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1º 

A Regra de Quatro 
Ian Caldwell, Dustin Thomason 
 
Este thriller de grande suspense intelectual conta a história de quatro 
finalistas da Universidade de Princeton que descobrem alguns dos 
segredos que poderão ajudar a desvendar o Hypnerotomachia Poliphili, 
um texto do século XV escrito em várias línguas por um padre romano 
no ano de 1499. Os estudantes vão compreendendo a mensagem 
codificada em labirintos linguísticos e matemáticos que estão por 
detrás de dissertações sobre arte, zoologia, erotismo e fé, capazes de 
descodificar segredos de obras da época Renascentista. No entanto, ao 

aperceberem-se da magnitude da descoberta que estão prestes a fazer e que poderá tornar-se 
no maior achado histórico de sempre, descobrem também que há mais quem conheça o valor 
do tesouro em questão e que esteja disposto a matar pela sua posse.  
 "A Regra de Quatro" divide-se em dois momentos cruciais. Um primeiro, em que os leitores 
têm de decifrar cinco enigmas sequenciados de diferentes áreas do saber. E um segundo 
momento em que a mensagem está codificada nos quatro pontos cardiais que representam as 
coordenadas geográficas para chegar à cripta, procurada por muitos, onde se encontram peças 
de arte de valor incalculável. Através de uma escrita de grande qualidade criativa, o leitor fica 
envolvido num ambiente de genialidade, loucura, traição e assassínio, dominado por um 
magnetismo apenas comparável ao do próprio Hypnerotomachia Poliphili. 
 
2º 
 

Nós Somos Eternos 
Robert Brown 
 
Robert Brown, conhecido como o médium dos médiuns, é procurado por 
outros médiuns famosos, como John Edward e James van Praagh, e já fez 
leituras mediúnicas para a princesa Diana, para Marlene Dietrich e para a 
família real da Índia, além de muitas outras celebridades. Orador e 
instrutor, percorre o mundo fazendo sessões mediúnicas públicas e 
privadas. Devido ao seu trabalho como médium, Robert Brown aprendeu 

muito sobre a vida no Além e procura, neste livro muito especial, partilhar as suas provas 
sobre o poder do amor para transcender a própria morte, apresentando a conclusão 
emocionante de que… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3º 
 

O Jardim Secreto 
Frances Hodgson Burnett 
 

Mary Lennox, criança solitária e indesejada, chega da Índia para viver 

com o tio em Yorkshire. Entregue a si própria, pouco tem com que se 

entreter e começa a explorar a casa enorme e sombria, até que numa 

bonita manhã de sol se depara com um jardim secreto que muros 

cobertos de hera ocultavam. Pela primeira vez na sua breve e triste 

vida, Mary descobre uma coisa que merece a sua afeição e empenha-

se em devolver o jardim à sua antiga glória. Quando o jardim começa 

a florir e a transformar-se como por magia, ninguém permanece indiferente. 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

 

1º 

 

O Mistério do Olho de Esmeralda 
Geronimo Stilton 
 
«Tudo começou quando encontrámos o mapa misterioso na feira da 
ladra.  
Falava de uma ilha longínqua, de um tesouro escondido. E assim 
partimos, a bordo de um bergantim. Foi realmente uma aventura 
inesquecível...» 
 
 
 

 
2º 
 
 

Teatro às Três Pancadas 
António Torrado 
 
Este livro tenta responder a várias perguntas que têm dirigido ao 
autor: «Por acaso não terá uma peçazinha disponível, para nós 
representarmos, na nossa Escola?» 
ou «Dava-nos uma peça para o nosso grupo de teatro itinerante, que 
não comporte muitos atores?» ou «Nunca pensou em pegar numa 
das suas histórias e transformá-la numa pequena peça de teatro?» 



ou «Precisamos de uma peça de montagem fácil. Tem alguma à mão?» Os espetáculos aqui 
propostos dispensam quase tudo, do aparato das luzes de cena aos sumptuosos figurinos. Só 
não  
dispensam o prazer irresistível de inventar o Teatro 
 
 
 
3º 
 

 
Leandro Rei da Helíria 
Alice Vieira 
 
Esta peça de teatro para crianças e jovens (com um enredo em 

muitos aspectos semelhante ao de "Rei Lear", de Shakespeare) foi 

buscar a sua base a uma narrativa popular. Um pai decide repartir o 

reino pelas filhas e põe-nas à prova, acabando, contudo, por 

deserdar a mais nova. Esta vem a revelar-se, afinal, a única que era 

merecedora da sua generosidade. Vítima do próprio orgulho e 

castigado pela sua cegueira, o rei expia as culpas mergulhando na 

miséria, até ser finalmente salvo e perdoado pela filha mais nova 

entretanto reencontrada. (A partir dos 11/12 anos.) 

