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GUIA PARA CLUBES DE LEITURA
UM LONGO CAMINHO PARA CASA

As perguntas sugeridas visam melhorar  
a leitura e a interpretação de Um Longo 

Caminho para Casa, de Alan Hlad.

1.  Antes de ler Um Longo Caminho para Casa, o que sabia sobre os pombos- 
-correios usados na Segunda Guerra Mundial? Consegue enunciar outros 
animais que serviram em tempos de guerra? Quais eram as opiniões sobre os 
direitos dos animais durante a Segunda Guerra Mundial? Depois de ler este 
livro, o que sente pelos pombos mudou?

2.  Quais são os medos de Susan durante a Blitz? Porque acredita Susan que os 
seus pombos podem ajudar a salvar a Grã-Bretanha? O que aprendeu sobre 
os bombardeamentos alemães contra a Grã-Bretanha em 1940 e 1941?

3.  Quais são as motivações de Ollie para desconsiderar a neutralidade dos EUA 
e tentar juntar-se à Força Aérea Real? Se os pais de Ollie não tivessem morrido 
num acidente de carro, acha que ele teria embarcado numa missão para se 
juntar à luta? Como o seu encontro com um marechal da Força Aérea Real 
Canadiana, e o assalto de que foi alvo, influenciaram a sua decisão de adiar a 
faculdade e viajar para a Grã-Bretanha?

4.  Descreva Susan. Que tipo de mulher é? Quando Susan vai à reunião da 
Operação Columba em Londres, ela é a única mulher no grupo. Descreva a 
coragem de Susan, em comparação com outros membros do Serviço Nacional 
de Pombos, ao confrontar um oficial com os erros da missão. O que significa 
a afirmação «Sê um ovo»? Descreva o relacionamento dela com o avô, Bertie. 
Qual é o papel de Bertie na formação dos valores e crenças de Susan?
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5.  Enquanto trabalham para preparar os pombos para a missão, Susan e Ollie 
apaixonam-se. O que os aproximou? Por que motivo a sua relação se 
desenvolveu tão rapidamente? Em que ponto acha que Susan percebeu que 
amava Ollie? Como a guerra, especialmente os bombardeamentos noturnos 
da Luftwaffe, foi um catalisador para essa afeição? Quais são as esperanças e 
os sonhos de Susan e de Ollie?

6.  A Duquesa é o animal de estimação, leal e dedicado, de Susan. Que caraterísticas 
a tornam única? Embora a Duquesa não seja treinada para voos bidirecionais, 
ela entrega mensagens entre Susan e Ollie. Por que razão consegue ela fazer 
os voos sobre o Canal da Mancha?

7.  Descreva o tenente Clyde Boar. Por que razão Boar não gosta de Ollie? Ele 
tem alguma qualidade redentora? Boar apanha a Duquesa, que trazia uma 
mensagem de Susan para Ollie, logo após descobrir que perdeu um olho e 
que nunca mais voltaria a pilotar. Se Boar soubesse o resultado trágico de 
enganar Ollie e Susan, acha que ele teria agido de forma diferente?

8. Quais os temas principais de Um Longo Caminho para Casa?

9.  Por que razão muitos leitores gostam de ficção histórica, em particular 
romances enquadrados pela Segunda Guerra Mundial? Até que ponto acha 
que o autor tomou liberdade criativa nesta história?

10.  Como imagina o que acontecerá após o fim do livro? Como acha que será 
a vida de Susan e de Ollie?

4


