

Alain Corbel, ilustrador francês residente em Portugal e galardoado 

com o Prémio Nacional de Ilustração relativo a 2002.  

Torrado, A.(2008). A cerejeira da Lua e outras histórias chinesas (4ª edição). Porto: Asa 

Edições. 

Cota: 82-34 TOR 

Nº de registo: 5845 
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A rapariga voadora 
Drama 

 2º / 3º ciclo 

Erica, 14 anos, vive a sonhar com o ballet, e deixa para trás todas as 

outras ocupações próprias da sua idade: estudo, convivência com 

amigos, participação em actividades escolares, vida de família, etc. Ivo, 

da mesma idade, também sonha, e gostaria que no seu sonho 

participasse Erica. Mas ela vive alheada de tudo e de todos, pensando 

somente no seu ballet e na sua música. Até que um grupo da escola 

resolve apresentar uma peça de dança-jazz e solicita a sua ajuda. 

Gonzalez, M.T.M.(2011). A rapariga voadora. Lisboa: Pi. Cota: 82-2 GON 

Nº de registo: 9832 
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Anjos de pijama 
Poesia 

 1º / 2º ciclo 

Este livro transporta-nos para o universo do imaginário e do faz-de-

conta. Constituído por cinco maravilhosos contos de autoria de 

Matilde Rosa Araújo, complementados por mimosas ilustrações de 

Maria Keil, fará o encanto de todas as crianças.  

Araújo, M.R.(2009). Anjos de pijama (3ª edição). Lisboa: Texto Editores. Cota: 82-1 ARA 

Nº de registo: 7112 
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Aquela nuvem e outras 
Poesia 

 1º / 2º ciclo 

Eugénio de Andrade escreveu este livro de poesia com 

palavras, sons e versos que encantam os mais novos, porque 

lhes fala das coisas simples do mundo, transmitindo-lhes uma 

mensagem, um ensinamento. «É tão bom ser nuvem ter um 

corpo leve, e passar passar. Leva-me contigo, quero ver 

Granada, quero ver o mar. Granada é longe, o mar é distante, 

não podes voar. Para que te serve ser nuvem, se não... 

Andrade, E.(2007). Aquela nuvem e outras (12ª edição). Porto: Campo das Letras. Cota: 82-1 AND 

Nº de registo: 6177 
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As Naus de verde pinho 
Poesia 

 2º ciclo 

"As Naus de Verde Pinho" uma obra muito bonita e interessante de 

Manuel Alegre que relata a história da viagem de Bartolomeu Dias e 

que ensina aos mais pequenos as aventuras de uma maneira mais 

divertida e alegre. Este livro é muito importante pois mostra-nos que 

nunca devemos desistir dos nossos sonhos e objetivos, assim como 

Bartolomeu dias fez para conseguir passar o até então chamado Cabo 

das Tormentas.  

Alegre, M.(2007). As Naus de verde pinho. Lisboa: Caminho. Cota: 82-1 ALE 

Nº de registo: 4951 
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As palavras interditas até amanhã 
Poesia 

 3º ciclo / Adulto 

As palavras de Eugénio de Andrade traduzem tantas emoções e 

sentimentos de uma forma tão simples e leve, mas com tanto ritmo, 

que é extraordinário lermos os seus poemas! A enorme sensibilidade 

de Eugénio de Andrade,entrelaça o Amor, a Saudade e o Sonho, 

juntando-os num bailado magnífico e arrebatador.  

Andrade, E.(2012). As palavras interditas até amanhã. Porto: Assírio & Alvim. Cota: 82-1 AND 

Nº de registo: 6926 
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Atirem-se ao ar! 
Drama 

1º / 2º ciclo  

Como é que o avião, tão mais pesado do que o ar, pode vencer o 

balão, tão menos pesado que o ar, e conquistar o espaço aéreo, 

dantes apenas frequentado pelos passarinhos? Estas e idênticas 

perguntas andaram à volta da cabeça do Dr. Hélio Dantas, incansável 

inimigo de dois heróis reais, Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Foram 

eles os primeiros a alcançar o Brasil por via aérea, vindos de Portugal. 