 

 

DVD´S  

1º 
Dois estranhos, um casamento 
Michael Ian Black 
 
Anderson, um rapaz de vinte e tal anos, apaixonado, pede em 
casamento a sua namorada que cai morta no chão com o choque. 
Um ano mais tarde Anderson não consegue sair da depressão e do 
sentimento de culpa por ter morto a namorada. O seu melhor amigo, 
Ted, leva-o a almoçar e desafia-o a voltar a ter uma vida amorosa. 
Anderson, mais para o seu amigo o deixar em paz de que outra coisa, 
espontaneamente pede em casamento a empregada do café. Katie, 
cuja vida lhe pede para ser mais aventureira, diz “Sim, aceito”. Mas 
mesmo a espontaneidade está limitada pelas exigências do 

casamento e por isso, a opinião dos amigos, a obrigação de conhecer os sogros e a tensão de 
viver juntos, dão lugar às mais inusitadas aventuras e desventuras. 

 
2º 
Eu, tu e o emplastro 
Anthony Russo, Joe Russo 
 



Molly e Carl Peterson acabaram de se casar e de mudar para uma nova casa. Randy Dupree é 

um amigo de ambos que parece querer instalar-se também, para grande mal dos noivos... 

 

 

 

 

3º 
O gendarme casa-se 
Jean Girault 
 
Atingido pela seta do cupido o gendarme mais célebre de St. Tropez 

transforma-se em Casanova... do riso! Por altura das férias de Verão, os 

gendarmes de St. Tropez têm por missão dar caça aos aselhas armados 

em pilotos de corridas. Durante uma dessas missões de rotina o 

sargento Cruchot encontra a mulher da sua vida, a atraente e perigosa 

viúva de um coronel... É então que descobre o amor e a vida. Aprende 

a dançar, a dar flores, a vestir à civil e, até, a pensar em casamento... 

 

 

DVD´S Infantis 

 

1º 
Happy Feet 
George Miller 
 
Os pinguins imperadores nasceram para cantar. Excepto Mumble, que 

nasceu para dançar... para fazer sapateado. Este comportamento tão 

pouco comum aos pinguins acaba por fazer com que Mumble seja 

expulso da Terra dos Imperadores para o mundo grande e frio... Mumble, 

acompanhado pelos Amigos Adélia e por um pinguim saltitante de seu 

nome Lovelace, embarca numa viagem épica e prova que, afinal, se 

formos verdadeiros com nós próprios, podemos mudar o mundo! 

 

2º 
A Idade do Gelo 
Chris Wedge 
 
A história gira em torno de três inesquecíveis personagens: um mamute 

peludo e rezingão, uma irreverente e intratável preguiça, e um manhoso 



tigre dentes-de-sabre. A este grupo de incompatíveis figuras, junta-se um inesperado 

'passageiro', um bebé humano, na maior jornada de todos os tempos. é o melhor filme de 

animação digital que a 20Th Century Fox já realizou, tendo sido um estrondoso sucesso nos 

EUA rivaliza directamente com Shrek e Monters Inc., sendo um filme que agrada tanto a 

crianças como adultos. 

 

3º 
O Brinquedo de Natal 
Eric Till 
 
O Brinquedo de Natal de Jim Henson que foi o criador de Os Marretas, 

uma das séries infantis televisivas mais famosas, senão a mais famosa. O 

quarto dos brinquedos está cheio de entusiasmo e antecipação pelos 

novos brinquedos que irão chegar no dia seguinte. Balthazar, o urso mais 

velho e mais sábio, está tão entusiasmado que tem o enchimento a saltar 

pelas costuras quando inicia o seu discurso anual de Boas-Vindas. Os 

outros brinquedos ouvem intensamente enquanto o Balthazar explica que a comunidade deve 

receber os novos brinquedos de braços abertos, mesmo que cada um possa vir a ser 

substituído enquanto favorito das crianças... 


