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Livros Adultos 

 

 

1º 

A Tábua de Flandres 

Arturo Pérez-Reverte 

 

No final do século XV, um velho mestre flamengo introduz 

num dos seus quadros um enigma que pode mudar a história 

da Europa. No quadro, o duque de Ostenburgo e o seu 

cavaleiro estão embrenhados numa partida de xadrez 

enquanto são observados por uma misteriosa dama vestida de 

negro. Todavia, à época em que o quadro foi pintado, um dos jogadores já havia 

sido assassinado.  

 Cinco séculos depois, uma restauradora de arte encontra a inscrição oculta: uis 

necavit equitem? (Quem matou o cavaleiro?) Auxiliada por um antiquário e um 

excêntrico jogador de xadrez, a jovem decide resolver o enigma. A investigação 

assumirá contornos muito singulares: o seu êxito ou fracasso será determinado, 

jogada a jogada, através de uma partida de xadrez constantemente ameaçada por 

uma sucessão diabólica de armadilhas e equívocos.  

Livro fundamental para os amantes do mistério, A Tábua de Flandres foi a obra que 

tornou Arturo Pérez-Reverte o escritor espanhol contemporâneo mais lido em todo 

o mundo. Já adaptado ao cinema, é um apaixonante puzzle que o autor encadeia 

com uma destreza absolutamente excecional. 

 

 

 

2º 

Uma Viagem Espiritual 

Nicholas Sparks e Billy Mills 

David nunca esqueceria aquele Verão. Era então um 

rapazinho, que acabara de perder a sua irmã adorada e, na 

verdade também, a sua melhor amiga. Depois da morte da 

mãe, anos antes, ela era a fonte da sua alegria de viver. E 

agora que a perdera, o jovem índio mergulhara num 

desespero sombrio e o seu pai começara a inquietar-se, pois 

conhecia o terrível poder destrutivo desse sentimento. Tinham sido anos muito 



duros, aqueles... Felizmente, àquela família índia, discriminada pelos novos 

americanos, restava ainda o poderoso legado das suas tradições ancestrais. O pai 

viu o pesar que consumia o filho e compreendeu. Entregou-lhe o rolo de pele 

pintado à mão, puído pelo decorrer do tempo. Daquelas imagens e símbolos 

emanava uma força misteriosa. Foi esse o ponto de partida para uma estranha 

viagem, que mudou para sempre a vida de David.  

Esta história, inspirada na cultura dos índios Lakota é produto de uma co-autoria 

particularmente feliz. Mundialmente conhecido a partir das Olimpíadas de 1964, 

Billy Mills foi, ele próprio, tema inspirador de um filme que ficou célebre: Running 

Brave. 

 

 

 

3º  

Deus Está a Rir 

Deepak Chopra 

 

Nesta original e cativante alegoria espiritual, Chopra conta a 

história de um cómico e do seu invulgar «guru» para nos 

mostrar como é possível encontrar a esperança, a alegria e 

até a iluminação espiritual… através do riso. Mickey Fellows é 

um cómico de sucesso em Los Angeles. Tal como todos nós, 

tem medos, inseguranças e vícios. Quando é confrontado com uma tragédia - a 

morte do pai -, Mickey conhece Francisco, um misterioso desconhecido que vai 

mudar a sua vida. Através dos bizarros desafios e questões que Francisco levanta, 

Mickey vê-se obrigado a questionar tudo o que tomava por certo e a repensar a 

verdadeira natureza do seu ser. Após uma intensa reflexão - pontuada por bastante 

comédia - Mickey descobre que sempre usou o humor para disfarçar as suas 

fraquezas e inseguranças. Contudo, ao mesmo tempo, descobre que o humor 

autêntico pode ser a chave para a inspiração espiritual e para uma vida de 

harmonia e equilíbrio. Através da viagem espiritual de Mickey, o autor revela o 

poder regenerador do riso e do otimismo espiritual. Deus Está a Rir é um livro cheio 

de humor, inspiração e conselhos que mostra que a felicidade reside simplesmente 

no interior de cada um de nós. 
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Livros Infanto-Juvenis 

 

1º 

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. 

Livro recomendado pelo PNL – Plano Nacional de Leitura, para o 4º ano de 

escolaridade, destinado a leitura orientada. 

 

 

2º  

Os Rinocerontes Não Comem Panquecas 

Anna Kemp 

 

Estava a Margarida a tomar o pequeno-almoço muito 

sossegada quando, de repente, entra um rinoceronte roxo 

pela cozinha dentro - exactamente! Depois, dá uma dentada 

numa das panquecas da Margarida - exactamente! A 

Margarida tenta contar aos pais, mas eles estão demasiado 

ocupados para a ouvir. Estão sempre demasiado ocupados para a ouvir. Por isso, a 

Margarida começa a falar com o rinoceronte… 

 

 

 

 

 

 

 



3º  

O Dia em que os Lápis Desistiram 

Drew Daywalt 

 

Os lápis de cor também se zangam. O lápis preto está 

cansado de ser usado apenas para desenhar contornos, o azul 

já não aguenta pintar mais oceanos, e o amarelo e o laranja 

já nem sequer falam um com o outro, pois cada um reclama 

ser a verdadeira cor do sol. E agora? O que vai fazer o 

Duarte? 

