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Livros Adultos 

 

 

 

 

1º 

Título: As palavras que nunca te direi 

Autor: Nicholas Sparks 

 

Poderá vê-lo também no cinema com as interpretações de 

Kevin Costner, Paul Newman e Robin Wright Penn. Do mesmo 

autor de O Diário da Nossa Paixão, um livro que é já um êxito 

comercial nos EUA e em muitos outros países. Uma poética 

mensagem de amor na origem de um encontro arrebatador 

entre um homem e uma mulher cujos afetos já há muito se 

encontravam adormecidos… 

 

 

 

 

 

2º 

Título: A ilha das trevas  

Autor: José Rodrigues dos Santos 

 
Paulino da Conceição é um timorense com um terrível 

segredo. Assistiu, juntamente com a família, à saída dos 

portugueses de Timor-Leste e a todos os acontecimentos que 

se seguiram, tornando-se um mero peão nas circunstâncias 

que mediaram a invasão indonésia de 1975 e o referendo de 

1999 que deu a independência ao país.  

Só há uma pessoa a quem Paulino pode confessar o seu 

segredo - mas terá coragem para o fazer? 

 A vida e tragédia de uma família timorense serve de ponto de partida para aquele 

que é o romance de estreia de José Rodrigues dos Santos, precursor de grandes 

êxitos como A Filha do Capitão, O Codex 632 e A Fórmula de Deus. 

 Um romance pungente onde a ficção se mistura com o real para expor, num ritmo 

dramático, poderoso e intenso, a trágica verdade que só a criação literária, quando 

aliada à narrativa histórica, consegue revelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3º 

Título: Fúria Divina  

Autor: José Rodrigues dos Santos 

 

Uma mensagem secreta da Al-Qaeda faz soar as campainhas 

de alarme em Washington. Seduzido por uma bela operacional 

da CIA, o historiador e criptanalista português Tomás Noronha  

é confrontado em Veneza com uma estranha cifra: 

6AYHAS1HA8RU.  

Ahmed é um menino egípcio a quem o mullah Saad ensina na 

mesquita o carácter pacífico e indulgente do islão. Mas nas 

aulas da madrassa aparece um novo professor com um islão 

diferente, agressivo e intolerante. O mullah e o novo professor digladiam-se por 

Ahmed e o menino irá fazer uma escolha que nos transporta ao maior pesadelo do 

nosso tempo. 

 Baseando-se em informações verídicas, José Rodrigues dos Santos confirma-se 

nesta obra surpreendente como o mestre dos grandes temas contemporâneos. Mais 

do que um empolgante romance, Fúria Divina é um impressionante guia que nos 

orienta pelo labirinto do mundo e nos revela os tempos em que vivemos. 

Este romance foi revisto por um dos primeiros operacionais da Al-Qaeda. 

 

 

Livros Infanto-Juvenis 

 

 

1º 

Titulo: Biscoito de Cão 
Autor: Helen Cooper 

 

A Patrícia tinha fome e roubou um biscoito… um biscoito de 

CÃO! 

Não sabia mal, mas a Patrícia começou a ficar preocupada… 

Os biscoitos de cão são para os cães, não são para as 

pessoas. Podia acontecer alguma coisa estranha? 

Esta história fantástica está cheia de peripécias inesperadas e 

de verdadeira energia canina, culminando num desenlace 

reconfortante.  

Livro recomendado pelo PNL – Plano Nacional de Leitura para Educação Pré-Escolar, 

destinado a leitura em voz alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º 

Título: Naufrágio na ilha dos piratas 

Autor: Geónimo Stilton 

 

Caros amigos roedores, bem-vindos ao universo de Geronimo 

Stilton. Neto do fundador do jornal Diário dos Roedores, 

Stilton está preparado para mais uma aventura, sempre 

acompanhado de Benjamim Stilton, o seu sobrinho preferido 

que apoia o tio Geronimo em todas as situações. A coleção 

fica assim mais enriquecida com uma nova história do rato 

que delicia os jovens leitores não só pelas divertidas 

peripécias como pelas originais ilustrações que pontuam a 

narrativa. Deixamos aqui o testemunho do próprio, neste que é o vigésimo segundo 

volume, para despertar a curiosidade. «Ah, que férias terríveis nos mares do Sul! 

Primeiro uma desastrosa viagem de avião, depois o naufrágio numa ilha deserta, 

onde à noite se ouvem estranhos ruídos. Talvez seja o fantasma do pirata 

PatadePrata, a bordo do seu misterioso galeão…» 

 

 

3º  

Título: O Sapo e o Vasto Mundo 

Autor: Max Velthuijs 

 

Cheio de entusiasmo, o Sapo acompanha o Rato nas suas 
viagens em busca de aventuras. Mas o Sapo em breve sente 
saudades do Porco e da Pata e da Lebre, e descobre que o 
vasto mundo é muito longe de casa... 
 