Por pouco e por culpa das tropelias do Dr. Hélio que não ficavam... 

Torrado, A.(2012). Atirem-se ao ar. Alfragide: Caminho. Cota: 82-2 TOR 

Nº de registo: 8452 
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Auto da barca do inferno 
Drama 

 3º ciclo  

"Auto da Barca do Inferno" é uma obra de Gil Vicente, para muitos o 

pai do teatro em Portugal, nesta obra vemos o julgamento final de 

várias personagens, todas elas de diferentes estatutos sociais, esta 

obra funciona não só como uma comédia mas também como uma 

critica, apresentando todos os podres da sociedade daquela época 

mas também da sociedade dos nossos dias, acabando assim por 

prender o leitor a esta obra fantástica de Gil Vicente.  

Vicente, G.(2014). Auto da barca do inferno. Porto: Porto Editora. Cota: 82-2 VIC 

Nº de registo: 7970 
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Auto da Índia 
Drama 

 3º ciclo  

Em pleno apogeu dos Descobrimentos portugueses, parte uma 

armada do Cais do Sodré, rumo à Índia, cheia de homens que 

procuram fortuna. Ficam em terra, sozinhas e abandonadas à sua 

sorte, as mulheres. O que fazem estas na ausência dos maridos? E 

conseguirão eles regressar com a riqueza por que lutaram? Diverte-te 

com esta primeira farsa de Gil Vicente e descobre a crítica que 

encerra. 

Vicente, G.(2014). Auto da Índia. Porto: Porto Editora. Cota: 82-2 VIC 

Nº de registo: 7958 
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Breve história da química 
Drama 

 3º ciclo  

Breve História da Química em verso, para crianças, conciliando 

harmoniosamente a poesia, os conceitos científicos e personalidades 

histórias. Com estrutrura teatral, possibilita a representação dos 

textos.  

Gouveia, R.(2013). Breve história da química. Vila Nova de Gaia: Editores Unipessoal. Cota: 82-2 GOU 

Nº de registo: 6719 
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Campo de flores 
Poesia 

 3º ciclo / Adulto 

Esta magnífica obra Campo de flores, poesias a que João de Deus 

cantava e tocava na sua viola quando estudante em Coimbra, é o 

retrato do povo, e foi até hoje a obra que o mesmo povo mais 

acariciou e defendeu como sua, andando mesmo de boca em boca 

porque a simplicidade do seu conteúdo era acessível mesmo aos 

menos cultos.  

Deus, J.(2002). Campo de flores. Lisboa: Moderna Editorial Lavores. Cota: 82-1 DEU 

Nº de registo: 6974 
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Como quem diz 
Poesia 

 2º ciclo 

Estes poemas de António Torrado animam objectos e criam histórias 

de amor entre as coisas vulgares do dia-a-dia, deixando-nos ver a 

beleza que reside nelas. Isto é, as conjugações dos verbos tornam-se 

nomes de família, as folhas de papel são inspiradas cartas de amor, as 

plantas e animais seres pensantes e os opostos disputam e 

complementam-se. Para ler devagar, saboreando cada pequena 

palavra de cada “verso miudinho”.  

Torrado, A.(2007). Como quem diz (2ª edição). Lisboa: Assírio & Alvim. Cota: 82-1 TOR 

Nº de registo: 7114 
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Conto estrelas em ti 
Poesia 

 2º ciclo 

José António Gomes explicita o critério: convidar dezassete poetas 

reconhecidos na literatura infantil e juvenil, a escreverem ou 

recolherem alguns poemas para integrar esta antologia. Os temas não 

fogem muito aos tópicos infantis. A exploração da vida animal (os 

caracóis, o cão, a libelinha, a gaivota), a natureza (as árvores, o 

girassol, a romã…), as relações sociais das crianças (as traquinices, os 

comportamentos, a família, a escola e a aprendizagem…).  

