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Livros Adultos 

1º 

Título: Alma de Pássaro 
Autor: Margarida Rebelo Pinto 
 
Alma de Pássaro é um romance sobre o amor e a morte. 
Inês, que perdeu a mãe e vê o seu amor partir, Teresa, casada 
com um toxicodependente que tenta não perder o gosto de 

viver, e Ana, que não consegue ter filhos, conversam sobre o 
amor e a vida. 
Alma de Pássaro é o romance que encerra a trilogia de Sei Lá e 
Não Há Coincidências, obras que conquistaram centenas de 
milhares de leitores, trazendo um novo fôlego à literatura 

portuguesa contemporânea. 
 
 

 
2º 

Título: Irmãos de Armas 
Autor: Simon Scarrow 
 
A conquista da Britânia pelo Império Romano vive a mais 

perigosa das ameaças: a traição interna. Quando um 
mensageiro nas ruas de Roma é intercetado e torturado, revela 
um plano para sabotar a campanha romana contra Carátaco, 
comandante das tribos nativas da Britânia. Uma das missões dos 
traidores é abrir uma segunda frente de ataque e eliminar os 
dois soldados romanos que se poderiam colocar no caminho para 
o impedir. 

Esses dois soldados romanos são o Prefeito Cato e o Centurião Macro. 
Desconhecedores da ameaça, encontram-se na legião romana que persegue o 
exército de Carátaco pelas montanhas da Britânia. Derrotar Carátaco parece estar 
dentro do seu alcance, mas o plano vil contra os dois heróis ameaça muito mais do 
que os seus objetivos militares: garante-lhes uma morte violenta e ignominiosa. 
 
 

3º 

Título: A Filha do Capitão 
Autor: José Rodrigues dos Santos 
 
A história de uma grande paixão em tempo de guerra. 
Quem sabe se a vida do capitão Afonso Brandão teria sido 

totalmente diferente se, naquela noite fria e húmida de 1917, 
não se tivesse apaixonado por uma bela francesa de olhos verdes 
e palavras meigas. O oficial do exército português estava nas 
trincheiras da Flandres, em plena carnificina da Primeira Guerra 
Mundial, quando viu o seu amor testado pela mais dura das 
provas. 

Em segredo, o Alto Comando alemão preparava um ataque decisivo, uma ofensiva 
tão devastadora que lhe permitiria vencer a guerra num só golpe, e tencionava 



quebrar a linha de defesa dos aliados num pequeno sector do vale do Lys. O sítio 
onde estavam os portugueses. 
Tendo como pano de fundo o cenário trágico da participação de Portugal na Grande 
Guerra, A Filha do Capitão traz-nos a comovente história de uma paixão impossível, 
e num ritmo vivo e empolgante, assinala o regresso do grande romance às letras 
portuguesas. 
 

 

Livros Infanto-juvenis 

 

1º 

Título: O Mundo Vivo 
Autor: Miranda Smith 
 
A terra é o lar de milhões de espécies, com as mais variadas 

características e necessidades. O modo como estas espécies 

interagem umas com as outras e com o seu meio é uma fonte de 

interminável fascínio. Os ciclos de vida destes animais e plantas 

foram capturados com soberbo detalhe pelos fotógrafos da 

Enciclopédia Visual, proporcionando um panorama único da vida na Terra. 

 

2º 

Título: Culpa 
Autor: Ferdinand Von Schirach 
 
Von Schirach, renomado advogado, baseia-se em sua vasta 
experiência em tribunais para escrever contos, pequenas peças nas 
quais o foco são os crimes cometidos e a culpa, ou a ideia de culpa, 
decorrente de atos de moral, no mínimo, questionável. Em seus 
relatos rápidos, porém, densos, o autor cria em cima da vida real, 
fazendo literatura da mais alta qualidade. 

 
 

3º 

Título: O Grufalão 
Autor: Julia Donaldson 
 
Ia um ratinho pela floresta escura a passear... Qual não é o 
espanto do ratinho quando o Grufalão realmente aparece! 
Em 1999, esta obra recebeu o Prémio Smarties Book Prize 
Gold Award para o melhor livro infantil editado no Reino 
Unido e também o Prémio Blue Peter Award para o melhor 
livro para ler em voz alta. Traduzido já para 22 línguas, o 
jornal Inglês, o Observer, definiu-o como um «clássico 

moderno» da literatura infantil. 
 

