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Novidades/Sugestões de leitura 

 

 VOU AMAR-TE PARA SEMPRE – Owen Hart, Minutos de 

Leitura 

Sobre autonomia e a inquebrável ligação entre pais e filhos 

O Ursinho vai partir com a mãe para conhecer o mundo. Através 

das várias estações do ano, os dois percorrem terras distantes 

lindas e encontram novos animais. 

Há tanto por descobrir! 

"Um dia terás uma grande aventura só tua", diz a Mamã Ursa ao 

filhote. 

Mas será o seu amor capaz de o alcançar quando estiver longe? 

 

OS ESQUILOS QUE NÃO SABIAM PARTILHAR – Rachel Bright, 

Presença                                  

Os gananciosos esquilos Daniel e João estão ambos de olho 

num prémio muito especial: os últimos pinhões da estação. 

Oh, não! Começou a corrida! 

Uma história muito engraçada sobre a amizade e a partilha, 

mais atractiva pelas belíssimas ilustrações e pela rima, tanto 

do gosto dos mais novos. 

 

 MEU AMOR  

Astrid Desbordes e Pauline Martin, Edicare 

Mãe, vais amar-me durante toda a vida? - pergunta o Gonçalo. É 

desta forma que começa este livro maravilhoso e comovente 

que conta a história do amor de uma mãe pelo filho. Um livro 

que nos pertence a todos, que nos comove do princípio ao fim e 

que nos relembra que este é um amor incondicional! 

A destacar: Ideal como presente; texto comovente e divertido; 

apresenta de forma interessante e a partir da perspetiva da mãe 

o que a criança faz bem e mal; reforça a certeza de que uma 

mãe amará os seus filhos aconteça o que acontecer. 
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EU E A MINHA MAMÃ – Alison Ritchie, Minutos de 

Leitura  

A minha Mamã é especial, 

a melhor que se pode ter. 

E eu quero ser como ela . . . 

um dia, quando crescer! 

A Mamã do Urso Bebé é esperta e habilidosa! Sabe fazer 

tudo: rugir, patinar e nadar como um peixe, e nem sequer 

tem medo do escuro . . . 

 

O SEGREDO DA TARTARUGA HUGA - Anna Obiols, 

Minutos de Leitura  

A Huga anda muito atarefada. Os animais da Vila do 

Campo estão até já muito intrigados, porque só a vêm a 

caminhar numa vagarosa pressa de um lado para o 

outro, a carregar objectos muito variados na sua 

carapaça... uma cadeira, uma serra, uma guitarra... 

O que andará Huga, a tartaruga, a fazer? Ela tem um 

grande segredo que partilhará com todos os seus 

amigos no final da história... Mais não podemos contar! 

 

 A ÁRVORE – Britta Teckentrup, Edicare 

Esta é uma história intemporal sobre novos começos… 

Espreita pelos buracos na árvore e descobre um mundo natural em 

constante mudança, através da chuva e do sol, do vento e da neve. 

A autora dá vida a cada estação do ano através das suas magníficas 

ilustrações. 

A destacar: a ilustração, o uso de recortes para deixar antever o que 

está na página seguinte, que suscita o uso da inferência, o texto em 

rima.  

Este livro foca a mudança e as estações do ano. 
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PINÓQUIO – Ester Tomè, Fábula 

Vem descobrir a emocionante história do Pinóquio, e o 

que se esconde por detrás dos maravilhosos recortes 

deste livro! 

Um clássico com ilustrações inesquecíveis. 

Histórias clássicas, em livros graficamente muito 

apelativos, sofisticados e diferentes. 

Coleção composta por clássicos intemporais, que 

transmitem mensagens e valores fulcrais à evolução das 

crianças. 

Histórias divertidas, interativas e educativas. 

 

O LOBO QUE VIAJAVA NO TEMPO - Orianne Lallemand, 
Zero a Oito  
Neste livro, o Lobo faz uma descoberta extraordinária no seu 

sótão: um livro para viajar no tempo. E pufff! Subitamente viajou 

até à época dos dinossauros, de seguida estava no meio de 

homens pré-históricos, depois ao lado de Júlio César e de repente 

no meio da Revolução Francesa… 

Com tantas reviravoltas, será que o nosso Lobo consegue 

regressar a casa? 