Gomes, J.A.(2006). Conto estrelas em ti (4ª edição). Porto: Campo das letras. Cota: 82-1 GOM 

Nº de registo: 4376 
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Contos e lendas de Macau 
Contos 

 2º / 3º ciclo 

Esta obra de Alice Vieira reúne seis histórias e lendas de Macau. 

Histórias fantásticas onde os homens vivem lado a lado com os 

deuses, onde os pássaros prevêem o futuro, onde os poetas falam 

línguas diferentes das que se falam nas cortes, histórias de amores 

contrariados, histórias de magia.  

Vieira, A.(2009). Contos e lendas de Macau (2ª edição). Lisboa: Caminho. Cota: 82-34 VIE 

Nº de registo: 9829 
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Contos gregos 
Contos 

 2º ciclo 

Deuses que descem à terra para vigiarem os homens; heróis que 

combatem rochas gigantes e dragões imortais; guerreiros de ferro que 

nascem do solo; pássaros que se transformam em constelações de 

estrelas…Conhece estas e outras histórias do universo fantástico da 

mitologia grega!  

Sérgio, A.(2008). Contos gregos (3ª edição). Lisboa: Sá da Costa Editora. Cota: 82-34 SER 

Nº de registo: 5408 
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Enquanto a cidade dorme 
Drama 

 2º ciclo 

Enquanto a cidade dorme, Rui e Ana recebem a visita do anão Martim, 

sapateiro de fadas. Vem do outro lado do mundo, onde vivem as 

criaturas maravilhosas que os homens expulsaram da Terra, e tem 

uma missão a cumprir: guiar os dois jovens para o Outro Lado, onde 

devem assinar o Tratado da Lembrança. É sempre assim, de cem em 

cem anos. À noite. Quem sabe abrir os portões da noite, encontra a 

outra metade, desconhecida, da vida: surpresas sem fim,... 

Magalhães, A.(2007). Enquanto a cidade dorme. Porto: Asa Edições. Cota: 82-2 MAG 

Nº de registo: 5320 
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Falar a verdade a mentir 
Drama 

 3º ciclo 

Comédia escrita por Almeida Garrett em 1845 e publicada em 1846, 

oferece como ambiente a cidade de Lisboa em pleno século XIX, onde 

se digladiam os interesses de duas famílias burguesas e seus criados. 

Num jogo entre amores e ambições, onde a mentira tropeça na 

verdade, o refinado sentido de humor do reconhecido autor português 

abre caminho à reflexão crítica sobre a sociedade da época.  

Bastos, G.(2006). Falar a verdade a mentir. Porto: Porto Editora. Cota: 82-2 BAS 

Nº de registo: 5083 
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Folhas caídas e flores sem fruto 
Poesia 

 3º ciclo / Adulto 

Folhas Caídas, vindas a lume em abril de 1853, e Flores sem Fruto, 

publicadas dezasseis anos antes, espelham a conturbada interioridade 

do poeta, um ser dominado por sentimentos contraditórios, dividido 

entre a imagem ideal do amor e a turbulência da paixão sensual. Os 

poemas destas duas coletâneas, imbuídos de uma vivência erótica até 

então nunca confessada, constituem um marco inovador na expressão 

do sentimento amoroso.  

Garret, A.(2015). Folhas caídas e flores sem fruto. Porto: Porto Editora. Cota: 82-1 GAR 

Nº de registo: 8160 
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Graças e desgraças da corte de El-Rei Tadinho 
Conto 

 2º ciclo 

Não se trata do retrato de mais um rei de Portugal. El-Rei Tadinho, sua 

futura mulher (uma fada desempregada, que entretanto se fizera 

passar por bruxa) e restante família vivem algumas desgraças ora do 

campo do quotidiano ora do fantástico. O rei oferece a filha (que não 

tem! — só mais tarde dá pelo engano) em casamento a um dragão; a 

única bruxa do reino, embora contrariada, decide ajudá-lo; o dragão 

engana-se e casa com esta última...  