DVD’s Adultos 



1º 

Título: Efeito Borboleta 
Realizador: Eric Bress 
 

Evan (Ashton Kutcher) é um jovem que luta para esquecer fatos 

de sua infância. Para tanto ele decide realizar uma regressão 

onde volta também fisicamente ao seu corpo de criança, tendo 

condições de alterar seu próprio passado. Porém ao tentar 

consertar seus antigos problemas ele termina por criar novos, já 

que toda mudança que realiza gera consequências em seu 

futuro. 

 

2º 

Título: Inadaptado 
Realizador: Spike Jonze 
 
Inadaptado é uma comédia fascinante. 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 

Título: Match Point  
Realizador: Woody Allen 
 
Match Point é a história de um jovem, da sua ascensão na 

sociedade e as terríveis consequências da sua ambição. No meio 

de duas mulheres, o protagonista, sem saída, recorre a medidas 

extremas. O elenco é todo Inglês e o ambiente gira em torno da 

classe alta Inglesa, com Scarlett Johansson no papel da bela 

rapariga Americana que interfere entre Jonathan Rhys Meyers e a 

sua mulher Emily Mortimer. Matthew Goode é o abastado irmão 

de Emily, que inicia os eventos trágicos. 
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DVD´s Infanto-juvenis 

1º 

 Título: As Aventuras de Tom Sawyer 

Realizador: Hiroshi Saito 
 
Tom Sawyer é um rapaz do campo, muito traquinas, que vive em 
casa da tia Polly, com o irmão Sid e a prima Mary. 
É com o seu melhor amigo, Hucklebrry Finn, que Tom partilha as 
suas maiores aventuras. Os dois perseguem javalis, brincam aos 
piratas no rio Mississipi, e estão constantemente a pregar partidas. 

No meio de tanta agitação, ainda têm tempo para namoros, 
conhecer o perigoso Joe o Índio, e procurar um tesouro perdido. 
Baseado no romance de Mark Twain, As Aventuras de Tom Sawyer 

estão cheias de emoção, amizade e diversão, que vão com certeza cativar toda a 
família. 
 
 
 
2º 

Título: Pantera Cor de Rosa 
Realizador: Friz Freleng 
 
A Pantera Cor de Rosa é indiscutivelmente a maior estrela de 
animação do mundo. Foi em 1954 que este felino de pele rosada 
surgiu furtivamente no grande ecrã, durante a sequência inicial 
de uma comedia de ação. Acabaram assim de por conquistar não 
só as plateias em todo o mundo, mas todo um séquito de críticas 
e cinéfilos sofisticados! 
Embora a personagem seja conhecida até aos dias de hoje, as 
suas primeiras aparições são agora consideradas verdadeiros 

clássicos! 

Reunidos pela primeira vez numa só coleção, poderá agora visionar todos os filmes 
originais da Pantera Cor-de-Rosa, incluindo The Pink Pink, filme galardoado com um 
Óscar que encantou toda uma legião de fãs… tal como continuará certamente a fazer 
durante as décadas vindouras!  

 

3º 

Título: Tom e Jerry 

Há décadas que Tom e Jerry têm vindo a encantar crianças e 

graúdos com gargalhas e bom humor pelo mundo fora. Agora o 

nosso duo imparável de gato e rato está de regresso, desta vez 

trazendo-nos uma coleção definida das suas primeiras, mais 

hilariantes e mais espetaculares aventuras e peripécias. O primeiro 

volume desta coleção inclui o seu primeiro filme animado Gatinho 

Fora deste Ninho, além de 11 outros clássicos. Portanto, sente-se 

diante do televisor, e prepare-se para uma dose contagiante de alegria , rivalidade e 

amizade de uma das duplas mais bem amadas da história do cinema de animação!  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX7NXRx9nNAhVNlxQKHUCeDWgQjRwIBw&url=http://velhacaracoleta.blogspot.com/2010/04/as-aventuras-de-tom-sawyer.html&bvm=bv.126130881,d.d24&psig=AFQjCNEBBZAV-JBA_kvezET_Xx7sCN_2bg&ust=1467713071903937

