
 
14.º CONCURSO NACIONAL DE LEITURA (PNL)  

Livros para o Ensino Secundário - AEPBS 2019/2020 

 
• Inscrições até 30 de novembro. Contudo, se algum aluno quiser inscrever-se mais tarde, aceita-se sempre a inscrição. 
• Os alunos de cada escalão devem ler UMA das duas obras a concurso. 
• Livros já disponíveis na biblioteca escolar. Brevemente mais exemplares. 
• PROVA da FASE de ESCOLA: 11 de dezembro (a confirmar) – anfiteatro da ESPBS 
• A participação no CNL é contabilizada no cumprimento do Contrato/Projeto de Leitura 
 
Clica AQUI para veres o vídeo do concurso.  
Inscrição online AQUI. 
 

 

 

 

A Fúria das Vinhas, Francisco Moita Flores 

 

Tendo os socalcos durienses como cenário, e a segunda metade do século XIX como principal 

contexto histórico, este é um romance que se centra, principalmente, na conhecida Antónia 

Adelaide Ferreira e em Vespúcio Ortigão, detetive ficcionado. 

As duas personagens principais do romance histórico terão de lutar contra obstáculos comuns 

- a superstição, o desprezo pela racionalidade e pela inovação - para conseguirem vencer os 

seus rivais que são, respetivamente, a praga da filoxera e um misterioso “serial killer”. 

Opiniões dos leitores 

«Gostei muito. O livro é uma mistura de factos históricos com um policial. Está muito bem escrito, simples 
e de fácil leitura. É um livro que não apetece parar de ler e quando se termina ficamos com pena. Fiquei 
com curiosidade de saber mais sobre a D. Antónia Ferreira e o seu percurso no Douro. Que mulher 
extraordinária...que força...que inspiração. Aconselho vivamente.» Carla 

«Este foi o primeiro livro que li de Moita Flores e não poderia ter ficado mais surpreendida. Recomendo 
vivamente que se deixem guiar até ao Douro e vençam a filoxera junto a D. Antónia e desvendem quem 
é o autor dos crimes com Vespúcio!» Carol 

«Muito bom. Já o ofereci a diversas pessoas. A ação decorre no maravilhoso Douro.» Ignacio Noriega 

«Comprei este livro para oferecer à minha filha, para o concurso nacional de leitura, e ela gostou muito.» 
Ana Rufas 

«Adorei o livro, boa história. É um livro muito cativante e de boa leitura. Recomendo vivamente!» Vera 

«A história do detetive Vespúcio Ortigão tentando com grande mestria desvendar o assassínio de várias 
donzelas é em grande parte da leitura do livro ultrapassada pelo magnifico roteiro que o Autor nos 
transporta pelo Douro Vinhateiro. Este facto, só por si, já vale a leitura deste livro, sendo um autêntico 
deleite.» José Pinto. 

 

 

Excerto da obra 

Recortado no horizonte, sentado sobre as patas traseiras no cimo da escarpa, o lobo levantou o focinho aos céus. 
Soltou um uivo de mau agoiro que se dissolveu nos silvos da ventania rasgada pelas arestas afiadas dos penhascos 
que apertavam o Rio. 

O lobo tornou a uivar. De súbito, uma faísca iluminou os picos da outra banda, […] e o estampido formidável do 
trovão ribombou ao longo de todo o vale […] Um segundo trovão explodiu grave e metálico e, por instantes, o vento 
parou. O lobo olhou em volta, ainda desconfiado, e aproximou-se do cadáver da rapariga que jazia seminua, braços e 
pernas abertos ao céu, sobre o píncaro da fraga. A blusa estava aberta, seios desnudados e pernas descobertas, 
enquanto a saia esvoaçava a cada rajada mais forte.  

O animal abriu as narinas para melhor perceber o enorme buraco aberto no abdómen por onde regurgitava um 
pedaço de intestino.  

Não deveria ter mais de quinze anos e os cabelos negros, longos, espalhavam-se, desordenados, pelo rochedo. 
Farejou a enorme mancha de sangue que encharcava a roupa da morta e se espraiava, coalhado, pelo chão. Estendeu 
a pata direita sobre o peito do cadáver e, por duas vezes, tentou puxá-lo, rasgando-lhe a carne […] 

Foi um dos caseiros do Vesúvio quem descobrira o corpo da rapariga e correu a avisar o senhor António Sousa, 
administrador da quinta e sobrinho da Ferreirinha. Vieram outros homens […] e o regedor tomou conta do caso. 
Nenhum dos presentes conhecia [a rapariga]. Não era das redondezas e a autoridade concluiu, judiciosa: 
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- Deve ser mais uma vadia das terras quentes à procura de esmola e que se perdeu por aqui. Os lobos deram cabo 
dela. […] 