Vieira, A.(2008). Graças e desgraças da corte de El-Rei Tadinho (16ª edição). Lisboa: Cami-

nho. 

Cota: 82-34 VIE 

Nº de registo: 5293 
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Herbário 
Poesia 

 2º ciclo 

As folhas de papel deste livro são preenchidas com outras folhas, as 

das árvores e das plantas que desconhecemos, mas que se tornam 

cada vez mais familiares, à medida que folheamos e descobrimos um 

novo poema e uma nova ilustração. Em Herbário, as palavras brincam 

umas com as outras, para nos responder a alguns "porquês":Por que é 

que o cogumelo usa um chapéu? Por que é que o girassol olha para o 

Sol? Por que é que as ervas daninhas são tão infelizes? As respostas... 

Braga, J.S.(2007). Herbário. Lisboa: Assírio & Alvim. Cota: 82-1 BRA 

Nº de registo: 4829 
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História com Reis, Rainhas, Bobos, Bombeiros e Galinhas 
Drama 

 2º ciclo 

História com Reis, Rainhas, Bobos, Bombeiros e Galinhas e A Guerra do 

Tabuleiro de Xadrez.  A História está cheia de histórias de reis e 

rainhas, mas estas são verdadeiramente insólitas! Numa, um Rei está 

constipado e não consegue governar, o Natal acontece em maio, a 

Galinha dá a missa do Galo e o Peru, coitado, despede-se da família 

antes da Ceia… Na outra, as peças de xadrez ganham vida e Rei Branco 

e Rei Preto entram numa guerra boba, escondendo-se atrás das... 

Pina, M.A.(2014). Histórias com Reis, Rainhas, Bobos, Bombeiros e Galinhas. Porto: Porto 

Editora. 

Cota: 82-2 PIN 

Nº de registo: 9529 
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Histórias em verso para meninos perversos 
Poesia 

 2º ciclo 

Seis histórias que toda a gente conhece, recriadas pelo irreverente e 

corrosivo humor de Roald Dahl e magnificamente ilustradas por 

Quentin Blake, numa ótima tradução de Luísa Ducla Soares. 

«Pensam vocês que sabem esta história? Mas a que têm na vossa 

memória. 

É só uma versão falsificada, Rosada, tonta e açucarada 

Feita para as crianças inocentes. Não terem medo, ficarem contentes»  

Dahl, R.(1989). Histórias em verso para meninos perversos. Lisboa: Editorial Teorema. Cota: 82-1 DAH 

Nº de registo: 4854 
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Leandro, Rei da Helíria 
Drama 

 3º ciclo 

Um pai decide repartir o reino pelas filhas e põe-nas à prova, 

acabando, contudo, por deserdar a mais nova. Esta vem a revelar-se, 

afinal, a única que era merecedora da sua generosidade. Vítima do 

próprio orgulho e castigado pela sua cegueira, o rei expia as culpas 

mergulhando na miséria, até ser finalmente salvo e perdoado pela 

filha mais nova entretanto reencontrada.   

Vieira, A.(2007). Leandro, Rei da Helíria (7ª edição). Lisboa: Editorial Caminho. Cota: 82-2 VIE 

Nº de registo: 5107 
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Na Terra e no Mar 
Contos 

 3º ciclo 

Obras célebres da literatura universal ao alcance de todos: 

● Aguerra do Grilo e do Leão 

● A esperteza da Raposa 

● História da Baleia 

● O Príncipe encantado 

● História do José Maria 

 

Sérgio, A.(2008). Na Terra e no Mar (3ª edição). Lisboa: Sá da Costa Editora. Cota: 82-34 SER 

Nº de registo: 5387 
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Aquilo que os olhos vêem ou o Adamastor 
Drama 

 3º ciclo 

A história é contada, em finais do primeiro quarte do séc. XVI, pelo 

físico e astrólogo Mestre João, que regressa, velho e doente, a 

Portugal, depois de muitos anos no Oriente, e que, à passagem do 

Cabo da Boa Esperança, recorda os acontecimentos de que fora, aí, 

testemunha muitos anos antes. A acção narrada por Mestre João 

passa-se no mar, em 1501, no interior de uma nau da frota de Pedro 

Álvares Cabral, que o mesmo Mestre João acompanhara na sua... 

