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O nosso número de outono-inverno demorou 

a chegar. Tínhamos muito o que partilhar 

convosco e a seleção foi difícil. Queríamos 

falar do outono em Portugal, do cheiro a 

castanhas e do barulho que as folhas secas 

fazem no chão ao serem pisadas. Queríamos 

falar convosco do Natal, dos dias de visita à 

família, as viagens por estradas cheias de 

curvas, as refeições que não terminam, o 

presépio no largo da igreja, os presentes dos 

tios e dos avós.  

Para nós, que estamos cá, é difícil falar do 

que conhecemos tão bem aos nossos alunos 

e aos nossos filhos. Como explicar-lhes a 

satisfação de andar na rua com um pacote 

de castanhas nas mãos, os dedos a ficarem 

mascarrados, a luta com uma pele mais 

difícil de tirar? Como lhes explicar o cheiro a 

musgo que se apanha no pinhal para o 

presépio?  

Tudo isto faz parte das nossas memórias 

coletivas e da nossa cultura e tentamos, com 

vídeos, imagens, testemunhos, mostrar-lhes 

um mundo diferente daquele em que vivem 

agora, sabendo que, para eles, serão sempre 

relatos em segunda mão.  

Quando vamos a Portugal, percorremos com 

eles as ruas da nossa infância e mostramo-

lhes o que vimos, o que fazíamos. Mas não é 

a mesma coisa, porque eu ainda me lembro 

do nome das ruas e eles estão só de 

passagem. Ainda assim, beneficiam desta 

riqueza cultural em duplicado: o natal em 

Portugal. O natal no Reino Unido. Os dias de 

sol mesmo em dezembro ou meses seguidos 

de chuva, mas dentro de casa, ao abrigo, 

tudo se mistura e funde na construção de 

memórias fresquinhas e na escrita de 

histórias com influências daqui e dali. 

EDITORIAL

O Inverno chegou
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APRENDER PORTUGUÊS - LANGUAGE SHOW LIVE

Language Plus – Portuguese Intense class for beginners 

O London Language Show é a maior feira de línguas do Reino Unido. Dirigida a 
professores, alunos, curiosos aprendentes de línguas estrangeiras, mostra, em três dias, 
aspetos de interesses das várias línguas mundiais, bem como das respetivas culturas. 

A língua portuguesa também esteve presente, na forma de uma aula intensiva para 
iniciados. A professora Helena Ferreira e o professor Pedro Marques deram uma aula de 
duas horas, para 30 alunos inscritos. 


Os professores começaram a aula convidando os alunos a imaginar que estavam num voo 
de avião, de Londres, com destino a Lisboa. 


Durante esse voo, foram várias as aprendizagens em português:

- diálogo de apresentação pessoal entre pares de alunos, partindo do      
exemplo dado pelos professores; 

- vocabulário relativo ao avião e diálogo entre pares de alunos com uso 

de locuções prepositivas de lugar; 

- diálogo com o hospedeiro/ hospedeira do avião para fazer um pedido 

de algo para comer e beber; 

- diálogo sobre planos para o fim-de-semana em Lisboa, com referência a 

monumentos e atrações turísticas;

- escrita de um postal, com a ajuda dos professores. 


Num ambiente descontraído e com momentos de muito humor, os alunos participaram 
ativamente em todas as atividades desenvolvidas e os mais corajosos a dramatizar os 
diálogos foram premiados com um pastel de nata.


Texto da professora Helena Ferreira


Aula Intensiva de Português
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RUI ZINK NO REINO UNIDO 
Convidámos Rui Zink para uma semana de atividades intensa no Reino Unido: de uma escola, a 
universidades, centros culturais e embaixada, falou com públicos distintos, de todas as idades, 
sobre livros, sobre leitura, sobre escrita. Fica aqui o relato das viagens por esta terra: 

Dia 1 - St. Angela’s Ursuline School
Nas semanas que precederam a vinda do escritor Rui Zink ao Reino Unido, os alunos da 
professora Márcia Fortuna, das escolas St. Angela’s Ursuline School e Allen Edwards Primary 
School, trabalharam nas aulas algumas obras, como HIV, o Bicho da Sida, O menino que não 
gostava de televisão, O Pirata da Barca do Esquecimento, Aníbaleitor, O Bicho da Escrita, “O 
que eu sempre soube acerca das mulheres, mas ainda assim tive de perguntar”. Em casa, 
pesquisaram a biobibliografia do escritor e em conjunto com os encarregados de educação 
leram extratos de algumas obras.