[Vespúcio], o bacharel, não se conteve. 
- Os lobos? 
- Não vê os arranhões no peito da moça? Aquilo é pata de lobo. O buraco na barriga com as tripas de fora foi o 

que conseguiram comer e, se não a comeram toda foi porque alguma coisa os assustou. 
À sentença do regedor alguns dos presentes recordaram outras histórias de lobos e presas indefesas pela serra 

fora. […] 
Vespúcio voltou a intrometer-se. 
- Vai mandar a rapariga para a vala comum e acabou-se? E se não foram os lobos que a mataram? 
O regedor olhou-o com desprezo, enquanto se preparava para montar o cavalo. […] 
Vespúcio olhou o cadáver com curiosidade, enquanto dois homens procuravam paus para fazer uma padiola. 
As roupas que a infeliz rapariga tinha vestidas não condiziam com a conclusão de vadia retirada pelo regedor. A 

saia era de lã grossa azul e usava corpete com espartilho, sinal de que os pais não eram mendigos. Assim como os 
botins de cabedal castanho com fivelas douradas. Quem tem dinheiro para comprar roupa daquela por certo que não 
sabia o que era a fome. Chamaram-lhe a atenção os arranhões e golpes que mostrava no braço direito e, ao aproximar-
se um pouco mais, percebeu que segurava um tufo de cabelos pretos na mão esquerda. Um sorriso brilhou no seu 
rosto. Aqueles cabelos não eram de um lobo. Apressado, tirou o lenço do colete e recolheu-os. Foi então que observou 
com maior cuidado a ferida que abria o abdómen. Fora da barriga estava um bom pedaço de intestino delgado. 
Anotou mentalmente os bordos do ferimento e ficou quieto, pensativo, a olhar o corpo marmóreo. Era evidente que 
sangrara bastante, mas não se viam sinais de hemorragia. A chuva deveria ter lavado o sangue. 

Os homens que faziam a padiola observavam-no de longe, desconfiados. Só alguém sem juízo anda em volta de 
um morto a farejar como um cão. […] Enquanto os outros seguravam o corpo, o bacharel meteu as mãos por debaixo 
da nuca do cadáver. Sorriu novamente ao sentir os ossos da cabeça cedendo ao toque, e quando largou o corpo tinha 
sinais de sangue na ponta dos dedos. 

O cortejo partiu e o rapaz ficou a vê-lo afastar-se. Foi então que, não escondendo a excitação, se colocou de 
joelhos, gatinhando como uma criança, olhos colados ao chão. Afastou-se um pouco e viu as patas do lobo marcadas 
na terra húmida. Não ficou entusiasmado. Apenas confirmava o que ele já sabia. O animal estivera junto ao corpo e 
afastara-se por razões desconhecidas. […] Tornou a vasculhar o terreno com redobrada atenção até que reparou num 
arbusto esmagado mesmo junto à raiz. Ao lado, encontrou a marca de uma pata de um cavalo ou de um burro. Por 
instantes ainda admitiu que fosse do cavalo do regedor, mas não era possível. Ele viera e regressara a São João da 
Pesqueira e os sinais, que um pouco mais abaixo eram bem visíveis, dirigiam-se ao Rio. Seguiu-os durante mais algum 
tempo até que chegou a um carreiro onde se confundiam com as patas de outros animais […] 

Entusiasmado com as descobertas que fizera, meteu-se ao caminho. Precisava de ter uma conversa com o pároco 
de São João da Pesqueira antes que o regedor fizesse mais disparates. 

A notícia do achado macabro correu célere pelas redondezas e muitos foram aqueles que correram a pôr coleiras 
de pregos nos cães e a recolher os rebanhos com medo dos lobos que andavam a comer pessoas pelas cumeadas das 
serranias. […] O lobo representava, pois, uma das materializações do demónio, que no fantástico lobisomem tinha a 
sua expressão mais radical. Através dos seus olhos de fogo qualquer mortal podia ver o olhar do Inferno. […] 

O padre Simões deu um pulo quando ouviu o que o bacharel lhe pedia. 
- Isso é uma heresia! Como vos atreveis? 
- Porquê, senhor padre? Em que página da Bíblia diz que fazer uma autópsia é uma heresia? 
O sacerdote levantou-se da secretária da sacristia e foi apressado espreitar à porta, não fosse alguém ouvir aquela 

conversa. Vespúcio não desarmou. 
- Tenho a certeza de que assassinaram a rapariga. Nada do que encontrei no local tem a ver com um ataque de 

lobos. 
- Santo Deus! 
- Esmagaram-lhe a base do crânio e rasgaram-lhe o abdómen com uma faca. 
- Santa Maria! 
- E quem a matou levou-a de burro ou de cavalo para o sítio onde morreu. 
- Que Todos os Santos nos valham! 
- Se não for autopsiada, as autoridades não vão saber que houve um crime. O nosso regedor já decidiu que 

foram os lobos e não há nada a fazer. 
- Mas se ele o diz alguma razão terá. Sempre é o regedor. 
-  Na verdade, pelo menos um lobo esteve perto da rapariga, mas já estava morta. 
- Como é que tendes a certeza do que estais a dizer? Vós não estáveis lá. 
- O animal arranhou-lhe o peito com a pata, mas não sangrou. É sinal de que já estava morta. Os cadáveres não 

sangram. 
 



