NOVIDADES DO MÊS DE ABRIL

SINOPSE
O Professor Jorge convidou os nossos heróis a visitar
as ruínas de Conímbriga e a representarem algumas
figuras romanas na recriação histórica que ali se
realiza todos os anos. O Chico, como gladiador
romano, ficou de defrontar o Dragão, também
figurante de gladiador, e que, por sinal, além de ser
chefe de uma quadrilha é também muito malencarado.
Os elementos da quadrilha do Dragão, que estavam
junto da tenda vermelha, ouviram alguém a contar
uma história, e vão fazer tudo para que sejam eles a
apanhar o tesouro. Uma trama cheia de peripécias
que se vai desenrolar nas ruínas romanas de
Conímbriga.

SINOPSE
Jake Atlas Saqueador de túmulos, Caçador de
tesouros, viciado em sarilhos. Pais aborrecidos, filhos
adolescentes, rotina diária - a receita certa para o
desastre.
Bem, a verdade é que Jake abandona o seu vício de
surripiar tablets, a irmã mostra o génio que a fazia
vítima de bullying, e põem ambos os seus talentos ao
serviço do bem. Ah, e os pais afinal não são assim tão
aborrecidos. É que, além de arqueólogos, são uma
espécie de Indiana Jones, para melhor.

SINOPSE
Vicência cai num sono prolongado e inexplicável.
Sem ela, e sem o pai, que está sempre em viagens
de trabalho, André, a mãe e a irmã tentam encontrar
maneiras de se adaptar à sua nova vida em Lisboa.
Mudaram novamente de casa, desta vez para
melhor, e André anda mais interessado na escola e
até fez uma nova amiga: a misteriosa Formiga. Só
que, de repente, torna a ver-se mergulhado num
mundo mágico, onde nada é o que parece.
Na companhia de Formiga, André vai tentar escapar
à autoritária Masch Arylla, enquanto tenta entender
as regras de uma corte em que toda a gente usa
uma máscara. Conseguirão os dois jovens encontrar
o caminho de regresso ao seu próprio mundo?

SINOPSE
As aulas começaram e há um colega novo na
turma. Chama-se Deng Wao e é de Tianjin, na
China. É um craque a matemática, e há quem
diga que consegue ler os pensamentos. E o
mais incrível de tudo: candidatou-se às provas
de seleção da equipa de Souto Alto. O Deng
Wao e mais seis miúdos… Mas na equipa só
pode haver nove jogadores. Além disso, o
lugar do Souto Alto na Liga Intercentros está
em perigo por causa duma aposta. Será que é
o fim dos futebolíssimos?

