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O Senhor Tigre Torna-se Selvagem
Quem é que nunca lhe apeteceu mandar tudo às urtigas e fazer exactamente aquilo que lhe apetece em vez
de aquilo que os outros esperam que façam? Nem que tenha sido apenas por breves segundos, não há
certamente quem não tenha passado por isso. Já passar à prática é que não é tão fácil. E. No entanto, há
quem tenha coragem para o fazer e, depois, fique muito mais feliz. E até acabe por inspirar quem está à volta.
É que, por vezes, mudar sabe muito bem e não prejudica ninguém, nem o próprio, nem que o rodeia. O
Senhor Tigre foi dos que teve coragem para avançar e... bom, vão ter de ler, mas preparar-se para algumas
belas gargalhadas. O autor deste livro, uma das últimas novidades da Orfeu, é o mesmo de “A Minha
Professora é um Monstro”, de que vos falámos aqui, e de que também gostámos muito.
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O Senhor Tigre Torna-se Selvagem
Autor: Peter Brown
Editora: Orfeu
Preço: 14 euros (12,60 nas compras on-line)
 
Na Floresta das Máscaras
Um livro lindo. A Gatafunho edita livros daqueles que apetece guardar para
sempre (como Antes, Depois, de que já vos falámos aqui) e este é mais um. “Na
Floresta das Máscaras” é sobre um caçador que, numa manhã de Primavera,
chega à floresta. Quem irá ele caçar? A raposa? O tigre? O Macaco? A coruja? O
coelho? E se entre os animais aparecesse também um gigante da floresta? E se
todos eles saíssem do livro e participassem na aventura? É que este livro vem
com máscaras destacáveis, que permitem aos pequenos leitores – ou aos pais –
vestirem eles próprios a pele das várias personagens. Adorámos e temos a
certeza de que vocês também vão gostar muito. 
Na Floresta das Máscaras
Autor: Laurent Moreau
Editora: Gatafunho
Preço: 15,90 euros
 
História de um gato e de um rato que se tornaram amigos
Luis Sepúveda é um autor de que gostamos muito por aqui e este “História de um gato e
de um rato que se tornaram amigos” não foi uma excepção. A história baseia-se num
episódio da vida de um dos filhos do autor e a personagem principal é Mix, o gato de
Max, um rapaz que vive em Munique, Alemanha, com a sua família. Mix está a ficar
velhote, já não vê nem ouve como antigamente, vai descobrir um amigo muito especial e
inusitado, sendo ele um gato. Diferenças que, já se sabe, pouco importam numa
verdadeira amizade.
História de um gato e de um rato que se tornaram amigos
Autor: Luis Sepúlveda
Editora: Porto Editora
Preço: 13,30 euros
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Fadas Mágicas
Para meninos que estão a começar a ler, aqui fica uma sugestão óptima para
começarem a gostar de leituras um pouco mais longas. Da mesma autora dos
livros da “Princesa Poppy”, incluídos no Plano Nacional de Leitura,  chegam
estas “Fadas Mágicas”, das quais lemos “Amigos em Perigo” e “Prontas para
ajudar”. Cada livrinho tem duas histórias, simples e de leitura também simples,
mas divertidas e até com uma pontinha de mistério, acompanhadas das
ilustrações de Jennie Poh, que ajudam a mergulhar no universo mágico das
fadas.
Fadas Mágicas
“Amigos em Perigo” e “Prontas para ajudar”
Autora: Janey Louise Jones
Ilustradora: Jennie Poh
Editora: Booksmile
Preço: 9,99 euros
 
Partida e Outono
Pequenas histórias, rápidas, sem palavras, mas a convidar à imaginação e,
depois, com um final inesperado e até desconcertante. A colecção, de resto,
chama-se “Desconcertina” e é da autoria de André Letria. “Lemos” dois:
Outono e Partida. No primeiro, há um homem, uma árvore e um banco de
jardim. Não sabemos o que faz ele ali, nem o que espera, mas podemos
inventar-lhe muitas histórias. Acertar com o final é que pode ser mais difícil,
como descobrirão. Em Partida, por seu turno, temos um pequeno esquimó de
olhos no horizonte e pronto a partir à descoberta do mundo. De que forma? Venham daí descobrir.  
“Outono” e “Partida”
Autor: André Letria
Editora: Pato Lógico
Preço: 5,90 euros (5,31 euros nas compras on-line)
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As Aventuras de Flora e Ulisses
Flora Belle é uma menina que está quase a fazer 11 anos, leitora compulsiva d’ “As
Aventuras Ilustradas do Incrível Incandesto!” e do “Podem Acontecer-te Coisas
Terríveis!”. Detesta ler romances e tem uma mãe que os escreve, divorciada de um pai
que adora dizer “Santa Bagumba!”. Graças a Ulisses, um esquilo poeta e super-herói,
obcecado por donuts gigantes, faz novos amigos muito especiais e até uma espécie de
namorado, William Spiver. As 213 páginas d’“As Aventuras de Flora e Ulisses” são para
leitores crescidinhos, daqueles que já não se querem ficar apenas pelos livros
ilustrados, mas não dispensam algumas belas imagens numa ou noutra página. 
 As Aventuras de Flora e Ulisses
Autor: Kate Di Camillo, ilustrações de K.G.Campbell
Editora: Editorial Presença
Preço: 11,90 euros
 
