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Livros 

Momentos  

José Manuel Gonçalves de Oliveira 
Edição Amores Perfeitos 
pp. 49 

"A vida consumida em largos temas  
vai passando veloz alucinada,  
como em fuga de novos sofrimentos  
em busca de uma outra madrugada.  
E em momentos, pausas no silêncio,  
onde aportam os ais dos meus lamentos,  
um a um como folhas de compêndio 
dão palavras vertidas em poemas" 
 
(retirado de Momentos) 
 
Olhares sobre o Desporto  

André Escórcio 
Gustavo Pires 
Manuel Sérgio 
Vinhais Guedes 
Edição Semanário Transmontano 
pp. 173 

Quatro olhares sobre um mesmo tema, o desporto, através da perspectiva de um grupo de autores que esteve 
pesente na construção de uma profissão e de uma área de conhecimento científico que, à semelhança de outras 
ciências, ainda não obteve em Portugal o merecido reconhecimento e valorização.  
 
O Deserto Habitado  

Júlio Conrado 
Âncora Editora 
pp. 146 

Tocado pelos rubores do Maio de 68, O Deserto Habitado é um romance cuja acção decorre no ano de 1971 e que 
conta a história de um crítico de televisão que um dia é suspenso das suas funções. Enveredando pela carreira de 
folhetinista, Olegário Crispim é enviado ao Alentejo para cobrir um julgamento de um pastor que assassinara a 
mulher, facto que lhe recorda o seu próprio percurso amoroso e episódios de infância em que a coragem aparece 
como elemento determinante na formação da personalidade. 
 
Enciclopédia da Ciência  

O Corpo Humano 
Porto Editora 
pp. 64 

Um viagem através do corpo humano destinado a crianças a partir dos nove anos, com explicações de centenas de 
termos científicos, ilustrações e fotografias em grande plano, experiências, actividades e observações, exercícios de 
auto-conhecimento e mais de cem referências a sites da Internet para uma pesquisa mais aprofundada. 
 
Enciclopédia da Ciência  

Genes&ADN 



 

Porto Editora 
pp. 63 

Este livro mostra claramente e de um modo simples como funcionam os genes e o ADN e traça a história da ciência 
genética. Explica as realidades dos alimentos geneticamente modificados, os testes de ADN, a clonagem, olhando 
ainda para o futuro das novas tecnologias genéticas. Um livro para crianças maiores de nove anos. 
 
A minha Primeira Enciclopédia da História  

Porto Editora 
pp. 63 

Neste livro, as crianças com mais de seis anos podem encontrar respostas a muitas das perguntas com que 
costumam interrogar os mais velhos. Com textos simples, acompanhados de fotografias e ilustrações, que permitem 
aos jovens leitores uma agradável introdução ao mundo da História, A minha Primeira Enciclopédia de História tem 
ainda referências e sugestão de consultas na Internet. 