Pina, M.A.(2012). Aquilo que os olhos vêem ou o Adamastor. Lisboa: Angelus Novus. Cota: 82-2 PIN 

Nº de registo: 6948 
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O Colar 
Drama 

 3º ciclo 

A juventude é cheia de ignorância, de sonhos, de loucuras, e qualquer 

suspiro ou brisa a perturba. É cheia de paixões perigosas e de ilusões 

arrogantes. Estas são palavras do tutor da Vanina, a jovem veneziana 

que se alimenta dos próprios sonhos até ser despertada… O Colar é 

uma peça de teatro que tem como cenário a cidade de Veneza e 

apresenta a história da jovem Vanina, que se apaixona por Pietro, um 

fidalgo arruinado que ganha a vida a (en)cantar pelos canais da cidade.  

Andresen, S.M.B.(2010). O Colar (7ª edição). Lisboa: Editorial Caminho. Cota: 82-2 AND 

Nº de registo: 6440 
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O gato do pêlo em pé 
Poesia 

 2º ciclo 

È bem conhecida a importância da poesia para as crianças, mesmo ou 

sobretudo as mais pequenas. Na verdade, como afirmou Adolfo 

Coelho:«Quando as primeiras rimas se fixam na sua memória,[a 

criança] tem matéria nova para o jogo: brinca com as rimas. O ritmo, a 

consonância, são aqui muito, senão o principal. Ao mesmo tempo 

opera-se no espírito da criança a distinção da linguagem do jogo, a 

rima, da linguagem da praxe da vida, a prosa.» 

Figueiredo, V.(1997). O gato do pêlo em pé. Lisboa: Editorial Caminho. Cota: 82-1 FIG 

Nº de registo: 7111 
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O homem sem sombra 
Drama 

 3º ciclo 

Imagina que a tua sombra descola dos teus pés e vai à vida. Que 

situação mais desagradável para ti, sem sombra por companhia. Mas, 

tempos depois, ela volta. Ganhou corpo e propõe-te um contrato 

escandaloso. Estarias tu na disposição de trocar de papéis com ela, 

para passares a ser tu a sombra da tua antiga sombra? Ainda por cima, 

arrebata-te a tua paixão secreta. Ai que isto não fica assim! Está-se 

mesmo a ver que vai tudo acabar em duelo e dos renhidos...  

Torrado, A.(2005). O homem sem sombra. Lisboa: Editorial Caminho. Cota: 82-2 TOR 

Nº de registo: 5970 
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O Olor da Flor 
Contos 

 3º ciclo / Adulto 

São só oito histórias, das quais uma se chama "O Olor da Flor", assim 

se explica o título deste trabalho literário. Se quisermos falar já do 

conteúdo das mesmas, diremos que todas elas se relacionam com o 

concelho da Pedra Branca, vulgarmente chamado de Cantanhede. 

Tecidas com fios reais e imaginários, elas lembram lances da vida 

muito antigos. 

Reis, J.E.(2007). O Olor da Flor. Figueira da Foz: Edição do Autor. Cota: 82-34 REI 

Nº de registo: 8504 
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O saco de mentiras 
Drama 

 2º ciclo  

Numa tarde de Outono, a velha carripana entrou, aos soluços, no 

Largo da vila com uma catrefa de garotos a pular à sua volta. Eu 

pensei: «Querem lá ver que estes pobres diabos são a famosa 

Companhia de robertos de que nos fala a avó!» Sem tirar nem pôr! A 

partir desse dia, ao adormecer, todas as sombras passaram a ser gente 

no teatrinho de fantoches dos meus sonhos, e a voz que, às 

escondidas, aqui e ali, se levantava, a ser a daquele capitão... 

