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                    ESPECIAL  

          NATAL 

 

 CAMILA NA NEVE – Alexander Steffensmeier, 

Livros Horizonte 

É véspera de Natal: Camila está muito atarefada e, 

juntamente com o carteiro, tem imensas 

encomendas para entregar. Depois do trabalho 

são horas de ir para casa. Porém ao meter-se por 

um atalho, Camila perde-se. Será que vai 

conseguir chegar a tempo de passar a Consoada 

com os amigos da quinta? 

Uma aventura de Natal com a vaca mais divertida 

de sempre. 

 

 

O NATAL DO TEXUGO RABUGENTO – Paul 

Bright e Jane Chapman, Minutos de Leitura 

O Natal está a chegar e todos estão 

excitadíssimos - todos menos o Texugo 

Rabugento. 

"Vou dormir até à primavera, e se alguém me 

acordar, ficarei MUITO rabugento!" exclama ele. 

Mas, enquanto tenta adormecer, o Texugo 

Rabugento é incomodado três vezes… e há uma 

situação de emergência. Será que ele se irá 

emendar antes que seja tarde demais? 

Uma deliciosa história inspirada em Um Conto de Natal de Dickens! 
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O MELHOR NATAL DE SEMPRE – Marni McGee e 

Gavin Scott, Minutos de Leitura 

O Natal tinha de estar perfeito e a Mili ainda tinha 

muito por fazer: cozinhar, limpar e esfregar, até 

estar tudo na perfeição! 

Mas, ao descobrir que os seus amigos precisam de 

ajuda, todos os seus planos se viram do avesso... 

Como é que agora ela poderá ter um Natal perfeito? 

Esta é uma história encantadora sobre amizade e 

bondade com a mensagem de que o Natal tem tudo 

a ver com partilha. 

 

O PAI NATAL PREGUIÇOSO E A RENA RUDOLFA – Ana 

Saldanha, Caminho 

É Dezembro. Na Lapónia andam todos muito atarefados. O 

carteiro entrega as cartas, a secretária do Pai Natal, a rena 

Rudolfa, lê-as e procura as prendas pedidas nas prateleiras. 

As outras renas preparam-se para a grande corrida de 

Dezembro. Só o Pai Natal parece não ter pressas. Mas 

quando já estão de partida, descobre-se que o provérbio 

que o Pai Natal tanto gosta – “Devagar que tenho pressa” - 

está mesmo certo. 

Do que é que a rena Rudolfa se foi esquecer? 

 

FELIZ NATAL, TOUPEIRINHA! – Orianne Lallemand, 

Bertrand Edª 

É véspera de Natal, e está tudo branquinho! 

Na sua casa, a Toupeirinha sente-se aborrecida, sem saber o 

que fazer nesta noite. De repente… Toc, toc, toc! Quem está 

a bater à porta? 
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HÁ SEMPRE UMA ESTRELA NO NATAL – Luísa Ducla Soares, 

Civilização 

Uma história de Natal de Luísa Ducla Soares com novos 

desafios. Desde uma menina ucraniana que passa o primeiro 

Natal em Portugal, até um menino que quer um 

hipermercado como prenda…tudo é possível. 

Será que o Natal consegue enfrentar os desafios do séc. XXI 

com a magia de sempre? 

 

O PRESENTE PERFEITO – Stella J Jones e Caroline 

Pedler, Minutos de Leitura  
O Bruno e a Bela são os melhores amigos do mundo. 

Cada um faria o que fosse preciso para ver o outro 

feliz. Mas e se isso significasse abdicarem de algo de 

que gostam muito? 

O Bruno queria dar um presente de Natal perfeito à 

Bela, e a Bela queria também oferecer um presente 

perfeito ao Bruno. E encontraram! — ambos sabiam 

que o outro iria adorar. Mas havia um problema: 

nenhum dos dois tinha dinheiro suficiente… será que iriam encontrar uma maneira? 

 

UM CONTO DE NATAL DE CHARLES DICKENS – Geronimo 

Stilton, Presença 

Ebenezer Scrooge é um homem de negócios ganancioso, que 

pensa apenas no dinheiro e não suporta a alegria do Natal. 

