BONS LIVROS
As Crónicas de Nárnia – C.S Lewis
Perfeito para conhecer um autor clássico inglês do
século XX. Colecção de sete livros de aventuras e
desventuras de um grupo de crianças no universo
chamado Nárnia. Os livros têm uma evidente temática
cristã, e também alguns elementos mitológicos
greco-romanos.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/c38191/As-Cronicas-deNarnia

A Cabana do Pai Tomás – Harriet Beecher
Stowe
A obra secular de Harriet Beecher Stowe apresenta, de
forma romanceada, o conflito vivido entre os escravos
norte-americanos e os ricos proprietários de terras no
sul dos Estados Unidos, mostrando quão infame era a
escravidão.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/CABANA-DO-PAITOMAS-Harriet-Beecher-Stowe/a63812
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/a-cabana-do-paitomas-harriet-beecher-stowe/73883
o Para empréstimo no Clube Xénon.

Cântico de Natal – Charles Dickens
Um livro óptimo para conhecer um autor obrigatório
do século XIX. Um velho avarento é visitado por uns
espíritos que lhe falam da necessidade que os homens
têm de amor e da felicidade que a generosidade
proporciona. A narrativa descreve a alegria, o calor
humano e a união familiar durante estas festas.

DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/O-Cantico-de-NatalCharles-Dickens/a266204
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/o-cantico-denatal-charles-dickens/10287057

Harry Potter – J.K Rowling
Colecção de referência na literature juvenil e
contemporânea. É a história de um jovem feiticeiro,
Harry, que vive uma aventura fascinante, com muitos
perigos e surpresas. Há uma linha do enredo que está
sempre presente: Harry tem o objectivo de saber quem
são os seus pais, de quem guarda muitas recordações.
Para isso, utilizará os seus talentos.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/n1083082/HarryPotter/Livros-Harry-Potter
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/harry-potter-e-apedra-filosofal-j-k-rowling/46725

O Senhor dos Anéis – JRR Tolkien
Um hobbit recebe como presente do seu tio, um anel
mágico e com poderes obscuros, que precisa de ser
destruído antes que caia nas mãos do senhor do mal.
Para isso, Frodo terá de caminhar arduamente, numa
aventura repleta de perigos, mas com a amizade de
várias personagens de várias raças da Terra Média.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/n1219442/Fantastico-eFiccao-Cientifica/O-Senhor-dos-Aneis/Livros-OSenhor-dos-Aneis
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/o-senhor-dosaneis-i-j-r-r-tolkien/65447
o Para empréstimo no Clube Xénon.

A Ilha do Tesouro – Robert Louis Stevenson
Billy bones, o homem da cicatriz, lorde Trelawney, Ben
Gunn, Him Hawkins, o jovem e corajoso marujo, e
Long John Silver, o pirata da perna de pau, sonharam
todos eles descobrir o tesouro do sanguinário capitão
Fint.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/A-Ilha-do-TesouroRobert-Louis-Stevenson/a336089
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/a-ilha-dotesouro-robert-louis-stevenson/171608
o Para empréstimo no Clube Xénon.

Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan
Doyle
Publicado pela primeira vez em 1892, reúne doze
contos publicados inicialmente entre 1891 e 1892.
Nesta colectânea podemos encontrar, entre outros
casos, Um Escândalo na Boémia, Um Caso de
Identidade, A Faixa Malhada ou O Mistério do Vale
Boscombe. Sempre apoiado pelo inestimável Doutor
Watson, Sherlock Holmes nunca deixa de resolver os
casos que lhe são apresentados.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/As-Aventuras-deSherlock-Holmes-Arthur-Conan-Doyle/a285022
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/as-aventuras-desherlock-holmes-arthur-conan-doyle/3501418
o Para empréstimo no Clube Xénon.

Eragon – Christopher Paolini
Quando Eragon encontra uma pedra azul polida na
floresta, acredita que poderá ser uma descoberta
bendita para um simples rapaz do campo. Mas,
quando descobre que a pedra transporta a cria de um
dragão, Eragon depressa se apercebe de que está
perante um legado tão antigo como o próprio Império.
Empunhando apenas uma espada lendária, Eragon e

o jovem dragão terão de se aventurar por terras
perigosas e enfrentar inimigos obscuros.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/Eragon-ChristopherPaolini/a526242
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/eragonchristopher-paolini/11687552
o Para empréstimo no Clube Xénon.