Vieira, V.A.(2001). O saco de mentiras (2ª edição). Lisboa: Editorial Caminho. Cota: 82-2 VIE 

Nº de registo: 5015 
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Obra Poética 
Poesia 

 3º ciclo  

«Revistas as provas do livro, disseram-me os editores: — Não será 

melhor dar o nome claro e fácil, de "Obra Poética" a esta nova edição? 

Explicaram-se: "Poemas Completos" como, se em cada edição tens 

acrescentado novas poesias? Achei bem. Tanto mais que não fora da 

minha lembrança a escolha Poemas Completos. Sempre me dera a 

ideia que, reunidos sob este título, os dois livros "Rosa dos Ventos" e 

"Planície", o poeta pedira a demissão... 

Fonseca, M.(2011). Obra Poética (9ª edição). Alfragide: Editorial Caminho. Cota: 82-1 FON 

Nº de registo: 6930 
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Os cavalos a correr 
Poesia 

 2º ciclo  

Livro recomendado para o 5º ano de escolaridade, destinado a leitura 

orientada. 

«Sou um Cavalo veloz. 

Ligeiro, vou na corrida, 

Para em primeiro chegar 

E o triunfo alcançar.» 

Baptista, A.(2008). Os cavalos a correr. Vila Nova de Gaia: Trinta por uma linha. Cota: 82-1 BAP 

Nº de registo: 7171 
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Os conselheiros do Califa 
Contos 

 2º ciclo  

Na Arábia, havia um Califa que confiava nas orientações dos seus dois 

conselheiros. Certo dia, foi decidido que o povo deveria pagar mais 

impostos. No entanto os conselheiros opuseram-se e, 

consequentemente por isso, foram expulsos por tal ato. Assim 

seguidamente, caminhando, cruzaram-se com um homem que os 

interpelou no sentido de o ajudarem na busca do seu camelo. 

Entretanto, pela descrição apresentada exposta pelos sábios... 

Sérgio, A.(2008). Os conselheiros do Califa (4ª edição). Lisboa: Sá da Costa Editora. Cota: 82-34  

Nº de registo: 5396 

BIBLIOTECA ESCOLAR  |  ESCOLA EB CARLOS DE OLIVEIRA |  ANO LETIVO 2019/2020  



Os dez Anõezinhos da Tia Verde-Água 
Contos 

 2º ciclo  

Era uma mulher casada, mas que se dava muito mal com o marido, 

porque não trabalhava nem tinha ordem no governo da casa; 

começava uma coisa e logo passava para outra, tudo ficava em meio, 

de sorte que quando o marido vinha para casa nem tinha o jantar 

feito, e à noite nem água para os pés nem a cama arranjada. As coisas 

foram assim, até que o homem lhe pôs as mãos e ia-a tosando, e ela a 

passar muito má vida. A mulher andava triste por o homem... 

Sérgio, A.(2008). Os dez Anõezinhos da Tia Verde-Água (3ª edição). Lisboa: Sá da Costa 

Editora. 

Cota: 82-34  

Nº de registo: 5428 
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Os Duendes no quintal do senhor Joaquim 
Drama 

 2º ciclo  

Era uma vez um quintal cheio de árvores, onde os passarinhos 

adoravam fazer o ninho.Aquele era um espaço muito especial! É que. 

Há muitos, muitos anos diziam que ali, seres misteriosos ajudavam as 

sementinhas a germinar. Nunca ninguém tinha visto nada! Mas que 

havia encanto...Ah! Isso havia! 

Reis, T. D.(2011). Os Duendes no quintal do senhor Joaquim (3ª edição). Covilhã: Câmara 

Municipal. 