No dia 24 de novembro, os 
alunos da escola St. Angela’s 
Ursuline School das professoras 
Márcia Fortuna e Fernanda 
S h e p h e r d fi n a l m e n t e 
conheceram em pessoa o 
escritor Rui Zink. 


A sessão teve início com a 
apresentação do escritor, feita 
por um dos alunos da professora 
F e r n a n d a S h e p h e rd , q u e 
trabalhou a biografia nas aulas e preparou a apresentação com os seus alunos. 


O escritor, com o à-vontade que o caracteriza, agradeceu o convite, proporcionando desde 
logo um clima tão descontraído que os alunos, cativados, sentiram abertura para colocar as 
mais diversas questões ao autor, desde os textos lidos e trabalhados à sua vida pessoal. Às 
questões colocadas, Rui Zink usou todas as ferramentas ao dispor, do gesto à palavra e da 
palavra ao desenho no quadro, desvendando mais um dos seus dotes artísticos. Ficaram ainda 
muitas questões por colocar, pois o tempo acabou por escassear face a tanto entusiasmo e 
curiosidade do jovem público.




Aqui fica o registo de algumas das questões que os alunos mais comentaram depois da 
sessão: “Quantos filhos tem?”; “Como se chamam os seus filhos?”; “Qual é o seu clube de 
futebol?”; “De que cor é o seu cinto de karaté?”; “Em vez de ser escritor e professor, gostaria 
de ter outra profissão?”; “Com que idade é que sentiu o apelo da escrita?”; “Que 
acontecimento o fez escrever o artigo “O que eu sempre soube acerca das mulheres, mas 
ainda assim tive de perguntar”?”; “Qual dos seus livros é o seu livro favorito? E porquê?”; 
“Escrever sobre a separação dos seus pais ajuda-o a aceitar e a superar a dor?”.


A sessão terminou com a projecção das questões dos alunos da Allen Edwards Primary School  
e dos seus vídeolivros que, apesar de não poderem estar presentes por motivos geográficos e 
de horário, não quiseram deixar de participar na sessão. 


Rui Zink, sempre disponível, permitiu inclusivamente que as suas respostas fossem filmadas 
para posterior projeção junto dos alunos de outras escolas.


O escritor impressionou consideravelmente os que estiveram presentes. Um bom exemplo é o 
da aluna Joana Faria (15 anos), que, depois da sessão, verbaliza assim impressão com que 
ficou do escritor: “Ó professora, eu não sei dizer em português, mas ele foi inspirational, ele 
tem charisma!”


Texto da Professora Márcia Fortuna


RUI ZINK NO REINO UNIDO
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RUI ZINK NO REINO UNIDO

Rui Zink e a sua obra vista pelos alunos

VIH, O BICHO DA SIDA 
De todos os livros que li, gostei mais de ler o “VIH, o Bicho da 
Sida” sobretudo por causa da forma simples e concisa com 
que explica aos leitores a doença e as suas diferentes fases. 
Para além destas informações, o leitor encontra também 
conselhos com as devidas precauções a ter nas relações 
sexuais, principalmente quando não se conhece o parceiro, 
sendo estas chamadas relações de risco. 


Com este livro, comecei a perceber mais sobre a doença, 
agora sei que a doença não mata e que o contágio é feito por 
contacto sexual, contudo o VIH torna a pessoa infetada mais 
fraca.


As ilustrações são muito coloridas, sendo atrativas para as crianças perceberem a 
complexidade da doença, porém podiam ser um pouco mais detalhadas.


A minha parte preferida é quando o Rui Zink fala do vírus do egoísmo, da fome, da guerra e do 
medo, pois mostra que O HIV não é o único mal na Terra. Há o mal do egoísmo, da guerra, da 
fome e do medo, males que, na sua opinião, vê no mundo e nem todos os males são 
provenientes de doenças, muitos são causados pelo próprio Homem, como por exemplo, a 
destruição no nosso planeta.


Recomendo este livro a qualquer pessoa, mas especialmente às crianças e aos jovens que 
gostariam de aprender mais sobre esta doença, o HIV.