Para ele, é apenas uma perda de tempo! 

Mas, na véspera de Natal, três espíritos fazem-lhe uma visita, 

forçando-o a refletir sobre o seu comportamento... 

A obra clássica de Charles Dickens livremente adaptada por 

Geronimo Stilton.  Com muitíssimas ilustrações a cores 
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NINGUÉM DÁ PRENDAS AO PAI NATAL! – Ana Saldanha, 

Caminho 

O próprio título pisca o olho ao pequeno leitor, apresentando-

lhe um «mundo às avessas» em que o Pai Natal está triste 

porque ninguém lhe dá prendas. Entram depois em cena, 

trazendo-lhe presentes, figuras de contos tradicionais que as 

crianças conhecem bem: o Capuchinho Vermelho, a Gata 

Borralheira, o João Ratão, a Bruxa da Casinha de Chocolate, a 

Raposa e o Lobo Mau. Esta pequena história, marcada por um 

humor subtil, acaba de modo feliz, com todos participando 

numa inédita ceia de 

Natal. 

 

O PERU QUE VOTOU A FAVOR DO NATAL! - Madeleine Cook 

e Samara Hardy, Livros Horizonte 

Peru Timóteo adoraria que se celebrasse o Natal na Quinta da 

Pereira. Mas como é que isso pode acontecer se a família vota 

sempre contra? 

O Timóteo tem uma ideia! Vai liderar uma campanha espetacular 

para trazer as festividades à quinta! 

E será que vão conseguir escapar ao boicote do agricultor 

Machado? Mas como votarão os outros animais na véspera de 

Natal? 

O MENINO NO SAPATINHO – Mia Couto, Caminho 

«Era uma vez o menino pequenito, tão minimozito que todos seus 

dedos eram mindinhos. Dito assim, fino modo, ele, quando 

nasceu, nem foi dado à luz mas a uma simples fresta de claridade. 

[…] — Cuidado, já dentrei o menino no sapato. Que ninguém, por 

descuido, o calçasse. Muito-muito, o marido quando voltava 

bêbado e queria sair uma vez mais, desnoitado, sem distinguir o 

mais esquerdo do menos esquerdo. A mulher não deixava que o 

berço fugisse da vislembrança dela […].» Qual será o destino deste 

pequeno ser? Esta é uma magnífica estória de Mia Couto, 

ilustrada de forma brilhante por Danuta Wojciechowska. 
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DEZEMBRO À PORTA! – António Torrado, ASA 

Novo volume da Biblioteca António Torrado, desta feita 

expressamente dedicado ao Natal. Inclui oito pequenos contos 

em torno de temas natalícios, com o habitual toque de 

simplicidade  e jovialidade que caracterizam o Autor e que 

fazem dele um dos escritores portugueses da actualidade mais 

aclamados entre o público juvenil. Dos oito contos desta 

colectânea merecem destaque pelo seu humor “O peru que 

correu a cidade metido num cesto” e “O cabeça de alho 

chocho”. Ilustrações de Cristina Malaquias. 

 

DUAS HISTÓRIAS DE NATAL – Alice Vieira, Caminho 

Uma criança não quer acreditar que o Pai Natal não existe, como 

os pais lhe querem fazer crer. Um Pai Natal que acha que 

também tem direito a receber presentes. São duas histórias de 

Alice Vieira, com belíssimas ilustrações de João Caetano, para 

oferecer aos mais pequenos neste Natal. Existe um mito sempre 

presente na memória das crianças de que o Pai-Natal existe, 

juntamente com as renas. As crianças acreditam que o Pai-Natal 

desce pela chaminé com muitos presentes para oferecer às 

crianças, mediante os pedidos feitos por carta enviados à 

Lapónia.  

