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OS MEUS LIVROS

A ÁRVORE GENEROSA
Shel Silverstein  
Bruaá, 2016, 6.ª ed.
   
Havia uma árvore que 
amava um menino e que 
tudo lhe oferecia para 
o fazer feliz, com uma 
generosidade que parecia 
não ter fim. Mas o menino 
fez-se homem e revelou-se 
cada vez mais egoísta. 
Quando este homem ficou 
velho, triste e só, a árvore 
continuou a dar-lhe todo 
o carinho e amizade de 
que ele precisava. Ter bons 
amigos e sermos bons 
amigos é o melhor da vida. 
E tu? És um bom amigo?

O PAÍS DAS LARANJAS
Rosário Alçada Araújo 
Asa, 2019, 1.ª ed.
  
Vamos recuar a 1949. 
Tempos de guerra, tempos 
difíceis. A Martha, a menina 
austríaca de 10 anos,  
chegou a Portugal com  
muitas outras crianças para 
fugir da pobreza e dos  
perigos provocados pela 
guerra. Vai para a Covilhã, 
onde é recebida  
carinhosamente pelos pais 
adotivos portugueses. Nesta 
sua nova casa, descobre  
a paixão pela leitura  
e saboreia, pela primeira 
vez, uma laranja. Tanto  
a aprender no  
País das Laranjas! 

MAS PORQUÊ?
Mac Barnett;  
il. Isabelle Arsenault
Orfeu Negro, 2019, 1.ª ed.

Queres saber porque é que 
os pássaros voam para sul 
no inverno? Ou o que é a 
chuva? Fazes mil perguntas 
ao pai, à tia e ao vizinho? 
Então, este livro é para ti! 
Mas Porquê? está cheio  
de perguntas, mas as 
respostas não são o mais 
importante, apenas o ponto 
de partida para a aventura 
do pensar. Perguntar para 
que o espanto não acabe. 
Perguntar para  
maravilhar, construir  
significados, dialogar,  
exercitar o pensamento.

VAMOS DESCOBRIR  
A BIBLIOTECA NACIONAL 
DE PORTUGAL
Luísa Ducla Soares;  
il. Mariana Rio 
Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 2019, 1.ª ed.

Há lugares com  
segredos e tesouros bem 
guardados, com destinos 
para descobrir em mapas 
sem fronteiras, com  
páginas repletas de  
aventuras inesquecíveis  
ou respostas sobre  
o universo, o amor  
e a amizade. Há lugares 
fantásticos que se 
chamam bibliotecas e que 
estão de portas abertas 
para todos nós. Neste livro, 
vais descobrir mais de 
200 anos de histórias de 
uma biblioteca especial: 
a Biblioteca Nacional de 
Portugal.

ÁLBUM DE FAMÍLIAS
Susana Amorim e Rute  
Agulhas; il. Inês do Carmo
Booksmile, 2017, 1.ª ed.
 
Quando estamos alegres  
ou tristes, assustados  
ou confiantes, a ganhar ou 
a perder, é bom sabermos 
que a nossa família estará 
sempre connosco. Assim 
como nós somos diferentes 
uns dos outros, também as 
famílias são todas diferentes 
entre si — mas têm uma 
coisa em comum: a ternura, 
o carinho. Uns vivem com 
a mãe, outros com o pai, 
alguns vivem com ambos ou 
ainda com outros familiares. 
O que importa é estarmos 
todos juntos.

O TAMANHO DA MINHA 
ALTURA (ENTRE OUTRAS 
COISAS) 
Suzana Ramos;  
il. Marta Neto 
Assírio & Alvim, 2009, 1.ª ed.

  
Há muitos dias que parecem 
iguais, as mesmas rotinas, 
os mesmos caminhos; mas 
não os mesmos sonhos nem 
as mesmas perguntas.  
Será que, quando  
crescemos, podemos  
continuar a ser pequenos? 
Será que o tamanho das 
nossas perguntas  
aumenta? Ou diminui?  
«Qual o tamanho da minha  
altura?», perguntava  
insistentemente o José, 
sem que ninguém lhe 
respondesse. Um dia, a 
avó deu uma resposta que 
lhe ficou para sempre na 
memória.