 
O VALE DOS MOINHOS – Noelia Blanco, Paleta de 
Letras   
No Vale dos Moinhos viviam mulheres, homens e crianças 

como tu ou como eu. Até que um dia chegaram as 

Máquinas Perfeitas. Bastava alguém carregar num botão 

para viver um momento perfeito, provar uma sobremesa 

perfeita ou jogar um jogo perfeito com um amigo 

perfeito. 

Mas, por terem os seus desejos realizados, quase todos os 

habitantes deixaram de sonhar... 

Um livro que reforça o valor que devemos dar às 

pequenas coisas e como o empenho é importante. 
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O MATA-PESADELOS – Isabel Stilwell, Livros Horizonte 

O João tinha muitos pesadelos. 

Os pesadelos metem imenso medo, porque parecem 

mesmo, mesmo de verdade. 

Até que um dia, o pai teve uma ideia... 

Nesta história, Isabel Stilwell dá-lhe uma ideia, de eficácia 

comprovada, para ajudar as crianças a lidar com os 

pesadelos. 

 

 

ADIVINHAS COLORIDAS – Tiago Salgueiro, Porto Editora 

Livro com 100 adivinhas sobre animais, a Natureza e os alimentos. 

As adivinhas são perguntas que desafiam, de forma lúdica, os 

leitores a pensarem. Originárias da cultura popular, são 

transmitidas de geração em geração. Para as crianças são um 

instrumento fundamental para desenvolverem a sua capacidade 

de raciocínio: divertem-se a aprender, explorando os jogos de 

palavras e o seu sentido. 

 

 OS SEGREDOS DOS 

DRAGÕES – António Mota, Gailivro 

Era uma vez um homem que vivia com os seus dois filhos, por 

sinal nada parecidos. O mais velho, que tinha nascido cego, era 

alto e magro. O mais novo era baixinho e gordo. Um dia, 

sentindo que os seus dias de vida estavam a terminar, o pai 

pediu ao filho mais novo para nunca abandonar o irmão cego e 

para repartir com ele tudo o que tinha amealhado ao longo da 

vida. 

"Esteja descansado, meu pai. Farei tudo o que me pediu", 

respondeu, muito comovido, o filho mais novo. 

No entanto, poucos dias depois do pai ter partido, o filho mais 

novo acordou a pensar de forma diferente! E arquitectou um 
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plano para se ver livre do irmão cego, e assim ficar com todos os bens… Mas teve azar. Os dragões 

estragaram-lhe o plano! Abandonado quase ao cair da noite numa floresta impenetrável - que, afinal, era 

encantada - o rapaz cego aprendeu que é possível combater a ignorância humana… 

 

HISTÓRIAS COM HISTÓRIA – Luísa Ducla Soares, 

Porto Editora 

A História de Portugal com os seus eventos reais, 

lendas e mitos serve de fundo a este livro. 

Dele constam catorze textos muito diferentes - sérios, 

trágicos, curiosos, divertidos -, de diversas tipologias - 

narrativo, dramático, em forma de poema, carta, 

fábula, página de diário - e para todos os gostos. 

Viajando através dos séculos, os jovens de hoje vão 

conviver com jovens de outros tempos e dos tempos 

modernos também, porque, afinal, a História não 

acabou, e nós estamos a vivê-la, dia a dia. 

Este livro conta episódios marcantes da nossa história 

a rimar, a brincar. Mas assim muito se aprende resume os episódios, utilizando uma linguagem 

acessível aos jovens, motivando-os para a aprendizagem. 

 

ACHO QUE POSSO AJUDAR – David Machado, Alfaguara  
 

Dentro deste livro, há ratos, gatos, monstros, bruxas, 

corujas, palhaços com alergias, moleiros sem farinha, uma 

avó bem penteada, balões, estrelas, muita ventania e 

uma grande vontade de ajudar! 

“Este é um livro que acho que pode ajudar: a ter noites 

iluminadas com tinta azul-clara, a desatar balões que se 

prendem nas nuvens, a reaprender a ter medo de 

monstros, entre outras coisas maravilhosas; e, com muito 

humor, imaginação e beleza devolver-nos, a grandes e 

pequenos, bondade e poesia no quotidiano.” Afonso Cruz 
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O FULANO DO F – Luísa Ducla Soares, Civilização 

Editora 

Fernando Freitas Fonseca era um rapaz com a mania dos 

Fs. Morava em Faro. Só jogava futebol. Só cantava o 

fado. Só tocava flauta… 

Será que o Fernando consegue levar a sua mania até ao 

fim? 