 

CHEGOU O NATAL! – José António Gomes, Porto Editora 

A literatura popular é rica em composições simples, comoventes ou 

divertidas sobre a quadra natalícia. Textos que apetece decorar e 

cantar. Também grandes escritores da literatura portuguesa se 

deixaram seduzir pelo Natal e deixaram-nos em herança contos e 

poemas que estão na memória de muitos. Assim aconteceu com João 

de Deus, Júlio Dinis, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Guerra 

Junqueiro, D. João da Câmara, Augusto Gil e outros. 

A antologia Chegou o Natal! oferece um punhado dessas pequenas 

jóias literárias, que todos poderão ler com agrado. 
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OS TRÊS REIS DO ORIENTE – Sophia de Mello 

Breyner Andresen, Porto Editora 

Neste conto, Gaspar, Melchior e Baltasar deixam 

para trás o ouro, a segurança da ciência, o apoio 

dos poderosos e as mentiras dos mais fortes, para 

seguir uma estrela que se ergue a Oriente. No 

silêncio da noite, esta luz revela a alegria de uma 

Boa Nova.  

Neste livro, Sophia recria, de forma muito pessoal, 

dois contos tradicionais japoneses. Com «A árvore» 

e «O espelho ou o retrato vivo» somos 

transportados para o exotismo do Oriente, mas 

encontramos, como em tantas outras obras da 

autora, na primeira história, a valorização da natureza, da harmonia e do equilíbrio; na segunda, a 

importância dos laços familiares e das vivências afetivas. 

 

A AVENTURA DO BOLO DE NATAL – Agatha 

Christie, ASA 

Uma casa de campo inglesa durante a época de 

Natal, com a lareira a crepitar e comida deliciosa, 

não parece ser o sítio mais indicado para um crime, 

mas um bilhete sinistro deixado na almofada de 

Hercule Poirot diz-lhe que nem tudo é o que parece 

ser. E os mistérios não ficam por aqui…. Há a terrível 

descoberta de um corpo num local estranho, uma 

discussão que acaba em morte, o caso do morto 

que alterou os seus hábitos alimentares e ainda o 

enigma da vítima que sonhou com o seu próprio 

suicídio. 

Uma sucessão de casos mirabolantes nos quais os 

poderes de dedução de Hercule Poirot e Miss Marple são a cereja em cima do bolo… 
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Outras Novidades 

Para ler nas Férias 

UMA LIÇÃO DE AMOR – Carmen Garcia, Bertrand 

No dia em que chega à sua nova escola, o Jaime fica 

um bocadinho triste por não ver mais ninguém em 

cadeira de rodas. Mas a Leonor, que rima com 

Amor, vai mostrar-lhe que todos os meninos são 

diferentes à sua maneira. Na companhia da nova 

amiga, descobre que há meninos surdos que tocam 

bateria, que há canetas que não servem para 

pintar, que os autistas dão os melhores abraços do 

mundo e que os jogadores de futebol podem ser 

hiperativos. 

E, no final de tudo, o Jaime vai perceber que, onde 

mais importa, as diferenças não existem. E tu?  

Estás preparado para esta lição de amor? 

 

UM DIA DE NEVE - Ezra Jack Keats, Orfeu 

Negro  

Um Dia de Neve (1962), do ilustrador norte-

americano Ezra Jack Keats, é hoje um clássico e 

uma referência de diversidade racial na 

literatura para crianças. Inédito até agora em 

Portugal, este álbum é protagonizado por 

Pedro, o primeiro protagonista afro-americano 

das histórias infantis. 

Encantado com a neve lá fora, Pedro sai para 

brincar. Faz bonecos de neve, desenha, escala, 

escorrega e, no dia seguinte, partilha os jogos com o seu melhor amigo. Uma história de 

descoberta e amizade, já traduzida em diversas línguas. 

3 DE DEZEMBRO – DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
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ORELHAS DE BORBOLETA - Luisa Aguilar, Kalandraka 

Ter as orelhas grandes, o cabelo rebelde, ser alto ou baixo, 

magro ou rechonchudo... até a mais insignificante característica 

pode ser motivo de troça entre as crianças. Por isso é necessário 

um livro que demonstre a todos, tanto àqueles que fazem como 

àqueles que recebem algum comentário depreciativo, que esse 

tipo de comportamento é reprovável. 

