
 

 TOP BME julho/setembro 2016 

Livros de adulto 

1º 

À mesa do Tejo 
Marília Abel e Carlos Consiglieri 
 
Este livro traz-nos os paladares do Ribatejo, começando por referir algumas 
das catedrais onde esses sabores melhor se esgalham, num roteiro breve 
pelos espaços, pelos locais que deram origem a uma certa mitologia do 
palato ribatejano, onde esses sabores ainda hoje se cumprem com alguma 
fidelidade ou se cumpriram num passado recente. 
 
 

 
2º 

 
Filosofia da educação e aporias da religião 
Manuel Alte da Veiga 
 
A filosofia da educação é o campo da filosofia que se ocupa da reflexão 
sobre os processos educativos, os sistemas educativos, a sistematização de 
métodos didáticos, entre outros temas relacionados com a pedagogia. O 
seu escopo principal é a compreensão das relações entre o fenômeno 
educativo e o funcionamento da sociedade, e vários pensadores dele se 
ocuparam. 

 
 
3º 
 

Elementos para a história da paróquia do Entroncamento 
Martinho Gonçalves Mourão 
 

Elementos que ligam a evolução do Entroncamento e da paróquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Livros infanto-juvenil 

1º 
 

Trilogia do dragão 
Thomas Bloor 
 
Sam é vítima de uma maldição que assombra a sua família há gerações e 
que o transformou para sempre numa horrível criatura. Uma ameaça 
para todos os que o rodeiam, Sam vive em reclusão e receia ser 
descoberto. 
 Porém, Sam não sabe que é vigiado pela Irmandade, uma poderosa 
organização assassina que quer cumprir uma negra profecia. Quando a 
sua amiga Adda-Leigh é raptada, Sam entra num terrível mundo de 

rituais bárbaros e ambições sanguinárias, onde apenas os seus poderes sobre-humanos podem 
salvá-lo. 
 Uma história onde a fantasia ultrapassa a imaginação! 
 
 
 
2º 
 
 

Água, aguinha 
Giovanna Mantegazzaa 
 
No nosso planeta a água encontra-se por todo o lado: nos mares e 
oceanos e nos glaciares, corre em rios e correntes por cima e por baixo 
da terra, cai do céu sob a forma de chuva ou de neve...  
 E também o vapor é feito de água, como as nuvens e as neblinas.  
 É uma longa viagem, sempre repetida: e onde chega a água, desabrocha 
a vida. 
 

 
3º 
 

 
A lagartinha muito comilona 
Eric Carle 
 
À luz da Lua, um pequenino ovo descansava numa folha. Num 

domingo de manhã o sol quente chegou e PLOC!..., de dentro 

do ovo saiu uma lagartinha magra e esfomeada. A edição desta 

obra em português representa um marco no panorama 

editorial, uma vez que apresenta aos mais novos um dos clássicos contemporâneos, com o 

design inovador e as brilhantes ilustrações que têm o cunho inconfundível de Eric Carle. 

 

 



 

1º 
Star Wars 
Irvin Kershner 
 
Décadas após a queda de Darth Vader e do Império, surge uma nova 
ameaça: a Primeira Ordem, uma organização sombria que busca minar o 
poder da República e que tem Kylo Ren, o General Hux e o Líder 
Supremo Snoke como principais expoentes. Eles conseguem capturar 
Poe Dameron, um dos principais pilotos da Resistência, que antes de ser 
preso envia através do pequeno robô BB-8 o mapa de onde vive o 
mitológico Luke Skywalker. Ao fugir pelo deserto, BB-8 encontra a jovem 

Rey, que vive sozinha catando destroços de naves antigas. Paralelamente, Poe recebe a ajuda 
de Finn, um stormtrooper que decide abandonar o posto repentinamente. Juntos, eles 
escapam do domínio da Primeira Ordem. 
 
 
2º 

 
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 azelhas 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... 

3º 
 

Danças com lobos 
Kevin Costner 
 
Durante a Guerra Civil, um jovem soldado pratica uma ato ousado, é 

considerado herói e vai servir por sua escolha em um lugar com forte 

predominância do povo Sioux. Com o tempo, ele assimila os costumes 

dos nativos, acontecendo uma aculturação às avessas. 

 

 

 

 

 



 

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 
O Bocas o espertalhão 
 
As histórias do Bocas trazem até nós a quinta mais estranha que jamais se 
viu, governada por um simpático boi de bom coração e sapatos de 
madeira. 
Vai divertir-se com o hilariante mundo de elefantes, jacarés, avestruzes, 
pinguins, rinocerontes e gorilas, lado a lado com todas as espécies de 
animais domésticos. 
 

 
3º 
 

As viagens de Gulliver 
 
As histórias de Gulliver acompanhadas de relato de feitos heroicos 

ganham o coração dos habitantes de Lilliput. Mas quando ele se excede e 

coloca os seus recentes amigos em perigo, Gulliver terá de encontrar uma 

maneira de reparar os estragos. No caminho, Gulliver vai aprender que o 

que realmente conta é o tamanho do coração. 