Descobre o final feliz desta divertida história de Luísa 

Ducla Soares! 

Um bom livro para crianças que estão a aprender a ler. 

De fácil leitura e com uma história cativante. 

 

QUANTO VALE A AMIZADE? – Maria Lúcia 
Carvalhas, Cercica  
Nesta história, o João e Maria convidam-nos a refletir sobre a 

importância de se valorizar aquilo que se tem e realçam os 

valores da amizade e da cumplicidade como modo de estar na 

vida. A narrativa assenta numa estrutura ritmada, convidando 

à leitura em voz alta. A ilustração capta e expande a ideia 

patente no texto, criando um universo, no qual o pequeno 

leitor é chamado a participar. 

Em O João e a Maria são os teus novos amigos e A brincar 

também se aprende, incluídas no DVD, é abordada a temática 

da Educação para o consumo. De uma forma dinâmica e 

interativa, procede-se à identificação de boas práticas de 

consumo responsável e procura-se estimular a participação de todos na construção de um mundo melhor. 

 

A FLORA EXPLORA…FORMAS DE PROTEGER A FLORESTA! – 

Edite Fernandes, Centro de Ciência Viva da Floresta 

A curiosidade faz com que a Flora vá à descoberta do seu território e, 

neste livro, conta-se a história do desenvolvimento da sua 1ª etapa de 

vida. No contacto com os seus amigos ela sente necessidade de 

proteger o seu património, a sua casa, o seu habitat evitando 

comportamentos de risco e formas de prevenção para não provocar 

incêndios bem como a necessidade de manter a floresta limpa.  
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 A RÃ DOS TRÊS OLHOS – Olga de Dios, Livros 

Horizonte 

A Rã dos Três Olhos está a crescer num lugar 

contaminado. 

Salta muito alto para entender o que se passa. 

Rapidamente descobre que quer mudar as 

coisas...Será que consegue fazê-lo sozinha? 

Um livro que celebra a procura de soluções positivas, 

valorizando-se sempre o ambiente! 

     

JOÃO E A FLORESTA DE BETÃO – Pedro Reisinho, 
Gailivro  
Era uma vez uma cidade onde não existiam flores... Era 

uma vez um menino que tinha um sonho... Era uma 

vez... 

A história remete para a oposição entre cidade e 

campo, mostrando que a vida no meio rural é mais 

agradável. O espaço urbano é apresentado como sendo 

mais triste e escuro. 

 

 O CASO DO SACO – Eric Many, Edições 
Afrontamento 
Através de pequenos versos, as crianças são levadas a 

desconstruir os lugares comuns onde geralmente as 

pessoas e os animais são arrumados: o lado dos bons e o 

lado dos maus. Neste livro é o lobo que nos introduz no 

mundo da reciclagem. Apesar de preguiçoso, este lobo não 

é mau, estando antes investido da tarefa da recolha, 

separação e reciclagem do lixo que suja o bosque. É isso 

que vão descobrir, com pasmo, os outros animais do 

bosque… 

5 de JUNHO – DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 
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FELISMINA CARTOLINA E JOÃO PAPELÃO, UMA 
PAIXÃO DE PAPEL E CARTÃO – Pedro Seromenho, 
Paleta de Letras  
Poderão personagens de papel e cartão viver uma história 

de amor e paixão? Esta é a pergunta que atormenta a 

Felismina Cartolina e o João Papelão. Filhos de reis inimigos, 

recorrem aos amigos (quadrículas, mapa e irmãos fotocópia) 

para encontrarem uma resposta. Entra neste livro, viaja e 

descobre! 

Através de uma bela história de amor, Pedro Seromenho faz 

um apelo à reciclagem com as ilustrações belíssimas e 

originais a que já nos habituou. 

 

DAVID E GOLIAS E O PERIGO DO PLÁSTICO – Jorge Reis-Sá, 
Glaciar  
“Que David tinha um cão que era um grande glutão, nós sabemos 

de antemão. Golias não se ficava, comia que se fartava tudo o que à 

pata encontrava.”  

Uma vez, por tanto comer, Golias fica doente e David tão 

preocupado! Vão então ao doutor dos animais perguntar o que se 

terá passado…  

O Doutor cura o Golias mas recomenda aos dois, mais cuidado com 

o Ambiente! 