Texto de Daniel Anacleto, 14 anos, 

Allen Edwards Primary School, professora Márcia Fortuna


O ANIBALEITOR 
Eu gostei muito do livro “O Anibaleitor”, porque consegui imaginar o 
que estava a acontecer, quase parecia que estava a ver um filme. O 
que para mim significa que consegue escrever e descrever tudo com 
uma grande precisão e detalhe. Havia palavras muito complexas nesta 
história, mas isso não me impediu de ler o livro, nem me desmotivou, 
pois assim aumentei o meu vocabulário.


Uma das minhas partes favoritas é quando o rapaz salta do barco para 
tentar salvar o mapa, não consegui parar de ler, pois queria descobrir 
se tinha morrido ou não.


Espero que continue a escrever mais livros assim. Obrigada!

Texto de Sofia Ferreira, 12 anos, 


Allen Edwards Primary School, professora Márcia Fortuna
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RUI ZINK NO REINO UNIDO

		No dia 25 de novembro, o escritor Rui Zink visitou a 
Universidade de Bristol onde, primeiramente, 
proferiu uma palestra em inglês intitulada "Back to 
the future: literature as politics once again". 


A palestra teve bons momentos de discussão com 
académicos, doutorandos, mestrandos e pessoas 
externas à universidade. 


O escritor participou, depois, numa sessão de 
tradução literária com os alunos de português, na 
qual se discutiram desafios e soluções para o seu 
poema "quem quem", devido aos referentes culturais 
e políticos estritamente portugueses. 


Guiados por Rui Zink e por David Perkins, professor de tradução português-inglês, os alunos 
que participaram acharam que traduzir o referido poema seria, de facto, um desafio, mas 
apresentaram soluções, mostrando que o poema era traduzível e que não havia razões para o 
temer.


Texto do Doutor Gustavo Infante, docente Camões na Universidade de Bristol


Dia 3 - King’s College London 

As obras de Rui Zink despertam a curiosidade dos alunos de Português do King's College, que 
reconhecem na escrita o uso original  e preciso da língua, a par de uma escolha de temas 
incisivos e incómodos. 


Algumas semanas antes do encontro com o escritor, os alunos tinham iniciado a leitura de 
OssO, o mais recente romance, construído como um insólito diálogo entre o terrorista e o seu 
interrogador.  O facto de tudo isto acontecer com memória viva dos atentados de Paris, em 
Novembro, não foi tema  evitado na conversa. Recordou-se que a guerra, a incompreensão 
entre culturas, a alteração das expectativas de vida na sociedade são temas que vem 
explorando na última década de criação literária. 


Questionado sobre os autores que  influenciaram  a sua  escrita, Rui Rink apresentou 
o  seu  roteiro    pessoal  da literatura do século XX,  elegendo como  modelos maiores  Ana 
Hatherly  e Alberto Pimenta.


Texto do Doutor João Silvestre, docente Camões no King’s College e Diretor do Centro de Estudos Portugueses


Dia 2 - Universidade de Bristol



O último dia da visita de Rui Zink começou com a participação 
no seminário “Keeping Connected – How social media works 
for libraries”, no Instituto Francês de Londres. 


O seminário foi dinamizado pelo grupo Eurolis, um projeto das 
bibliotecas dos Institutos de línguas portuguesa, espanhola, 
francesa, italiana e alemã. O projeto tem ainda o apoio ativo do 
CILIP,  The Chartered Institute of Library  and Information 
Professionals e de Tri-borough, a Associação das Bibliotecas 
Públicas dos municípios de Kensington, Hammersmith e 
Westminster. 


Sempre com a tónica nas redes sociais e respetivas implicações nas bibliotecas e na 
qualidade do serviço prestado ao público, os trabalhos iniciaram-se com a participação do 

orador português. A sua intervenção pautou-se pela 
capacidade comunicativa e o enorme sentido de humor  que 
tanto o caracterizam e que predispuseram os presentes para 
as intervenções seguintes. 


Rui Zink defende que um dos paradoxos do ato de escrever 
é que o escritor acaba por ter menos tempo para ler. Ora, 
uma vez que ele ainda consegue encontrar tempo para ler 
outros livros (para além dos próprios), Zink considera estar 
ainda a percorrer o caminho para a plenitude enquanto 
escritor. Afirmou também que as bibliotecas não existem 
para serem eficazes. Existem porque são necessárias à 
humanidade. 