Os Aventureiros na Gruta do Tesouro
Este pode muito bem ser um livro de “clique” para meninos que ainda não
descobriram os prazeres da leitura. A fórmula é a mesma que encontrámos, por
exemplo, na obra de Enid Blyton, mas as personagens são dos nossos tempos e falam
a mesma linguagem dos miúdos de agora. Bia e Cris, o corvo João, os primos Tó Jú e
Daniel, umas férias aborrecidas em casa de uma velha tia e uma aventura que vai fazer
daquele um Verão inesquecível e onde não faltarão os inevitáveis “perigosos patifes”. A
história é divertida, está bem escrita e consegue agarrar na leitura. Nós por aqui
andámos a lê-la por capítulos e gostámos muito do final.  
Os Aventureiros - Na Gruta do Tesouro
Autora: Isabel Ricardo
Editora: Saída de Emergência
Preço: 9,90
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A Baleia
Deste já vos falámos aqui, mas não resistimos a repetir a sugestão agora que
estão aí as férias e há mais tempo para ler. Esta é uma história sobre uma
inesperada amizade entre um menino, Noé, e uma baleia. Mas, também,
sobre a necessidade que os meninos muitas vezes têm de encontrar amigos,
imaginários ou reais, quando sentem que os seus pais não têm para eles o
tempo que gostariam de ter. A história é inesperada e ternurenta, as
ilustrações também contam muitas coisas, não só sobre o Noé e sobre a
pequena baleia, mas também sobre a praia onde vive, a sua casa e os seis
gatos que vivem com ele. Gostámos muito.
A Baleia
Autor: Benji Davies
Editora: Orfeu
Preço: 13,50 euros 
 
Amigos do Peito 
Este livro nasceu de um poema. Um poema tão simples e tão bonito, que inspirou
ilustrações igualmente bonitas e, também elas, inspiradoras. O poema fala de um
menino, do seu bairro e dos amigos que ele tem nesse bairro. Há a Ana Lúcia, o irmão
dela, o Carlos Alberto, o Bruno, o Ricardo, e há o bairro, onde todos vivem e se
encontram e brincam e fazem festas, às vezes até festas surpresa para os amigos.
Amigos do Peito é um livro para crianças, mas é daqueles que também deixa os pais a
pensar. E, depois, Violeta Lópiz fez um excelente trabalho sobre o poema de Cláudio
Thebas e cada página tem pormenores para descobrir e onde se podem, por sua vez,
inventar novas histórias. Há, aliás, um pequeno detalhe que se repete e que nós não
dizemos qual é para não estragar a surpresa. 
Amigos do Peito 
Texto: Cláudio Thebas
Ilustrações: Violeta Lópiz
Editora: Bruaá
Preço: 12,15 euros
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Tweet 0

Respira 
Há um menino que por mais que tente não consegue dormir e vai ter com a
sua mamã, a pedir ajuda. É assim que este livro começa, com uma história tão
banal que sucede em todas as casas onde vivem crianças pequenas. Mas em
vez de enfiar o menino na cama dos pais ou de lhe dizer para contar
carneirinhos, a mãe ensina o filho a respirar. A respirar a sério, que é como
quem diz, a fazer assim como que uma espécie de meditação. E é embalando
as ondas que movem um barquinho em cima de si que o nosso pequeno
herói aprende a respirar pela barriga. Mexendo os braços como se fossem
enormes ramos, sente-se uma árvore serena a inspirar e a expirar. E fazendo ainda outros exercícios, como
encher um balão ou imaginar que é um foguetão, vai finalmente conseguir descansar melhor. 
Respira
Autora: Inês Castel-Branco
Editora: Pequena Fragmenta
Preço: 12,90 euros
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Uma ideia por dia para se divertir
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