
+5 BONS LIVROS 

 

As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur 

Conan Doyle 
Sempre assistido pelo inestimável Doutor Watson, 
Sherlock Holmes nunca deixa por resolver os casos que lhe 
são apresentados. Graças ao seu método lógico-dedutivo, 
Holmes consegue sempre surpreender os leitores com as 
suas deduções, recorrendo aos pormenores mais triviais 
para solucionar mistérios aparentemente insolúveis, com 
a inteligência e a acutilância que o transformaram numa 
das mais brilhantes e fascinantes personagens da 
literatura policial. 
 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.wook.pt/livro/as-aventuras-de-

sherlock-holmes-arthur-conan-doyle/3501418 
 

Sandokan, O Pirata da Malásia – Emilio Salgari 
Sandokan, o Tigre da Malásia, é um pirata que espalha a 
morte e o terror pelos mares da Malásia. Mas a sua 
generosidade também é enorme. Juntamente com o 
português Eanes, Sandokan e os companheiros, tudo irão 
fazer para salvar Ada Corishan e libertar o seu noivo 
Tremal-Naik, o corajoso caçador de tigres, aprisionado 
pelo inglês James Brooke. 

 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.wook.pt/livro/sandokan-o-

pirata-da-malasia-emilio-salgari/10996762 
 
Artur e os Minimeus – Luc Besson 
Artur vive no campo com a avó, feliz no seu mundo de 
brincadeiras. Mas um dia, a vida tranquila de Artur é 
abalada pela ameaça implacável de um homem 
poderoso, que quer ficar com a casa da avó. Sem 
quaisquer escrúpulos, consegue intimar a velha senhora a 
abandonar a casa em 48 horas, caso não consiga pagar 
uma antiga dívida. Mas há um tesouro, escondido algures 
no jardim, que os poderia salvar. No entanto, só o avô, 
que desapareceu misteriosamente há quase quatro anos, 

conhece o seu paradeiro. O nosso herói decide entrar em 
acção e sozinho, descobre um segredo fantástico que o 
pode conduzir ao avô - a "chave" para passar para o 
mundo dos Minineus - e parte para uma aventura 
inesquecível. Especialmente recomendado para rapazes 
do 1º ao 6º ano. 

 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.wook.pt/livro/artur-e-os-

minimeus-luc-besson/39585 

 

 

 

 
SEMANA SANTA 

 

Ben Hur – Lew Wallace 
Filho de um nobre, Ben-Hur é condenado a 
trabalhar nas galeras por ter, acidentalmente, 
atingido o procurador romano. Ao longo do 
livro é estabelecido um paralelo entre a vida de 
Jesus e a do herói — Judah Ben-Hur, que 
empreende, uma viagem de descoberta pelo 
mundo mediterrânico partindo de Jerusalém, 
passando Por Nazaré e pelas galeras até Roma. 

 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.fnac.pt/Ben-Hur-Lew-

Wallace/a176431 
 
Via Sacra – S. Josemaria 
Nas páginas desta "Via Sacra" São Josemaria 
acompanha Nosso Senhor durante as catorze 
estações até à sua morte redentora no Calvário. 

 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC:http://pt.escrivaworks.org/book/via_

sacra.htm 
 
  