 

 

É SÓ DESTA VEZ! – Tracey Corderoy, Minutos de Leitura 

O livro perfeito para ensinar às crianças o conceito de cidadania e 

como juntos podemos tornar o mundo mais agradável para todos!  

A vida na Cidade da Harmonia corre perfeita. Até ao dia em que o 

Rinoceronte atira o papel de um rebuçado para o chão. Depressa a 

cidade se torna suja, barulhenta e MUITO mal-educada! 

Conseguirá alguém salvar a situação? 

 

5 de JUNHO – DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 
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O PEQUENO LIVRO DO AMBIENTE - Christine Coirault, 

Presença 

A autora aventura-se, neste livro, a explicar aos mais novos 

conceitos de ecologia e de boa utilização dos recursos do 

planeta. Os interlocutores são sempre animais, desde elefantes, 

macacos, hipopótamos, pinguins, polvos, cangurus, aranhas, que 

interpelam o leitor com afirmações. «Fecha sempre a torneira da 

água enquanto lavas os dentes», ou «Não deites lixo para o chão. 

É sujo e pode ser perigoso». Estes são alguns exemplos de um 

livro que pretende ser amigo do ambiente e cuidar bem das 

riquezas naturais, máximas a pôr em prática logo desde os 

primeiros anos de vida, quando a consciência de que se fizermos 

bem aos outros, estamos a fazer-nos bem a nós próprios. Com 

ilustrações da própria autora do texto, O Pequeno Livro do 

Ambiente constitui-se como uma bússola que orienta os mais 

novos na caminhada verde. 

 

GUIA DO JOVEM CONSUMIDOR ECOLÓGICO - 

John Elkington e Júlia Hailes, Gradiva  

O mundo precisa da tua ajuda! Descobre como 

PODES ajudar a salvar a Terra…  

Efeito de estufa; Chuva ácida; Incêndios nas florestas 

húmidas; Animais em extinção; Sabias que todos os 

dias podes ajudar a resolver estes problemas? Tudo o 

que fazes, desde comer um gelado até tomar um 

banho, tem efeitos no ambiente. Por vezes bons, por 

vezes maus. Lê o Guia do Jovem Consumidor 

Ecológico e ficarás espantado com o que aprenderás 

sobre: refrigerantes, batatas fritas, comida rápida, 

canetas e papel, pastas de dentes, papel higiénico e 

tampos de sanita, como tornar a tua escola ecológica. 

 

5 de JUNHO – DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE 
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O BANDO DAS CAVERNAS – O JANTAR DOS MONSTROS – 

Nuno Caravela, Booksmile 

Este livro, vindo dos confins do tempo, está repleto de aventuras 

e gargalhadas.Tudo por causa de um grupo muito especial de 

amigos: o Tocha, a Ruby, o Menir, o Kromeleque, o Tzick e o 

Sabre. Eles são o Bando das Cavernas! 

Os monstros do Bando das Cavernas resolveram fazer um jantar 

para comemorar as aventuras que aterrorizaram. Quem acha 

esse jantar uma seca são os filhotes dos monstros, que tentam 

sabotar a comemoração usando o apetite voraz do nosso amigo 

Menir. Só que as coisas não correm exatamente como o 

planeado. Aventura-te pela Floresta Negra com o Bando porque 

este livro vai ser uma barrigada de rir. Mas isso, enfim… tu já 

sabes como é. Junta-te ao Bando! 

 

GUIA PARA CURIOSOS SOBRE O ESPAÇO – 

Heidi Fiedler, Fábula  

Tens curiosidade sobre o mundo que te rodeia? 

Queres conhecer os diferentes planetas do nosso 

sistema solar? Gostavas de descobrir mais sobre a 

Via Láctea e outras galáxias vizinhas? 

Então encontraste o livro perfeito para ti! 

Este Guia está cheio de definições simples, 

exemplos práticos e ilustrações engraçadas que 

facilitam a compreensão do que é o Universo. 

Aprende conceitos diferentes como cintura de 

asteróides, nebulosa e supernova, e descobre 

tudo sobre os misteriosos buracos negros. Vais 

aprender muito enquanto te divertes.  