Perante a generosidade e a pertinência da sua intervenção, 
os presentes não resistiram a expressar a entusiasmada 
reação às suas palavras com uma calorosa salva de palmas. 


Obrigado pela visita, caro Rui Zink. Volte sempre!


Texto do professor Carlos Ferreira


Se pretender mais informações sobre o seminário e a intervenção de Rui Zink, consulte o link https://eurolis.-
wordpress.com/seminar-2015/


RUI ZINK NO REINO UNIDO

Dia 4 - Manhã - Seminário Anual do Eurolis 
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Para concluir a estada de Rui  Zink no Reino 
Unido a convite do Camões, I.P., foi organizada 
uma sessão l i terár ia na Residência do 
Embaixador de Portugal.


Esta conversa com o autor reuniu editores, 
tradutores e leitores em geral. A moderação 
esteve a cargo de Rosie Goldsmith, jornalista da 
BBC especializada em literatura e com grande 
interesse pela literatura portuguesa. Participou 
também o poeta e tradutor Ricardo Marques. Os 
três leram excertos de A instalação do medo em 
português e em inglês. 


A conversa entre os três, sempre destinada ao público que os ouvia, versou sobre temas 
como a influência, a tradução, o cânone, e os mercados 
editoriais. 


Sempre com um tom jocoso e a provocar muitas gargalhadas 
no público, a discussão entre Rui Zink e Rosie Goldsmith nunca 
se escusou a temas profundos e difíceis. A boa disposição 
nunca se limitou à superficialidade, registo em que os dois 
dialogaram e se entenderam muito bem, para gáudio de quem 
os ouviu.


Esta foi a primeira de um conjunto de iniciativas programadas 
para promoção da literatura portuguesa junto do público 
britânico. Sendo este mercado editorial particularmente 
impermeável à tradução de escritores estrangeiros, queremos 
dar a conhecer a literatura contemporânea portuguesa, para 
contrariar esta tendência.


RUI ZINK NO REINO UNIDO

Dia 4 - Final do dia - Conversa com o autor
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FÁBRICA DE HISTÓRIAS

Partilha de histórias em Cheam (A1-A2)

Todos temos histórias favoritas que marcaram a 
nossa infância e adolescência, pelos mais variados 
motivos: as cores do livro, as gravuras ou imagens, 
as mensagens nele contidas.


O desafio foi lançado no final do mês de Novembro 
aos alunos das duas turmas de Cheam (A1 e A2): 
partilhar na aula de Língua Portuguesa uma das suas 
histórias favoritas. Aceite o desafio, os alunos foram 
divididos em grupos de cinco elementos, com alunos  
dos níveis A1 e A2 misturados, para uma ajuda 
mútua ao nível do vocabulário e expressões. 


A primeira tarefa de cada grupo consistia em ouvir 
de cada elemento do seu grupo um resumo da sua 
história favorita. Depois, em cada grupo, era eleita a 
história para apresentar à turma. Escolhida a história, 
cada grupo trabalhou na escolha das palavras-chave 
ou expressões para ilustrar a apresentação, 
permitindo aos alunos mais novos conhecer novo 
vocabulário e novas expressões da língua. Com a 
ajuda dos alunos mais velhos, em cada grupo, os 
alunos resumiram a história para apresentar aos 
colegas e selecionaram as imagens mais marcantes 
para ilustrar as ações. 


Terminados os trabalhos de cada grupo, a turma 
voltou a reunir-se para a apresentação das histórias 
selecionadas. Dois interlocutores, em cada grupo, 
responsabilizam-se pela apresentação do resumo da 
história e apresentação das imagens. No final de 
cada apresentação, os restantes grupos poderiam 
fazer perguntas ou fazer observações pertinentes 
sobre cada história, permitindo a todos os alunos 
uma maior interação com todos os grupos.


Durante esta aula houve tempo para sonhar 
acordado e conhecer lugares onde os animais são 
bem tratados e nunca são abandonados, 
personagens inspiradoras com sonhos diferentes 
dos nossos ou quase impossíveis, lugares fantásticos 
onde todos os sonhos são possíveis… No final da aula todos se sentiram mais enriquecidos 
com esta partilha de histórias, manifestando vontade de mais atividades desta natureza. Tal 
como afirmam muitos autores: a leitura é como um barco que nos permite viajar para 
mundos distantes sem sair do lugar! Desta forma “viajaram” os alunos de Cheam numa tarde 
de Novembro.