E especialmente para os que são apontados pelos outros, a 

mensagem que lhes transmite este conto é que convertam em 

positivo aquilo que para outros é motivo de gozo. Porque se 

devem valorizar as características que nos diferenciam dos 

outros para nos distinguirem como seres especiais e únicos. Porque reconhecer e inclusive reivindicar a 

diferença nos fortalece, aceitando-nos como somos e reforçando a nossa personalidade. Esse é o primeiro 

passo para aprendermos a rir-nos de nós próprios... 

 

O CROCODILO QUE NÃO GOSTAVA DE ÁGUA – Gemma 

Merino, Livros Horizonte  

Toda a gente sabe que os crocodilos Ser diferente é especial!  

adoram água. Bem, mas este crocodilo não. Este não gosta 

NADA de água. Na verdade prefere trepar às árvores! Será que 

este pequeno crocodilo afinal não é nada um crocodilo? 

Uma história encantadora e divertida sobre aceitação, 

diferença e amor familiar. 

 

 MENINO/MENINA – Joana Estrela, Planeta Tangerina 

A nossa identidade não se resume a duas palavras — muito 

menos à escolha entre as duas palavras que dão título a este 

livro. Quem somos e quem sentimos que somos são perguntas 

que não encontram resposta num mundo a preto e branco, 

mas antes na grande variedade de tons e possibilidades que 

existem (e felizmente que é assim!). Celebremos pois a 

diversidade, a liberdade e o respeito por todos, com este livro 

que, sem complicar, aborda o tema da identidade de género 

com humor e sensibilidade. 
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 UMA COR APENAS SUA – Leo Lionni, Kalandraka 

A mestria de Leo Lionni não necessita de artifícios para 

transmitir ao leitor que as emoções do camaleão são 

também as dele e que as suas incertezas são igualmente 

compartilhadas. "Uma cor apenas sua" revela o sentido de 

unicidade e, ao mesmo tempo, de pertença e ciclicidade que 

caracterizam a existência dos seres vivos. A aventura de um 

camaleão em busca da sua identidade e a descoberta final de 

que o importante não é deixar de mudar de cor, mas sim 

compartilhá-la com alguém! 

 

MARIA METE MEDO – Natalina Cóias, Livros 

Horizonte  

A Maria Mete Medo, 

Era uma menina triste. 

Não brincava, não corria… 

Nada disso ela queria! 

Gostava era de meter medo 

A quem por ela passava. 

Abria a grande bocarra, 

Fazia caretas feias 

E a todos assustava! 

 

A MAIS PEQUENA – Lu Fraser, Minutos de 

Leitura 

A Gui é excelente a ser A MAIS PEQUENA dos 

iaques, com a lã mais Fofa e sedosa e os cascos 

mais aderentes, perfeitos para subir altos 

penhascos. Só que a Gui não quer ser a mais 

pequena. Tem pressa de crescer e ser tal qual 

OS IAQUES grandes. Mas e se há certas coisas 

que só uma GUI, tal como é, consegue fazer? 

 Uma história inspiradora e adorável sobre 

sermos perfeitos da maneira que somos. 
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UMA AVENTURA NA QUINTA DOS ENIGMAS – Ana Mª 

Magalhães e Isabel Alçada, Caminho 

Esta aventura passa-se numa quinta muito enigmática: A Quinta da 

Regaleira, em Sintra, que o seu dono, António Monteiro, ser também ele 

muito excêntrico. 

Um casal lojista, morador na vila, julga que a quinta misteriosa encerra 

valiosos tesouros. 

Os nossos heróis, ao comprarem uma caixa outrora pertencente a 

António Monteiro, descobrem por sorte dentro da caixa uns emblemas 

com um enigmático jogo, que, pensam, leva à descoberta do tesouro. São 

depois perseguidos pelos lojista burlões que querem ser eles a ficar com 

o tesouro. 

O que será que se vai passar? 

