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O Ladrão dos Sonhos 
Stephen Lawhead 

 
Por vezes os sonhos tornam-se pesadelos... e os pesadelos 

tornam-se reais. 

Quem que esteja a brincar com a mente de Spencer brinca 
a sério. 

Todas as manhãs, o doutor Spencer Reston, cientista dos 

Estudos do Sono a trabalhar na Estação Espacial Gotham, 

acorda exausto e com a incómoda sensação de que algo 
terrível está prestes a acontecer. Muito em breve, Spencer descobre que se 

tornou num elo vital num golpe de dimensões cósmicas engendrado por uma 

misteriosa criatura chamada Ladrão dos Sonhos, e que a humanidade corre 
grande perigo. 

Neste livro de Stephen Lawhead temos a possibilidade de ler ficção científica 

de grande qualidade, em que se combina: aventura a um ritmo alucinante, 
ambientes alienígenas, um suspense de cortar a respiração, uma conjura 

épica e atraentes religiosas subjacentes. 

 

 
  

O Ilustre Colegial 
John le Carré 
 

A toupeira foi eliminada, mas a devastação que deixou na sua 

esteira depauperou gravemente os serviços secretos 
britânicos. Investido da chefia do Circus, numa altura em que 

a organização se encontra altamente comprometida, George 

Smiley lança-se numa campanha que visa pôr a descoberto 
aquilo que o Centro de Moscovo mais deseja ocultar, 

obstinando-se em reunir provas de que Karla prepara uma grande operação 

no Extremo Oriente. Talvez por aí se pudesse iniciar a reconstrução do Circus. 

Mas, para isso, são necessários agentes livres de qualquer suspeita, 
indivíduos que a toupeira não tenha detetado ou conhecido. E Smiley acredita 

ter encontrado o homem certo: um aristocrata tão digno e frustrado como a 

própria Grã-Bretanha; um ilustre colegial cuja respeitabilidade poderá ser 
arruinada por uma contraoperação que se revela pouco ética, como todas as 

operações de espionagem, mas na qual reside a grande oportunidade de o 

Circus renascer das cinzas. Brilhantemente urdido e moralmente complexo, 

O Ilustre Colegial não só constitui um fascinante retrato da espionagem pós-
colonial como nos revela um mundo dilacerado pela guerra onde as 

fidelidades - e as vidas - são objeto de compra e venda. 

 
 
                                            

Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura: Poema 
António Lobo Antunes 
 

Dos vários prémios que "Exortação aos Crocodilos", anterior 

romance de António Lobo Antunes, viria a receber, o escritor 

afirmou que gostou muito particularmente de um deles, e que 
talvez tenha sido o que lhe deu, até à data, mais prazer 

receber: o Prémio D. Dinis, da Fundação de Mateus, porque 

lhe fora atribuído por um júri de poetas. Pois bem, Lobo 
Antunes chama poema a este seu novo romance, o 14º, "Não 



Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura", e abre o livro com um poema de 

Eugénio de Andrade. E, de facto, a escrita de Lobo Antunes depurou-se, 

tornou-se mais substantiva, quase perfeita. Em termos de contenção, no que 
respeita ao fazer cintilar as palavras como se fossem objetos com brilho 

próprio. Desafio para o escritor, desafio para o leitor, que vai desmontando, 

ou organizando, o puzzle desta narrativa, contada por Maria Clara, à medida 

que nela avança. Este livro é considerado, pelos críticos, uma obra-prima.  
  

 

Pedro Tem Medo de fantasmas 
Sandrine Deredel Rogeon 

 

As novas aventuras de Pedro contadas em 4 novos livros 

desta coleção com muitas ilustrações e textos 

engraçados para crianças que começam a ler, ou para 
contar aos mais pequeninos.  

O Pedro não consegue dormir. Às tantas, dentro do seu 

quarto de luz apagada, começa a ouvir um barulho. Que era aquilo? Seriam 

fantasmas? 
Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, para o 1º ano de 

escolaridade destinado a leitura autónoma. 

 
 

 

Leonardo o  Monstro Terrível 
Mo Willems 
 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para 
Educação Pré-Escolar, destinado a leitura em voz alta. 

O Leonardo é um monstro terrível. Pequeno, felpudo e. 

inofensivo. Faz caretas, acrobacias e trinta por uma linha, 

mas, por mais que se esforce, não consegue assustar 
ninguém. Decidido a pregar um susto de morte a alguém, 

o Leonardo procura o menino mais assustadiço do mundo 

inteiro.  
 Conseguirá o monstro pô-lo a tremer como gelatina? Ou irá lembrar-se de 

algo melhor? 

Uma história sobre a amizade, escrita com humor e ilustrada no inconfundível 
estilo minimalista de Mo Willems. 

 

 

 
Amos Dragon: a chave de Braha 
Bryan Perro 
 

Mas o que estará a acontecer com os deuses? Será que vão cair na 

tentação de se servirem de Amos Daragon para cumprirem os seus 

desígnios sombrios? Depois de uma epopeia na qual conseguiu 
restabelecer a paz no reino, agora governado pelo seu amigo Junos, 

Amos Daragon vê-se investido de uma nova missão que é, no 

mínimo, obscura. A visita inesperada de uma enigmática rapariga 
modificará o destino do jovem portador de máscaras e dos seus companheiros. 

Esta nova aventura leva-o até Braha, a cidade dos mortos. O preço que Amos Daragon 

terá de pagar para conseguir chegar a esse lugar estranho, inacessível aos vivos, é a 

sua própria vida. Começará então a longa e difícil busca da misteriosa chave de Braha, 
no decorrer da qual a inteligência e a astúcia serão as únicas armas do nosso herói. 

Conseguirá Amos Daragon regressar ao mundo dos vivos? Conseguirá restabelecer o 

equilíbrio entre os poderes do bem e do mal? 



 

 

 
FILMES 

 

 

Corrigindo Beethoven 
Agnieszka Holland 

 

Enredo semi-ficcionado sobre o último ano da vida do 
compositor Ludwig van Beethoven. 

A braços com a estreia da sua Nona Sinfonia, Beethoven (Ed 

Harris) precisa de ajuda para transcrever as partituras. 
Apesar de alertada para o difícil feitio do compositor, a jovem 

Anna Holz (Diane Kruger), estudante de música no 

Conservatório de Viena, acede prontamente a ajudá-lo. Ávida por aprender, 
Anna é confrontada com um Beethoven louco e intempestivo. Mas, à medida 

que o trabalho os obriga a conviver, uma intensa relação artística e emocional 

estabelece-se entre os dois. 

 
 

 

Robin dos Bosques: a edição mais procurada 
 

Um lendário clássico de animação da Disney. 

Há muito tempo atrás, numa terra longínqua, nasceu uma lenda que 
nos fala de uma extraordinária história sobre coragem e amizade… 

Prepare-se para uma aventura de capa e espada, repleta de 

personagens inesquecíveis, músicas memoráveis e numerosas 

gargalhadas no filme Robin dos Bosques da Disney, um dos mais 
apreciados filmes de animação de todos os tempos. O herói Robin 

dos Bosques com o seu companheiro João Pequeno e o seu dedicado bando de amigos, 

vão elaborar os mais divertidos planos para derrubar o ganancioso Príncipe João, 
trazendo a felicidade a todos os que habitam a Floresta de Sherwood. A edição mais 

aguardada em DVD mostra também uma floresta repleta de alegria e divertimento 

com um final alternativo nunca antes visto, jogos divertidos e uma seleção de canções 

da Disney e ainda, um novo formato digital, som Surround Dolby Digital 5.1 e muito 
mais! 