Texto da professora Fátima Marques
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FÁBRICA DE HISTÓRIAS

Texto de Miro Tuff da Costa, 12 anos, 

Parliament Hill School, professora Olga Barradas

Outono 



FÁBRICA DE HISTÓRIAS

Outono 
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Texto de Joana Fontes da Costa, 14 anos,

Les Quennevais School (Jersey), professora Dorinda Barros



FÁBRICA DE HISTÓRIAS

Outono 

Texto de José Coelho, 8º ano,

Grainville School (Jersey), professora Dorinda Barros

13



FÁBRICA DE HISTÓRIAS

A Bruxa Castanha

Texto e ilustração de Lara Gomes, 9 anos, 

The Holy Cross School, professora Fernanda Shepherd
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FÁBRICA DE HISTÓRIAS

A Lenda de S. Martinho

�15

Martinho encontrou um 
homem muito pobre na 
estrada.

O homem pobre pede ao 
Martinho uma esmola.

O Martinho não deu uma es-
mola, mas tirou uma espada 
e cortou a capa dele ao meio.

Martinho deu uma metade 
e ficou com a outra.

No minuto seguinte, a chuva 
parou e os relâmpagos 
pararam.

No outono, há 3 dias que fi-
cam mais quentes e isso é o 
Verão de S. Martinho.

Banda Desenhada de Tiago António, 10 anos, 

The Holy Cross School, professora Fernanda Shepherd
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FÁBRICA DE HISTÓRIAS

Os Magustos

Texto e ilustração de Raquel Gomes, 10 anos, 

Lawrence Haines School, professora Lucília Holmes



FÁBRICA DE HISTÓRIAS

Inverno
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O INVERNO 

O inverno é a minha estação preferida. O inverno é a estação mais bonita. Porquê?


Porque é quando há neve e fica tudo branco. Tudo fica mais bonito com branco, as estradas, os 
telhados das casas, as árvores e as soleiras das janelas das casas das pessoas, cobertas com 
uma camada delicada de neve. Mas nem sempre há neve. o inverno é muito frio.


Nesta estação, as pessoas sabem vestir melhor: calças compridas, camisolas e blusas, tudo 
vestido em preto, sapatilhas ou botas confortáveis, casacos compridos e mesmo quentes. Eu 
adoro! A moda é extraordinária! Eu também gosto das cores e sombrias. Eu sei que algumas 
pessoas pensam que o inverno é uma seca, mas não, é divertido estar na cama o dia todo, 
estar dentro de casa a comer pipocas com os amigos ou a família.


No inverno também se celebram grandes festas, como o Natal e o dia de Ano Novo. 
Concluindo, eu acho que o inverno é uma das melhores estações.


Texto de Joshua Da Silva, 9ºano,

Granville School (Jersey), professora Dorinda Barros


Natal 
O MEU NATAL 

Neste Natal, eu comecei por ver filmes e o primeiro foi “Monstro na Universidade", o seguinte 
“Gru, o Mal  Disposto 2”, "Harry Potter e o Príncipe Misterioso”.


Antes da ceia de Natal fomos à missa. Quando chegamos a casa, o Pai Natal já tinha passado, 
porque as prendas já estavam debaixo da nossa árvores de Natal! Eu fiquei muito chateado, 
porque não vi o Pai Natal!


A minha mãe disse que ele não podia esperar por nós devido ao muito trabalho que tem 
naquela noite de Natal.


Eu tive muitas prendas. O meu presente preferido foi a mesa de snooker, o kit de fazer piza de 
verdade, a pista de carros, o jogo de monopólio junior e o Homem-aranha!


Nós comemos Bolo Rei e muitas coisas boas e tradicionais de Natal.


Eu adoro o Natal! Feliz Ano Novo!


Texto de William Morais, 6 anos,

St. Angela’s Ursuline School, professora Fernanda  Shepherd



FÁBRICA DE HISTÓRIAS

A Lenda do Bolo Rei

Banda Desenhada de Mariana Barroso, 8 anos, 

St. Paul’s C.E.P. School, professora Vanda Araújo
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5. O padeiro cortou o 
b o l o e m t r ê s e 
entregou cada fatia 
aos reis. Aquele que 
encontrasse a fava 
seria o primeiro a 
entregar o presente.