 

 

Uma esperança mais forte do que o mar, de Melissa Fleming 
 
 

A extraordinária história de amor, perda e sobrevivência de uma refugiada. 

Uma Esperança Mais Forte do que o Mar é uma chamada de atenção para a situação dramática por que 

passam largos milhares de refugiados sírios que procuram abrigo na Europa, tentando escapar a uma 

guerra que destruiu o seu país. Esta é a história extraordinária de uma jovem corajosa e da sua luta pela 

sobrevivência. 

A impressionante história de uma jovem, uma crise internacional e o triunfo do espírito humano. À 

deriva no mar gelado, sem terra à vista — apenas destroços do naufrágio da embarcação e cadáveres 

flutuando à sua volta —, a jovem de 19 anos Doaa Al Zamel flutua com uma pequena boia insuflável na 

cintura e segura duas crianças pequenas junto ao corpo. […] Deve continuar viva por elas. Não deve 

perder a esperança. […] É nesse ponto que realmente começa a luta pela sobrevivência de Doaa. Melissa 

Fleming lança uma luz sobre a crise humanitária mais urgente de nossa época e traça um retrato 

inesquecível do triunfo do espírito humano.  

Uma história tão arrebatadora e comovente que vai chegar ao cinema pelas mãos de Steven Spielberg. 

Clica AQUI para veres um pequeno vídeo com o testemunho da jovem Doaa Al Zamel e da autora do 

livro, Melissa Fleming. 

Opiniões dos leitores 

«…uma extraordinária sensibilidade humana, um profundo empenhamento militante numa causa tão nobre e uma total solidariedade com os que sofrem, com os mais 
vulneráveis dos vulneráveis neste mundo cruel. Um livro admirável duma autora que o não é menos.» António Guterres 

«Uma história de vida pessoal de uma jovem síria, cujo destino foi profundamente afetado por este conflito. Melissa Fleming conheceu Doaa Al-Zamel e achou que a 
sua vida mereceria ser dada a conhecer em forma de livro. […] vale a pena conhecer a história de Doaa e tentar ajudar, mais que não seja comprando este livro, de cujo 
valor reverte 1€ para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.» Célia 

«Não gosto de ficção, gosto de histórias reais, e essa é uma das melhores que já li. Surpreendente! Extraordinária! Espetacular! O livro é dinâmico, a leitura flui sem 
cansaço, e emociona demais.» O. Almeida 

«Uma história verídica de coragem e superação, que merece e deve ser conhecida.» Eliane 

«Este livro me encantou, o romance descrito também, um dos melhores que eu já pude ler.» Bruna 

«Baseado numa história real. Exemplo maravilhoso de amor ao próximo.» Lívia S. 

«uma história verídica, rica em detalhes, cativante! lendo o quotidiano da vida de Doaa era como estar lá com ela ...impressionante... gostei muito do livro e recomendo 
...» Kesia 

«Maravilhoso, leitura rápida e emocionante, realmente vale a pena.» Ana Andrade 

«História fascinante, uma leitura que te prende.» Paloma    

 
 

Excerto da obra 

Os protestos intensificaram-se em resposta a tal repressão e abuso de poder. No dia seguinte, o dia que ficou 
conhecido como «Sexta-feira Santa», as manifestações ocorreram simultaneamente em cerca de vinte cidades e vilas 
do país. Mais uma vez as forças de segurança usaram gás lacrimogéneo e munições reais para reprimir os 
manifestantes. 

Nas ruas de Daraa, os confrontos entre manifestantes e militares estavam a tornar-se cada vez mais violentos, 
mas isso não detinha Doaa, que continuava a ir para a rua. Um dia, ao fim da tarde, no preciso momento em que uma 
manifestação […] estava a terminar, as forças de segurança apareceram subitamente e avançaram sobre a multidão 
de armas apontadas. Toda a gente sabia o que iria acontecer a seguir: gás lacrimogéneo e espancamentos, talvez até 
a morte. As pessoas, em pânico, começaram a gritar e a correr em todas as direções e Doaa perdeu o rasto das irmãs 
no meio da confusão. Mas, enquanto as pessoas dispersavam, Doaa ouviu alguém a chamá-la aos gritos - era um dos 
organizadores. 

