
SINOPSES DE LIVROS  

 

 

 

Coleção "OS AVENTUREIROS" (11 livros) - Recomendo para o 5º, 6º e 7º anos. Coleção infanto-

juvenil de grande sucesso, acolhida com muito entusiasmo não só pelo público mais jovem, mas tam-

bém pelos mais velhos. Costumo recomendá-la para os 2º e 3º ciclos, mas, pela minha experiência, os 

4º anos divertem-se muito com ela também.  

Sinopse - A coleção OS AVENTUREIROS é constituída por cinco elementos: os irmãos Tó Jú e 

Daniel, que vivem na Nazaré, e Bia e Cris que são irmãos e primos dos outros dois e vivem em Lisboa. 

O quinto elemento é o João, um corvo muito endiabrado e traquina que adora pregar partidas e conse-

gue imitar tudo e todos, criando momentos muito divertidos.  

Todos os livros da coleção OS AVENTUREIROS têm a capacidade de transportar os seus leitores 

através de aventuras fantásticas e envolventes que os conduzem aos mais variados lugares e lhes 

proporcionam o acesso a saberes de carácter cultural e histórico de forma lúdica e acessível. Deste 

modo, para além de cativar os jovens para a leitura, permitem também a divulgação do nosso patrimó-

nio e, consequentemente, uma aprendizagem de conhecimentos essenciais. 

Perante narrativas dinâmicas e repletas de humor, suspense e mistério, o leitor vê a sua imaginação 

estimulada e percorre avidamente as páginas de cada volume desta extraordinária coleção, sentindo-

se parte integrante das histórias. 

Milhares de leitores já os conhecem desde 1999 (data da 1ª edição) e tornaram-se fãs incondicionais 

dos heróis destas aventuras, simpatizando de forma especial com o corvo João.   

Este, entre outros, é um dos motivos que leva a que esta coleção seja tão apreciada e aconselhada 

por professores, em especial, das disciplinas de Português e de História. É recomendada, essencial-

mente, para o 5º, 6º e 7º anos. 

 

Coleção "GUERREIROS DA LUZ" – Recomendo para o 2º e 3º ciclos. Publicada também no Brasil. 

Sinopse - "Guerreiros da Luz" é uma coleção juvenil, fantástica e envolvente que fará o leitor vibrar 

de entusiasmo e emoção. Sofia, Lucas e Fernão estão destinados desde o início dos tempos a salvar o 

mundo da destruição total. 

Tudo aconteceu há cerca de mil anos com uma grande batalha entre mil templários e uma criatura 

terrível que eles conseguem aprisionar nos subterrâneos de um templo. A criatura ameaça que só a 

conseguirão manter presa durante mil anos, findos os quais irá libertar-se para destruir a Humanidade. 

Só que, antes de morrer, um dos templários faz uma profecia. Ao fim desses mil anos, quando a criatu-

ra estiver prestes a libertar-se, nascerão três crianças com dons especiais que, juntas, conseguirão 

derrotá-la. 

Ao único templário sobrevivente dessa batalha é confiado três medalhões especiais com poderes 

extraordinários e a profecia, com a missão de os pôr a salvo do inimigo… 

Uma coleção fantástica que contagiou leitores de todas as idades. 

 

Trilogia "PORTO DO GRAAL"  - Recomendo para o 3º ciclo e Secundário. 

Sinopse - "Porto do Graal" é uma trilogia juvenil, emocionante e empolgante, com quatro jovens.  

O jovem templário Jean-Luc consegue escapar de Paris no dia 13 de Outubro de 1307, levando com 

ele um mapa secreto e misterioso, vindo refugiar-se em Portugal com a missão de o colocar a salvo 

do inimigo. Esse mapa é passado de geração em geração até que fica na posse do velho Jean-Luc, 

último descendente daquele outro que conseguiu escapar ao ataque aos templários e que no tempo 

atual vem também para Portugal, com a intenção de esconder o mapa. 