Com um pouco de prática, vais passar de não 

saber nada a ser quase um especialista! 
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 TRIÂNGULO JOTA – O MORTO CONTENTE – Álvaro Magalhães, 
ASA 
Demónios e anjos existem mesmo, ou são apenas criações dos nossos medos e 

esperanças? 

O Joel conhece o rapaz do bairro da Babilónia que traz a “morte” no bolso e, às 

vezes, caminha com duas sombras ao seu lado. Estamos em cima dos doze dias 

do ano em que as coisas podem acontecer, e os três jotas penetram num 

universo desconhecido e espiritualizado, intrometendo-se na luta entre o 

demónio que ameaça esse rapaz e o anjo que o protege. 

Os Adoradores de Baal. O maldito Círculo Amarelo. O sétimo filho da besta. O 

burro inteligente. O enigma da dupla sombra. E, claro, o morto contente, um 

jovem demónio que sorri de modo enigmático, como se estivesse contente. 

Será possível que ele esteja assim, com a morte suspensa, há mais de 

quinhentos anos? E, pior ainda, que se apreste para voltar à vida? 

 

HARRY POTTER E A ORDEM DA FÉNIX - J. K. Rowling, 
Presença  
«- […] partilhas os pensamentos e as emoções do Senhor das Trevas. O 

diretor pensa que tal estado de coisas não deve continuar e deseja que eu 

te ensine a fechar a tua mente ao Senhor das Trevas.» 

Vivem-se tempos negros em Hogwarts. Depois do ataque dos Dementors 

ao seu primo Dudley, Harry Potter sabe que Voldemort fará tudo para o 

encontrar. Muitos negam o regresso do Senhor das Trevas, mas Harry não 

está sozinho: uma Ordem Secreta reúne-se em Grimmauld Place para lutar 

contra as forças do mal. Harry tem de permitir que o professor Snape o 

ensine a proteger-se dos assaltos brutais de Voldemort à sua mente. Mas 

os ataques vão sendo cada vez mais intensos e Harry está a ficar sem 

tempo... 

AS FERAS FUTEBOL CLUBE – ROCCE, O MÁGICO – Joachim 
Masannek, D. Quixote 
Depois de lutarem até ao último minuto para ganharem o título do campeonato, 

as Feras Futebol Clube saboreiam o êxito. Mas há alguém que também 

contribuiu para o trinufo: Annika, uma misteriosa rapariga que um dia 

encontraram a treinar sozinha no Caldeirão do Diabo. 

Annika é uma verdadeira artista do futebol e o domínio que tem sobre a bola 

deixa-os boquiabertos.  

Durante o último jogo do campeonato, Annika aparece, inesperadamente, para 

assistir à partida. Rocce faz das tripas coração e pergunta-lhe se quer fazer parte 

da equipa, mas ela recusa a fantástica oferta e as Feras decidem vingar-se.  
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 O HOMEM QUE PLANTAVA ÁRVORES – Jean Giono, Marcador 

Inspirado em acontecimentos verdadeiros, traduzido em diversas 

línguas e largamente difundido pelo mundo inteiro, O Homem Que 

Plantava Árvores é uma história inesquecível sobre o poder que o ser 

humano tem de influenciar o mundo à sua volta. 

Narra a vida de um homem e o seu esforço solitário, constante e 

paciente, para fazer do sítio onde vive um lugar especial. 

Com as suas próprias mãos e uma generosidade sem limites, 

desconsiderando o tamanho dos obstáculos, faz, do nada, surgir uma 

floresta inteira - com um ecossistema rico e sustentável. 

É um livro admirável que nos mostra como um homem humilde e 

insignificante aos olhos da sociedade, a viver longe do mundo e usando 

apenas os seus próprios meios, consegue reflorestar sozinho uma das 

regiões mais inóspitas e áridas de França. 

 

GRETA THUNBERG – UMA HISTÓRIA INCRÍVEL -  Valentina 

Giannella, Booksmile        

 O que são as alterações climáticas? 

Quais são as suas consequências? 

Quem é a Greta Thunberg e como é que mobilizou milhões de jovens 

em todo o mundo a lutarem por um planeta mais verde? 

Quando Greta se sentou sozinha em frente ao parlamento sueco em 

protesto pela inação do governo na luta contra as alterações 

climáticas, nada fazia crer que esse gesto viesse a ter o impacto que 

teve. A jovem tornou-se uma inspiração para milhões de crianças, 

jovens e, até, adultos. A mensagem era clara: A nossa casa está a 

arder e não podemos esperar mais para agir! 