6. Puseram-se no-
vamente a caminho 
da gruta, onde se 
encontrava Jesus 
para entregar os 
presentes.

7. Daí surgiu o nome 
“Bolo Rei”. Dizem que 
a côdea simboliza o 
ouro, as frutas a mirra 
e o aroma o incenso.

8. Agora o Bolo Rei 
c o n t i n u a a s e r 
tradição no Natal.

1. Os três reis magos 
seguiam a estrela 
para visitar Jesus.

2. Enquanto camin-
havam, discutiam 
sobre qual seria o 
primeiro a entregar o 
seu presente.

3. Um padeiro que 
p o r l á p a s s a v a 
assistiu à discussão.

4. Aproximou-se deles e 
sugeriu fazer um bolo. 
Lá dentro colocou uma 
fava.



FÁBRICA DE HISTÓRIAS

Natal
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NATAL 

Natal é imaginar o cheiro doce das castanhas assadas a aquecerem as mãos frias 
do vento fresco e áspero, passeando com a família, debaixo das luzes brilhantes, 
que iluminam a cidade e os passeios. As lojas abertas até às sete, para todos os 
cidadãos de Jersey comprarem os postais e os presentes que oferecem como 
recordações natalícias. 


Chocolates quentes com “marshmallows” em cima, os copos de “mulled wine” : 
vinho quente com canela e frutos misturados e os “mince pies”: uns bolos pequenos 
com passas e outras frutas e um pouco de “brandy” fazem com que os dias de Natal 
sejam muito especiais. 


Entrar na casa aquecida pela lareira, andar pelas divisões com pantufas mais macias 
do que seda e mais fofas do que uma almofada de penas de ganso. 


Natal também é a magia de abrir os presentes em frente da família, antes do 
pequeno-almoço, ver os rostos das pessoas mais próximas iluminados por um 
sorriso. 


O cheiro do peru a assar no forno, junto das batatas de Jersey. As sobremesas a 
encherem a mesa: arroz-doce, filhós, aletria, bolo-rei, pudim de maracujá... a lista 
nunca mais acaba. 


O som das músicas de Natal a tocar na sala, o som das pessoas a rirem e a falarem. 
No Natal, a família está sempre feliz e o amor e o carinho são os melhores presentes. 


Texto de António Leonardo Perestrelo, 10ºano, 


Granville School (Jersey), professora Dorinda Barros



	 Há muito tempo atrás havia um menino chamado Nuno. Ele era um rapaz muito 
mimado e queria sempre os brinquedos mais recentes, as melhores consolas e a 
camisola mais atual do seu clube de futebol. Não tinha irmãos, por isso só se entretinha 
com a televisão ou a consola. Os pais até ficavam chateados, porque, às vezes, havia 
dias inteiros em que o Nuno não falava com ninguém. Às vezes ele não saía de casa 
durante o fim de semana inteiro. 


	 A três dias do Natal o Nuno fez 
uma lista daquilo que queria que o Pai 
Natal lhe trouxesse, como qualquer 
outro menino da sua idade faria, mas 
esta era a lista do Nuno, a maior lista de 
todas:


Era, de facto, uma lista muito grande e 
cara, mas, como sempre, ele tinha 
quase a certeza de que iria receber 
tudo o que queria.


	 Passaram dois dias e a família 
Carvalho estava toda reunida em casa 
do Nuno para a tradicional ceia de 
Natal. O Nuno estava ansioso por abrir 
as grandes prendas que iria receber, 
por isso quando acabou de jantar 
perguntou à mãe se podia ir à casa de 
banho. No entanto, as suas intenções 
eram outras. Ele não conseguia esperar 
mais tempo, tinha que ver o que estava embrulhado naquelas prendas grandes que os 
pais lhe tinham escondido. Quando o Nuno chegou ao seu quarto teve um grande 
choque ao ver que já não havia presentes debaixo da cama. De repente, o quarto 
encheu-se de uma luz muito brilhante e momentos depois o Pai Natal estava sentado à 
sua beira. 