- Esconde o altifalante e o tambor - gritou-lhe ele, atirando-lhos. […] 
Sem hesitar, Doaa escondeu o tambor e o altifalante debaixo da abaya, […] uma veste preta e larga que as cobria 

da cabeça aos pés. […] 
Como a sua casa ficava apenas a duas ruas de distância, deu meia-volta e correu nessa direção. 
Mas tinha dado apenas alguns passos, quando dois carros pararam à sua frente com os pneus a chiar. Um deles 

estava cheio de manifestantes e o outro, com forças de segurança, vinha em perseguição do primeiro. Quando os 
polícias saltaram do carro para prender os manifestantes, Doaa percebeu que estava metida em sarilhos. Se a 
apanhassem com o tambor e o altifalante, também seria detida ou pior ainda. Tentando reprimir o pânico, olhou 
desesperadamente em redor e, vendo um edifício em construção abandonado mesmo atrás de si, correu para lá. Com 
o coração aos saltos, Doaa […] escondeu-se atrás de um pilar, esperando em silêncio, enquanto tentava recuperar o 
fôlego. Mas, pouco depois, o edifício foi invadido por agentes à procura de manifestantes e Doaa susteve a respiração, 
com medo de se mexer. Sentia a boca seca e um aperto no peito, doíam-lhe os dedos e os braços tremiam-lhe à medida 
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que ia perdendo as forças para segurar o tambor e o altifalante. Se caíssem ao chão, seria certamente apanhada e, por 
isso, Doaa começou a rezar baixinho para recuperar as forças. 

Ao fim de alguns minutos agonizantes, ouviu o barulho dos homens a saírem do edifício e a regressarem ao que 
restava da manifestação. […] Do interior do edifício, conseguia ver os polícias nas lojas e nos restaurantes daquela zona 
à procura de pessoas para prenderem. Quando finalmente já não via mais nenhum agente lá fora, Doaa pegou no 
tambor e no altifalante e saiu a correr para casa. Porém, mal pôs os pés na rua, apercebeu-se de que tinha cometido 
um erro. Um dos agentes não tinha abandonado a área e estava mesmo à saída do edifício, e avistou-a. 

- Apanhem-na - gritou, apontando para ela. - É do grupo dos manifestantes! 
Aterrorizada, Doaa correu o mais depressa que pôde. Mas, além de levar ainda escondidos o tambor e o 

altifalante, ia também com a bandeira da independência sobre os ombros. Se fosse apanhada, não tinha qualquer 
hipótese de escapar à detenção. Por isso, virou rapidamente uma esquina e, momentaneamente fora da vista do 
polícia, bateu à primeira porta que encontrou. 

- Deixem-me entrar - implorou pela frincha da porta. - Por favor, deixem-me esconder se não eles prendem-me! 
Quando a porta se abriu, foi como se o próprio Deus tivesse ouvido a sua súplica. Uma mulher, mais ou menos da 

idade da mãe, abraçou-a e puxou-a rapidamente para dentro, fechando a porta aos sons dos disparos e levando Doaa 
para o fundo da casa. 

- Troca imediatamente de roupa. Toma, veste a abaya da minha filha e põe um véu diferente. Se eles vierem, 
digo-lhes que és minha filha. 

Mas Doaa recusou-se a vestir as roupas da mulher. Não tencionava ficar ali muito tempo e também não queria 
fazer a mulher correr ainda mais riscos. Assim, preferiu ficar aninhada a um canto, a tremer, até deixar de ouvir as 
balas a silvar na rua. […] 

Uma hora mais tarde, quando a noite caiu, Doaa […] abriu a porta a medo e saiu. Ainda havia agentes de segurança 
a patrulhar as ruas, mas tendo-se livrado da bandeira da independência e coberta pela abaya, já não tinha um ar 
suspeito. Tudo o que os agentes viam era uma rapariga síria comum a caminhar de cabeça baixa. A casa de Doaa ficava 
apenas a alguns passos do seu esconderijo e, já tão perto do seu porto seguro, Doaa acelerou o passo o mais que pôde, 
mas sem atrair as atenções. Nisto viu Ayat, a irmã mais velha, na rua. 

- Doaa - gritou Ayat de longe -, onde te meteste? Estávamos tão preocupados contigo! 
Os agentes viraram-se na direção delas e Doaa percebeu que olhavam para ela com súbito interesse. Temendo 

que pudessem reconhecê-la, correu e, quando chegou junto de Ayat, agarrou-lhe o braço e murmurou, ao mesmo 
tempo que olhava por cima do ombro: 

- Fica calada, está bem? Estás a chamar a atenção.  
Os homens estavam agora a olhar para as raparigas e a apontar. 

 


