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SUGESTÕES DE LEITURA  

 

Carnaval da Vitória 

 

Quem me dera ser onda é o livro 

de Manuel Rui, um famoso escri-

tor angolano que nas suas histó-

rias conta com humor e ironia a 

situação de Angola após a inde-

pendência, e isso acontece tam-

bém neste livro escrito em 1982 e 

publicado pela editora Guerra & 

Paz, em Portugal.  

O autor conta-nos a história de uma família angolana do 

pós-guerra que mora num apartamento no centro de Luanda 

e, contra as regras do prédio onde mora, adota um porquinho. 

As crianças, Zeca e Ruca, ficam encantadas com o porquinho, 

mas as intenções dos seus pais, Liloca e Diogo, são completa-

mente diferentes e isto leva-nos a uma história muitíssimo di-

vertida.  

Na minha opinião, tanto jovens como graúdos deveriam 

ler este livro, pois, apesar de algum vocabulário ser tipicamen-

te angolano, a história é muito simples e facilmente compreen-

dida. Outro ponto importante é o facto de a história ter um tom 

infantil, por causa das aventuras diárias de Zeca e Ruca com o 

seu porquinho, e ainda assim apresentar críticas à sociedade 

angolana como, por exemplo, à corrupção.  

E é a partir da simplicidade da vida de umas crianças 

que aprendemos que devemos sempre lutar pelo que acredita-

mos, apesar das diversas dificuldades que irão aparecer no 

nosso caminho. 

                                 Érica Sebastião 10.º 1 nº5 
Palestra “Educar para o Direito” orientada pela  

Dr.ª Paula Varandas (página 13) 
Dia do Agrupamento (páginas centrais)  

NOMOFOBIA é o nome da peça que a nossa escola levou a concurso, 
com o grupo de teatro Carpe Diem, à mostra de Teatro das escolas da 
Amadora. A final realizou-se nos Recreios da Amadora, no dia 30 de 
maio, e a Escola D. João V arrebatou o primeiro prémio. Estão todos de 
                                                      PARABÉNS!!!  (página 13) 

 

Envia os teus trabalhos para  -  j5clubedejornalismo@gmail.com 

 

    O livro que li este período 

foi O Principezinho de An-

toine de Saint-Exupéry. 

     Gostei do livro porque é 

interessante, lê-se rápido e é 

direcionado a todas as ida-

des porque, apesar de pare-

cer um livro infantil, transmi-

te uma mensagem muito for-

te.  

     Este ensina-nos que, mui-

tas vezes, o essencial da vida 

é invisível aos olhos, que só 

conseguimos ver bem com o 

coração. Também nos ensina 

que não devemos deixar de 

ter imaginação. 

      O livro está muito bem 

escrito e transmite-nos emo-

ção. 

 

                João Silva—7.º 1 