“ – Por que é que estás a chorar, meu menino?” - perguntou o Pai Natal, que já sabia a 
razão pela qual ele estava triste. 


“ – As minhas prendas desapareceram e agora não vou receber nada!” – confessou ao 
Pai Natal, enquanto chorava. 
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O menino que tudo queria

Para este Natal, quero:


-PlayStation 4


-Xbox One


-Computador Windows 10


-Camisola do FC Porto 


-Chuteiras do CR7


-Televisão plasma 4k HD


-Relógio da Apple




O Pai Natal tinha a prenda certa para ele.


“– Vou dar-te uma caixa de cartão, mas não é uma caixa de cartão qualquer. Nesta, vais ver 
que há sete palavras escritas. Estas representam valores dos quais vais precisar durante a tua 
vida .” 


O Nuno estava muito confuso e não sabia o que fazer, no entanto o Pai Natal consolou-o: 


“ - Amanhã vais já usar dois destes valores, chamas os teus amigos e brincas com eles e 
partilhas os teus brinquedos com eles. Já te dei um exemplo de como usar estes valores, 
agora é contigo!” 


E com este último conselho, o Pai Natal desapareceu. 


O Nuno ficou super entusiasmado e correu logo lá para baixo para contar a todos, porém 
ninguém acreditou nele. Muitos diziam que ele estava a delirar e outros diziam que ele estava 
cansado e que deveria ir para a cama, mas o Nuno sabia o que tinha a fazer.


Na manhã seguinte, acordou e ligou a todos os seus amigos a convidá-los para virem brincar 
para casa dele. Partilhou todos os brinquedos que tinha e deixou os amigos jogar na consola. 
Teve um dia espetacular e sentia-se mais feliz do que nos dias em que recebia muitas 
prendas. No entanto, sentia-se sozinho. 


Nesta história, o Nuno aprendeu que a essência do Natal não são as prendas que se recebem 
no dia 25, mas sim os valores que uma pessoa mostra nesta época natalícia, pois esta é uma 
época de partilha, em que o mais importante é a paz e o amor.


Texto de Daniel Anacleto, 14 anos, 


Allen Edwards Primary School, professora Márcia Fortuna
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FÉ        ESPERANÇA       AMOR 

   HUMILDADE      PARTILHA  

         AMIZADE     PAZ  



Sugestões de leitura por Sinopses por 
Prof. Doutora Ana Ramos, Prof. Teresa Dangerfield 
Universidade de Aveiro 

As sugestões de leitura que apresentamos 
sāo de obras para várias idades e níveis de 
proficiência linguística. Sozinhos ou em 
família, que a leitura seja ao  gosto de cada 
um.  

LIVROS INFANTIS 

Barriga da baleia, texto e ilustrações 
de António Jorge Gonçalves, Pato 
Lógico, Edições 2014. 

Sinopse: 
Sari é uma menina de quarto anos  que 
um dia foge de casa rumo à praia, 
cansada de esperar que os pais 
acordem. Aí encontra  o pequeno Azur, 
que constrói um barco para navegarem  
até à terra-onde-nunca-ninguém-se-
aborrece. Fazem-se às ondas, mas 

surge um temporal e Sari acaba por ir 
parar à barriga de uma baleia colossal. 
Lá dentro há bichos esfomeadas que a 
olham como comida, um homem muito 
velho que conta os peixes um a um e 
muita solidão. De regresso à praia, Azur 
pensa numa maneira de salvar Sari. 
Vazando a água do oceano para dentro 
de um grande buraco, consegue 
libertá-la. Mas que acontecerá à  baleia 
e aos pobres dos peixes, sem água 
para nadar?


Capital, texto  e ilustrações de 
Afonso Cruz, Pato Lógico, Edições 
2014. 

Sinopse: 

U m a h i s t ó r i a 
c o n t a d a 
exclusivamente por imagens, que 
satiriza o poder do capital.


Um menino recebe de presente um 
p o rq u i n h o m e a l h e i ro , q u e v a i 
crescendo, crescendo, com o dinheiro 
que ele coloca lá dentro. Com o passar 
dos anos, o menino torna-se um adulto 
ambicioso e ávido de dinheiro e de 
poder.