Quatro jovens, Sara, Inês, André e Miguel vão ver-se envolvidos com uma perigosa quadrilha interna-

cional que procura esse mapa perdido há muitos séculos. Um mapa que esconde um grande segredo. 

A localização do tesouro dos Templários.  

Uma trilogia que te vai fazer embarcar numa alucinante viagem e numa caça ao tesouro fantástica… 

 

Romance Histórico “O Último Conjurado” – Recomendo para o Secundário. 

Sinopse – Um romance histórico arrebatador onde a realidade se cruza com a ficção. 

Há sessenta anos que Portugal era humilhado pelos Filipes de Espanha. É então que um grupo de 

heróis decide revoltar-se.  

1640. O jugo espanhol dura há sessenta anos. Seis décadas de identidade roubada, pátria escondida 

e falsa lealdade.  

Mas algo está diferente. Há murmúrios de revolução no ar. Um vento de mudança assobia entre as 

ruas. Fala-se do enigmático Capitão Gualdim, que desafia o poder espanhol pelas ruas de Lisboa 

enquanto se conspira nas sombras e a guerra contra o domínio espanhol ameaça rebentar.  

Duelos, emboscadas, amores e muito mistério envolvem as principais personagens, três jovens cava-

leiros que vivem todo o tipo de aventuras.  

Um romance histórico que representa com rigor os factos ocorridos neste tão importante período da 

nossa História, enlaçado numa maravilhosa narrativa cheia de suspense e ação que prenderá o leitor 

do início ao fim.   

 

"O Fantasma das Cuecas Rotas" - Direcionado para o Jardim de Infância e 1º ciclo. Neste caso, 

recomendo-o para o pré-escolar e 1º e 2º anos. É muito apreciado não só pela pequenada, mas tam-

bém pelos Educadores/Professores, pois aborda o tema da diferença. Teve o apoio do Instituto da 

Juventude e é publicado também no Brasil com o título “O Fantasma da Cueca Rasgada”. 

Sinopse - "O Fantasma das Cuecas Rotas" é um livro muito divertido, com um fantasminha muito brin-

calhão que, um dia, rasgou as cuecas, ficando para sempre a chamar-se: «Fantasma das Cuecas 

Rotas». 

Direcionado para crianças dos 3 aos 10 anos, este livrinho encantador diverte-as e ao mesmo tempo 

tem uma componente pedagógica, mostrando-lhes que somos todos diferentes, mas todos iguais." 

 

"Um Sonho Muito Interessante" - Direcionado para o Jardim de Infância e 1º ciclo. Recomendo-o 

para o pré-escolar e 1º e 2º anos.  

Sinopse - "Um Sonho Muito Interessante" é uma lengalenga muito divertida e apreciada por miúdos e 

graúdos. 

 

"A Floresta Encantada" - Recomendado para 3º e 4º anos. Teve o apoio do Instituto da Juventude e 

ganhou um prémio de Cultura. Utilizado em algumas escolas como livro de leitura.  

Sinopse - "A Floresta Encantada" é uma fábula recheada de magia e encantamento. Tem uma men-

sagem ecológica e tenta alertar a criança para os problemas que a Natureza e os animais têm para 

sobreviver neste planeta que foi confiado ao "bicho homem".  

 

"As Travessuras do Vitinho" - Recomendado para 3º e 4º anos.  

Sinopse - "As Travessuras do Vitinho" diverte a valer a pequenada. Narra as aventuras de um rapaz 

traquina e dos seus amigos inseparáveis, o burro Carapinhas e o cão Tobi e que, juntos, conseguem 

pôr em pânico os outros animais da quinta e não só… pelas loucas tropelias em que se metem…" 

 

"Quanto Eu Fui Pardal" - Recomendado para 3º e 4º anos. Utilizado em escolas como livro de leitura. 

Sinopse - João era um menino que gostava de maltratar animais, principalmente os pássaros. Mas 

tudo se altera quando conhece a fada da floresta, Bela, protetora de todos os animais, que lhe dá um 

castigo merecido. Transforma-o num pardal... 