Livro recomendado pelo PNL – Plano Nacional de Leitura, para apoio a projetos 

relacionados com as artes na Educação Pré-Escolar, 1º e 2º anos de escolaridade. 

 

 

DVD’s Adultos   

 

1º  

A Confissões de Schimdt 

Alexander Payne 

 

Warren Schimdt está prestes a começar uma faceta agridoce 

da vida. Acabado de se reformar ele e a mulher Helen têm 

grandes planos para ver a América... mas uma reviravolta 

inesperada altera tudo. Agora Schmidt está determinado a 

impedir o casamento da filha com um vendedor de colchões 

de água sem futuro. Desde conhecer os excêntricos pais do noivo até patrocinar 

uma criança tanzaniana adotiva, Schmidt parte para a sua viagem... e perde-se no 

caminho para a autodescoberta. 

 

2º  

Ensaio sobre a Cegueira  

Fernando Meirelles 

 

"Este filme obrigatório é o mais inteligente e com melhores 

interpretações do ano, com Nicolas Cage, Meryl Streep e 

Chris Cooper a darem o seu máximo ao autor do argumento 

Charlie Kaufman e ao realizador Spike Jonze, os criadores de 

"Queres ser John Malkovich?" -Bob Strauss, L.A. Daily News 



O realizador Spike Jonze oferece-nos uma comédia de uma originalidade espantosa 

que mistura de forma indistinta situações e personagens de ficção com as pessoas 

reais: o obsessivo caçador de orquídeas, John Laroche (Chris Cooper), a jornalista e 

autora do livro, Susan Orlean (Meryl Streep), o autor de argumento de cinema, 

Charlie Kaufman (Nicolas Cage) e o seu irmão gémeo Donald Kaufman (também 

interpretado por Cage). À medida que Charlie tenta adaptar para o cinema a obra 

de maior sucesso de Orlean "O Ladrão de Orquídeas" este decide inserir-se no 

argumento do próprio filme. As várias histórias colidem umas com as outras num 

filme de uma imaginação fantástica. "Inadaptado", o filme mais falado do ano, é 

simultaneamente um drama hilariante e uma comédia comovente. 

 

 

 

3º  

Danças com Lobos  

Kevin Costner   

 

Um filme ‘verdadeiramente espetacular' (The New York 

Times) que combina ação, romance e aventura de cortar a 

respiração, Danças Com Lobos é 'uma obra-prima do cinema' 

(American Movie Classics) que se tornou de imediato 'um 

grande sucesso' (Roger Ebert). 

Enviado para proteger um longínquo e abandonado posto fronteiriço, o Tenente 

John Dunbar (Kevin Costner) vê-se sozinho no meio da imensidão selvagem. 

Tornando-se amigo dos índios Sioux, de quem era suposto defender o posto militar, 

Dunbar rapidamente começa a venerar aqueles que antes temia. Mas quando o 

exército americano invasor ameaça derrotar os Sioux, é forçado a fazer uma 

escolha - uma escolha que irá mudar para sempre o seu destino e o de uma 

orgulhosa e desafiadora nação. 

 

 

DVD’s Infanto-Juvenis 

 

1º  

Título: O Bocas e Mamã Canguru 

 



Sempre que o Bocas tenta ajudar alguém a resolver um problema, acaba por se 

tornar ele no próprio problema, tornando uma situação mais simples na mais 

hilariante e complicada das situações. 

 Nestes novos episódios vamos conhecer a Mamã Canguru, o Pica-pau Malvado, a 

Elefanta Helena, entre outras desajeitadas aventuras do nosso amigo Bocas. 

 Serão sem dúvida momentos verdadeiramente hilariantes desta série dé animação 

que marcou uma geração. 

 

 

 

 

 

 

2º  

Título: Polegarzinha 

Realizador: George Miller  

 

A viúva Hobbs estava muito triste pois mais uma vez passava o 

seu aniversário com a sua única companhia, Percival, o porco. 

O que ela sempre desejou foi uma criança, explicava ela ao 

mendigo que parou na sua casa para comer. 

O mendigo rapidamente se transformou no mágico Marvelous e 

deu-lhe como gratidão uma semente muito especial que se transformou numa 

estranha rapariga - Polegarzinha. 

Percival ficou com imensa inveja da rapariga e logo preparou um plano para a 

raptar. 

Polegarzinha ficou amiga de diversos animais na sua viagem pelo pântano, que a 

vão ajudar no seu caminho de regresso a casa, para alegria da viúva Hobbs. 

 

 

3º  

Título: Bayblade 4  

 

Episódio 12 - Adios Bladebrakers 

 Quando o Ray percebe que já não tem o seu Bit-Bicho, decide 

ir à montanha na tentativa de o recuperar. Mas o Tyson e a 

Mariah seguem-no para o fazerem escolher com que equipa ele 

quer ficar. 



Episódio 13 - Leão Rastejante. Tigre Escondido 

 Quando o Ray vê que o Lee também usa o ataque da pata do tigre sente-se 

obrigado a finalmente revelar aos companheiros da equipa o seu misterioso 

passado. 

Episódio 14 - A Luta Continua 

 Nas novas finais do Torneio o Tyson deixa-se dormir. Os outros partem, mas o Ray 

fica para o acordar e o levar ao estádio. Um acidente e uma lesão atrasam-nos. Se 

não chegarem a tempo toda a equipa perderá... 