Excelente para nos fazer reflectir sobre 
o materialismo, o engodo, a cobiça, a 
ascensão social, a ecologia, a ambição, 
a traição, e também sobre o valor da 
amizade e do amor, muitas vezes 
deixados para segundo plano.
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Ler em Português, em todas as idades 
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A Arca do É,  texto de Ana 
Margarida Carvalho e ilustrações 
de Sérgio Marques, Teorema, 2015. 

Sinopse:


Esta é uma história para os meninos 
que  não gostam de sopa. 


No tempo em que os animais falavam, 
havia dois irmãos gémeos, o NOÉ, 
que andava sempre  a resmungar e o 
É, que  andava sempre contente. 
Enquanto Noé gostava muito de falar  
de dilúvios e catástrofes  e de discutir 
com a bicharada da selva, o É 
gostava de ficar a descansar e a ouvir 
os legumes da horta a conversarem.


U m d i a c o m e ç o u a c h o v e r 
torrencialmente…


LIVROS JUVENIS 

Finalmente o Verão, Texto de 
Mariko Tamaki e ilustrações de 
J i l l i a n Ta m a k i E d i ç ã o e m 
PortuguêsPlaneta Tangerina, 2015. 

Sinopse: 

Trata-se de uma belíssima  e 
comovente novela gráfica  sobre o fim 
da infância, a entrada na adolescência 
e as dores de crescimento que a 
acompanham.

Desde pequena, Rose passa o verão 
em Awago Beach, onde se encontra 

sempre com a sua 
“amiga das férias" , 
W i n d y. W i n d y e 
Rose são  muito 
c h e g a d a s e 
costumam passar 
muito tempo juntas. 


Neste verão algo 
diferente acontece. 
Os pais de Rose 
discutem muito e as 
duas amigas, entre idas à praia e 
v i s i t as à l o j a l oca l , veem-se 
envolvidas num drama que pode 
acabar mal…


Salta para o saco, texto de António 
Torrado, ilustrações de Carlos 
Barradas, Caminho, 2015. 

Sinopse:    

Trata-se de uma recriação do conto O 
Soldado Que Meteu o Diabo no Saco, 
contado à maneira de António 
Torrado. 


S. Pedro, o porteiro do Céu, dá uma 
aula aos inocentes anjinhos, tentando 
explicar-lhes o que são “pecados do 
mundo”. É uma aula muito divertida 
para a qual tenta arranjar exemplos 
práticos. E assim,  S. Pedro e os anjos 
debruçam-se das nuvens, seguindo 
um casal de namorados….


SUGESTÕES DE LEITURA
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Uma noite caiu uma estrela, texto 
de David Machado e ilustrações de 
Paulo Galindro, Alfaguara, 2015. 

Sinopse:


A preto e branco, esta história 
p e q u e n i n a , e m r e d o r d a s 
inseguranças e medos de uma 
criança e  da forma como ela os 
enfrenta, traz-nos uma mensagem 
forte sobre coragem e superação de 
adversidades.


Óscar é um menino sempre cheio de 
medo de quase tudo, que vive triste 
porque não tem coragem para se 
juntar à maioria das brincadeiras dos 
outros meninos. 


Um dia tudo muda, quando uma 
estrela cai do céu e ele resolve 
guardá-la, dizendo que a foi buscar 
ao céu. Mas a luz da estrela é muito 
forte e ninguém consegue dormir. 
Então ele vai ter que decidir entre 
guardá-la e devolvê-la ao seu lugar.


LIVROS PARA OS MAIS CRESCIDOS 

Em teu ventre,  de José Luís 
Peixoto, Quetzal, 2015. 

Sinopse:


Em Teu Ventre é uma novela que 
aborda as aparições em Fátima de 
maio a outubro de 1917, tendo como 
protagonista a irmã Lúcia.   


A narrativa tem duas dimensões: uma 
mais coletiva, que é também uma 
reflexão sobre Portugal e alguns dos 
seus traços mais profundos, outra 
mais individual, centrada na questão 
das mães. 


A partir das mães presentes  nesta 
história  (a mãe biológica de Lúcia, a 
mãe de Jesus, Maria, e a mãe do 
autor, que no caso é uma figura 
ficcional representando a mãe crítica, 
a voz da consciência), a questão da 
maternidade é apresentada em várias 
dimensões, entre as quais se salienta 
a da importância que as mães 
ocupam na vida dos filhos. 
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