Neste livro, com capítulos curtos, linguagem acessível e direta, dados 

concretos e ilustrações magníficas, vais encontrar informação sobre o estado atual do planeta, as 

consequências das alterações climáticas, o que é que os governos podem fazer para as deter e conhecer os 

fundamentos em que se baseia o aviso sério de Greta e dos cientistas: É preciso agir, não daqui a dez anos, 

mas já!  

Contém também ideias essenciais sobre aquilo que podes fazer para lutares, com preparação e 

determinação, seguindo os valores que norteiam a construção de uma nova Nação Verde: ciência, justiça e 

compromisso!   
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O DIÁRIO DE UM BANANA – PÕE-TE A MILHAS! - Jeff Kinney, 

Booksmile 

O livro 12 da coleção mais fixe de todos os tempos, O Diário de um 

Banana, já chegou! Junta-te ao Greg e à sua família (de loucos!) em mais 

uma viagem inesquecível! Para fugir ao stress das férias, os Heffleys 

embarcam numa aventura hilariante. Em vez de passarem o Natal em 

casa, os pais do Greg decidem pôr-se a milhas da confusão. Eles só 

queriam umas férias calmas, sem imprevistos e recheadas de paz. 

O problema é que, com os Heffleys, raramente as coisas correm como 

planeado, e esta «viagem de sonho» vai transformar-se num verdadeiro 

pesadelo.Não acreditas? Então, espera só para ler... 

 

CHERUB: A EVASÃO - Robert Muchamore, Porto Editora    

Estamos no verão de 1940 e o exército de Hitler está a avançar por 

Paris, obrigando à evasão de milhões de civis franceses. 

No meio do caos, duas crianças britânicas são perseguidas por 

agentes alemães. O espião inglês Charles Henderson tenta alcançá-

las primeiro, mas só conseguirá fazê-lo com a ajuda de um órfão 

francês de 12 anos. 

Os serviços secretos britânicos estão prestes a descobrir que as 

crianças podem ajudá-los a vencer a guerra. 

Para efeitos oficiais, estas crianças não existem…        

 

LEONARDO DA VINCI - Isabel Thomas, Fábula 

Quem foi Leonardo Da Vinci? 

Leonardo da Vinci foi uma das mentes mais extraordinárias de sempre. 

Génio visionário, desenvolveu inúmeras obras de referência como cientista, 

arquiteto, pintor, engenheiro, matemático ou escultor. A sua curiosidade e a 

sua imaginação eram ilimitadas. 

Foi o autor de Mona Lisa, uma obra que se tornou um ícone, e projetou 

máquinas que se tornaram essenciais na evolução da ciência e da indústria, 

tais como o velocípede e a hélice. 

De artistas e cientistas, passando por personalidades revolucionárias, esta é 

uma coleção de biografias para crianças, com um visual moderno e atrativo, 

repleta de ilustrações muito coloridas. 
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A MAIS ALTA SOLIDÃO – O 1º PORTUGUÊS NO CUME DO 

EVERESTE – João Garcia, Caderno 

Uma história de superação incrível que mostra a força e 

resiliência do ser humano. Mais uma vez um livro em que 

João Garcia mostra a sua coragem e capacidade física e 

emocional para ultrapassar obstáculos e superar desafios! 

Um livro leve, rápido de ler. De fácil entendimento, esconde 

nas palavras com que nos presenteia, uma profundidade 

imensa sobre a vida na montanha mais alta do mundo. É 

uma espécie de biografia e ao memo tempo uma 

homenagem a quem não regressou. Um livro libertador. 

 

 

MARLEY E EU – John Grogan, Casa das Letras  

O livro retrata a história enternecedora e inesquecível de uma 

família e do seu cão malcomportado que ensina o que 

realmente importa na vida. 

John Grogan compreende que a caminhada que as pessoas e 

os cães por vezes empreendem em conjunto são um reflexo de 

nós e do nosso mundo - da nossa própria humanidade, das 

alegrias e das tristezas e dos altos e baixos da vida. 

Marley é um grande e notável cão e, pelas mãos de um 

escritor observador, racional e incisivo como Grogan, esta é 

uma jornada humano-canina que os apaixonados por cães vão 

querer percorrer. Espere rir, chorar e abanar a cabeça ao ler 

este livro. 