 

O MUNDO DA INÊS: ADOLESCENTE EM APUROS! – Sara de 
Almeida Leite, Porto Editora  
A vida de Inês muda completamente quando ela passa a frequentar um 

colégio interno para raparigas, a partir do 7.º ano. A adaptação não é fácil, 

pois algumas colegas parecem empenhadas em dificultar-lhe a vida. No 

entanto, Inês consegue integrar-se num grupo divertido, faz boas amizades e 

torna-se bastante popular... Conseguirá ela lidar com todos os desafios que 

se lhe deparam e ainda desfrutar em pleno da sua adolescência? 

Depois das férias de Natal, Inês tem uma surpresa quando volta ao colégio: é 

incumbida da incómoda missão de ajudar a sua maior rival. Entretanto, a 

terrível Olga põe em ação um plano que deixa Inês em apuros. Conseguirá 

ela livrar-se de ser castigada, se forem revelados os segredos guardados no 

seu telemóvel? 

 
 O BANDO DAS CAVERNAS – NO TOPO DO MUNDO  
  Nuno Caravela, Booksmile 
Nesta nova aventura do Bando das Cavernas, o professor Couves 

resolve escalar uma montanha secreta para provar que é a mais alta 

do mundo. Os dois bandos vão com ele, com a promessa de ficarem 

cá em baixo à espera, mas o Bando dos Que Têm a Mania Que São 

Bons decide desobedecer. Entretanto, o professor desaparece e o 

Bando das Cavernas tem de ir lá acima salvar toda a gente. 

Sobe também até ao topo porque, nesta aventura, as gargalhadas 

estão sempre em alta. 

Diverte-te a ler e… Junta-te ao Bando! 
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 HISTÓRIA DE UMA GAIVOTA E DO GATO QUE A ENSINOU 

A VOAR – Luís Sepúlveda, Porto Editora 

Esta é a história de Zorbas, um gato grande, preto e gordo. Um dia, uma 

formosa gaivota apanhada por uma maré negra de petróleo deixa ao 

cuidado dele, momentos antes de morrer, o ovo que acabara de pôr. 

Zorbas, que é um gato de palavra, cumprirá as duas promessas que 

nesse momento dramático lhe é obrigado a fazer: não só criará a 

pequena gaivota, como também a ensinará a voar. Tudo isto com a 

ajuda dos seus amigos Secretário, Sabetudo, Barlavento e Colonello, 

dado que, como se verá, a tarefa não é fácil, sobretudo para um bando 

de gatos mais habituados a fazer frente à vida dura de um porto como o 

de Hamburgo do que a fazer de pais de uma cria de gaivota… 

 

VINTE FÁBULAS DE LA FONTAINE – José Jorge Letria, Fábula  

O autor reescreveu duas mãos-cheias de fábulas de La Fontaine com o 

seu estilo bem-humorado e desempoeirado. 

Conhecidas por muitos e transmitidas pela tradição oral, de geração em 

geração, estas histórias em que os animais são protagonistas principais, 

desmascaram defeitos humanos de forma subtil e irónica . 

Para este livro foram escolhidas algumas das mais famosas fábulas, tais 

como: A Raposa e a Cegonha, O Velho, O Rapaz e o Burro, A Cigarra e a 

Formiga, A Lebre, e A Raposa e as Uvas , entre outras. 

 
 
 
 

TRÊS HISTÓRIAS DE AMOR - Álvaro Magalhães, ASA 
Este livro reúne três histórias ("O segredo da menina morta", 

"Romance de Lucas e Pandora" e "História do velho e da sua linda 

nogueira") em que o amor e a morte trocam energias. 

Na primeira história, um rapaz e uma rapariga vêem o seu amor 

perturbado pela alma de uma menina morta. Na segunda, Lucas e 

Pandora, um casal de gatos, descobrem o verdadeiro nome da 

morte e o seu segredo mais bem guardado. Finalmente, na 

terceira, o velho Miséria engana a morte para poder viver 

eternamente com a sua linda nogueira e acaba por descobrir que, 

afinal, se enganou a si próprio. 
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PODES VER OU REVER NA BIBLIOTECA! 

             

   

                            

        

 

               

 

 

 

 

 

 

 

         