Charlie e a Fábrica de Chocolate – Roland Dahl
As invenções do Sr. Wonka em matéria de chocolate
são absolutamente espantosas. E não só de chocolate,
também de outras delícias do fantástico reino das
guloseimas..., tudo produzido na sua misteriosa
fábrica, pois a verdade é que ninguém jamais viu
entrar ou sair alguém de tal fábrica. Apesar disso, o
Charlie espera vir a conseguir entrar em tal lugar. Mas,
como será isso possível?
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/Charlie-e-a-Fabrica-deChocolate-Roald-Dahl/a1320346
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/charlie-e-afabrica-de-chocolate-roald-dahl/85188
o Para empréstimo no Clube Xénon.

Momo – Michael Ende
É a história de Momo, a menina de origens misteriosas
que vive numas ruínas nos arredores de uma xgrande
cidade. Não tem nada de seu, mas tem uma qualidade
muito rara – sabe ouvir e trazer poesia e afecto às vidas
daqueles que a rodeiam. Um dia, chega à cidade o
exército dos senhores cinzentos, com a intenção de
roubar o tempo às pessoas. A vida torna-se estéril e
sem alegria, e só Momo pode salvar a população da
cidade e devolver-lhe o tempo roubado.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/Momo-MichaelEnde/a750207

o
o

WOOK: https://www.wook.pt/livro/momo-michaelende/15560653
Para empréstimo no Clube Xénon.

O Principezinho – Antoine de Saint-Exupery
O narrador da obra é um piloto com um avião
avariado no deserto do Sahara, que tenta
desesperadamente reparar os danos causados no seu
aparelho. Num belo dia, aparece um pequeno príncipe,
que lhe pede que desenhe uma ovelha. Perante um
domínio tão misterioso, o piloto não se atreveu a
desobedecer. E assim tem início um diálogo que
expande a imaginação do narrador. O livro conta a
viagem de planeta em planeta, cada um sendo um
pequeno mundo povoado com um único adulto.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/O-PrincipezinhoAntoine-de-Saint-Exupery/a173883
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/o-principezinhoantoine-de-saint-exupery/46993
o Para empréstimo no Clube Xénon.

Três Homens num Bote – Jerome K. Jerome
Os três protagonistas são bastante genuínos: Harris era
Carl Hentschel, um polaco que muita gente confundia
com um alemão; George era George Wingrave; e o
próprio Jerome completa o trio que costumava
apanhar o comboio em Richmond para ir passar os
domingos no rio. Montmorency, o cão, também
existiu. Um livro que tinha objectivo de fazer uma
descrição histórica e topográfica do Tamisa, torna-se
um texto de humor inglês.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/Tres-Homens-NumBarco-Jerome-K-Jerome/a996267
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/tres-homensnum-barco-ja-para-nao-falar-do-cao-jerome-kjerome/95469
Para empréstimo no Clube Xénon.

O Livro das Estrelas – Erik L’Homme
A acção gira em torno de uma ilha perdida, escondida
por portas mágicas e suspensa entre dois mundos –
um mundo real e um incerto, povoado por estranhas
criaturas e cheio de lugares fantásticos. É na Ilha
Perdida que vive Guilherme de Troll, um rapaz com
uma vida aparentemente normal, dividida entre os
amigos e os jogos de computador, mas protegido por
magias extraordinárias e bravos cavaleiros munidos de
armaduras. No entanto, a sua vida vai mudar
inesperadamente, quando Guilherme é escolhido
como aprendiz de Qadehar, o Feiticeiro.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/Qadehar-O-Feiticeiro-LHOMME-ERIK/a27521
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/o-livro-dasestrelas-i-qadehar-o-feiticeiro-erik-l-homme/39331
o Para empréstimo no Clube Xénon.

Robinson Crusoé – Daniel Defoe
Robinson Crusoé é um náufrago que sobrevive a
tempestades e furacões, a piratas gananciosos, a
selvagens canibais e à vida solitária numa ilha deserta.
Com imaginação e habilidade, constrói casas, barcos e
ferramentas que lhe permitem viver décadas longe da
civilização.
DISPONÍVEL EM
o FNAC: https://www.fnac.pt/Robinson-Crusoe-DanielDefoe/a980735
o WOOK: https://www.wook.pt/livro/robinson-crusoedaniel-defoe/15444860
o Para empréstimo no Clube Xénon.