Cota: 82-2 REI 

Nº de registo: 6861 
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Os Piratas 
Drama 

 2º ciclo  

E se, de repente, te visses a bordo de um navio de piratas? Não fazes 

ideia de como foste lá parar, só sabes que tens de salvar a tua mãe, 

mas o Capitão toma-te por um dos seus grumetes… No meio do 

desespero, acordas e pensas que tudo não passou de um terrível 

pesadelo. Mas logo te apercebes que ainda trazes na cabeça o lenço 

vermelho de pirata… Terá sido sonho ou realidade?  

Pina, M.A.(2014). Os Piratas. Porto: Porto Editora. Cota: 82-2 PIN 

Nº de registo: 8459 
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Pensamentos 
Poesia 

 3º ciclo / Adulto  

Não sou Poeta, e quem me dera ser Poeta 

sou apenas um romancista, talvez um ficcionista, 

mas Poeta, meu Deus, em verdade, não sou 

Os poetas são pessoas generosas,  

são gente que escreve o que lhes vai na alma 

Ah!, quem me dera ser Poeta  

Silva, L.(2012). Pensamentos. Porto: Papiro Editora. Cota: 82-1 SIL 

Nº de registo: 6645 
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Poemas para um dia feliz 
Poesia 

 2º / 3º ciclo  

Muita poesia e, sobretudo, muita da melhor poesia portuguesa é 

melancólica, reflexiva ou triste e veste-se frequentemente com a 

roupagem dos cânticos de ausências, de saudade ou de despedida. 

Pouco frequente será a poesia que celebra momentos de júbilo, de 

alegria e de felicidade. Haverá quem diga que quando se está feliz não 

se escreve, não se tem tempo para o desenho oficinal das 

palavras .Quando a felicidade nos ocupa por inteiro não... 

Fanha, J.(2010). Poemas para um dia feliz. Lisboa: Gailivro. Cota: 82-1 FAN 

Nº de registo: 7200 
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Poesias – Ortónimo 
Poesia 

 3º ciclo / Secundário  

Atravessando o conturbado início do século XX português, explorando 

caminhos originais de criação literária, inventando uma linguagem 

poética nova, Pessoa constrói, através de uma sensibilidade ímpar, 

uma obra multifacetada que o projeta, universalmente, a si e à pátria -

 Minha pátria é a língua portuguesa.  

Pessoa, F.(2015). Poesias — Ortónimo. Porto: Porto Editora. Cota: 82-1 PES 

Nº de registo: 8161 
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Seis contos de Eça de Queirós 
Contos 

 2º ciclo  

Quem nunca ouviu falar de Eça de Queirós, para muitos o maior 

prosador português? Os contos de Eça de Queirós, pela sua temática, 

interessam sobremaneira às crianças e adolescentes. Porque não 

recontá-los, procurando manter o estilo, mas tornando-os acessíveis a 

todos? É o que este livro pretende, desejando que se familiarizem 

desde já com o autor e daqui a algum tempo se sintam tentados a ir à 

estante buscar os seus magníficos originais. 

Soares, L.D.(2000). Seis contos de Eça de Queirós. Lisboa: Terramar. Cota: 82-1 SOA 

Nº de registo: 3315 
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Ser invulgar 
Poesia 

 2º ciclo  

Há animais parecidos connosco? O cisne é belo mas dizem que tem 

mau feitio, o caranguejo-violinista dá autênticos concertos, a girafa 

comprou um colar… Ao longo de 77 poemas magistralmente escritos 

por Maria Teresa Maia Gonzalez vamos afinal descobrir que os animais 

têm características próprias que, por vezes, muito se assemelham às 

dos seres humanos.  

Gonzalez, M.T.M.(2006). Ser invulgar. Lisboa: Verbo. Cota: 82-1 GON 

Nº de registo: 4938 
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Teatro às três pancadas 
Drama 

 2º ciclo  

Este livro tenta responder a várias perguntas que têm dirigido ao 

autor: «Por acaso não terá uma peçazinha disponível, para nós 

representarmos, na nossa Escola?»ou «Dava-nos uma peça para o 

nosso grupo de teatro itinerante, que não comporte muitos atores?» 

ou «Nunca pensou em pegar numa das suas histórias e transformá-la 

numa pequena peça de teatro?» ou «Precisamos de uma peça de 

montagem fácil. Tem alguma à mão?»... 