 
 
 

 
 

DVD’s Adultos 

 

1º  

Título: Crepúsculo 

Realizador: Catherine Hardwicke 

 

Baseado no best-seller de Stephenie Meyer, Crepúsculo tem 

conquistado os tops em todo o mundo e vai agora 

surpreendê-lo em DVD. Bella Swan (Kristen Stewart) esperava 

uma vida monótona quando se mudou para a pequena cidade 

de Forks, em Washington, até que conhece o misterioso e 

fascinante Edward Cullen (Robert Pattinson) - um rapaz 

atraente que esconde um segredo obscuro: ele é um vampiro. 

 

 

 

 



 

2º  

Título: Lua Nova 

Realizador: Chriz Weitz 

 

No segundo capítulo da saga Twilight de Stephenie Meyer o 

romance entre a mortal Bella Swan (Kristen Stewart) e o 

vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) intensifica-se, 

enquanto segredos de outras eras ameaçam destruí-los. 

Quando Edward parte num esforço de tentar manter Bella a 

salvo, ela põe o destino à prova da forma mais imprudente 

possível só para poder sentir a presença do seu amor, mais 

uma vez. Mas quando é salva pelo seu amigo Jacob Black 

(Taylor Lautner), Bella descobre mistérios do mundo sobrenatural que a vão por em 

perigo… como ela nunca imaginou. 

 

 

3º  

Título: O Leitor 

Realizador: Stephen Daldry 

 

A vencedora do Óscar da Academia® de melhor actriz Kate 

Winslet (Revolutionary Road) tem um desempenho dinâmico 

nesta "história de erotismo, secretismo e culpa" (Claudia Puig, 

USA Today) passada na turbulenta Alemanha pós-nazi. Dando 

vida ao romance premiado internacionalmente, Winslet é 

empolgante como Hanna Schmitz, uma mulher solitária e da 

classe operária que vive uma breve mas intensa relação 

amorosa com um rapaz adolescente. Anos mais tardes eles 

voltam a encontrar-se: Hanna é agora a ré num caso infame e o seu ex-amante 

agora um estudante de direito, que tem o segredo da sua salvação. Dirigido por 

Stephen Daldry, nomeado três vezes para o Óscar da Academia® de melhor 

realizador (Billy Elliot, As Horas) e apresentando Ralph Fiennes (A Duquesa) como o 

adulto ainda afectado pela influência de Hanna, O Leitor é "uma história romântica, 

penetrante e comovente" (Roger Friedman, Fox News) acerca da difícil distância 

entre a verdade e a reconciliação. 

 

 

DVD’s Infanto-Juvenis 

 

1º  

Título: Tom and Jerry 

 

Neste canto, um gatinho perturbado. No outro canto, um 
ratinho arisco. Tudo preparado para dar inicio á diversão ao 
longo de muitas histórias divertidas que o vão fazer rir sem 
parar. 
Esta coleção de cartoons clássicos, que tem como estrelas a 
dupla de gato e rato favorita de toda a família, demonstra que 
quanto mais o duo anda às turras, mais nós nos rimos e 

divertimos! 



 

2º  

Título: Sabrina, A feiticeira 

 

Na pequena cidade de Greendale vive Sabrina Spellman, uma 

adolescente de doze anos com um grande cor ação e um grande 

segredo. Sabrina é metade humana por parte da sua mãe e 

metade feiticeira por parte do pai! As únicas pessoas que 

conhecem os poderes de Sabrina são as suas tias feiticeiras 

Hilda e Zelda e o seu adorável tio mortal Quigley. Na companhia 

dos seus amigos Chloé e Harvey, e do seu malicioso gato Salem, 

Sabrina vai embarcar em situações delirantes e divertidas, com 

muita magia à mistura. Sabrina vai decerto conquistar o teu coração! 

 

 

3º  

Título: Vitaminix 

 

Está de volta a série que ensina os mais pequenos e mesmo os 

mais crescidinhos a comer de uma forma saudável. 

Vitaminix é uma série educativa sobre alimentação, que explica 

porque é que a cenoura faz bem aos olhos, os espinafres dão 

força e o que têm as bananas lá dentro. 

Neste dvd podemos conhecer melhor os alimentos saudáveis, 

como a fruta, os legumes, os cereais e etc. 

 Uma forma alegre e divertida de aprender a comer... 

 
 