Torrado, A.(2013). Teatro às três pancadas (6ª edição). Alfragide: Editorial Caminho. Cota: 82-2 TOR 

Nº de registo: 7371 
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Toca e foge ou a flauta sem mágica 
Drama 

 2º ciclo  

Um estranho mal atacou os instrumentos musicais, que deixaram de 

tocar. O mundo ficou mais triste, mais feio, mais cinzento. Um jovem 

flautista e alguns amigos vão tentar descobrir a doença que 

estrangulou a música. O exército dos Cinzentões persegue os últimos 

resistentes. Quem toca, foge. Vai ser sempre assim? A desordem 

ganhará à harmonia? As trevas vencerão a luz? O flautista Celestino 

não se conforma e o autor da peça também não.  

Torrado, A.(2008). Toca e foge ou a flauta sem mágica (2ª edição). Lisboa: Editorial Cami-

nho. 

Cota: 82-2 TOR 

Nº de registo: 6047 
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Um dia e outro dia...e Outono havias de vir 
Poesia 

2º / 3º ciclo  

Irene Lisboa foi uma personalidade literária cuja actividade abrangeu 

domínios tão diversos como a novela, a prosa confessional de cariz 

autobiográfico, o conto infantil, a poesia, a crónica e o ensaio 

pedagógico. A sua obra, fortemente inovadora e original, tem no 

entanto sido relegada para um esquecimento a que talvez não seja 

estranha a ousadia das suas propostas. É essa lacuna que a Presença 

vem preencher, ao reeditar integralmente a obra de Irene Lisboa.   

Lisboa, I.(2008). Um dia e outro dia...e Outono havias de vir. Lisboa: Editorial Presença. Cota: 82-1 LIS 

Nº de registo: 6927 
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Uma flor chamada Maria 
Poesia 

 2º ciclo  

Alves Redol (1911-1969) foi um dos nomes cimeiros da literatura 

portuguesa do século XX. Os quatro livros que têm por personagem 

central Flor-Maria Flor foram originalmente publicados em finais da 

década de 60. Regressam agora ao convício dos leitores mais jovens, 

ilustrados pelo talento de José Miguel Ribeiro.  

Redol, A.(2010). Uma flor chamada Maria (2ª edição). Lisboa: Editorial Caminho. Cota: 82-1 RED 

Nº de registo: 6927 
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Missão  

Enquanto estrutura pedagógica, o Serviço das Biblio-

tecas Escolares do AELdF tem por missão apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem, promover a 

leitura, a literacia da informação e o gosto pela fre-

quência de bibliotecas ao longo da vida, a fim de 

contribuir para a formação de cidadãos informados, 

críticos, responsáveis, utilizadores efetivos da infor-

mação e com capacidade de aprendizagem autóno-

ma.  

Visão  

Integrado na RBE, o Serviço das Bibliotecas Escolares 

do AELdF pretende continuar a ser uma referência 

neste programa. Aberto às orientações nacionais e 

internacionais e à colaboração em rede, desenvolve 

o seu trabalho numa busca contínua da excelência 

dos serviços e da coleção, acessíveis equitativa e 

livremente, potenciando os valores e de-

mais orientações estratégicas expressas no 

Projeto Educativo do Agrupamento.  

http://www.sbe.aelimadefaria.pt/
https://www.aprendizinvestigador.pt/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Escolar-Clara-P%C3%B3voa/106243136104533?ref=hl
http://eleituras-esldf.blogspot.pt/
https://sites.google.com/site/sbefinisterracantanhede2/
http://menuleiturasbeco.blogspot.pt/
http://www.cm-cantanhede.pt/rbc/Conteudos/?ID=125&Tipo=5
http://cc.aelimadefaria.pt/cc/

