
 

 A nossa seleção do mês de dezembro 2016 

A Águia e a Galinha 
Leonardo Boff 
 
Uma história africana que Leonardo Boff propõe ao leitor como reflexão de 
sua própria condição, origem e destino. A liberdade e o esplendor dos céus 
(águia) é a origem e destino do humano. Ele se vê, no entanto, confinado 
nas cercanias da limitação dos costumes, da opressão social, política, 
religiosa e pessoal (galinha). O autor convida o leitor a lutar por viver 
"como" águia, apesar de não poder não ser galinha. Há que se buscar o 

equilíbrio. 
 

Lições do Abismo 
Daniel Sampaio 
 
Irene e Filomena, as mães, Sónia e Miguel, os filhos. Daniel Sampaio, o 
elemento aglutinador e reflexivo em breves incursões nos relatos-
monólogos que nos vão desvendando os conflitos. E uma Casa Encantada, 
ponto de chegada e de passagem para a fuga. São estes os vértices de que 
partimos para uma viagem ao âmago do abismo em que estas quatro 
personagens mergulham. E arrastam-nos com elas até ao vórtice, onde os 

silêncios não se escutam, onde as palavras não se compreendem, onde os desencontros 
emergem, onde a solidão dói, a ideia da morte surge como libertação, a dor física auto-
infligida serve para «trocar dores» e alivia, e a crueldade entre os jovens pode atingir o limite. 
Que preço tem de se pagar por se ser diferente? Em que momento a personalidade se 
modifica e porquê? Quando é que o ténue fio do equilíbrio emocional se quebra? Quem é 
responsável? A quem atribuir culpas? E será que as há? Com a sua vasta e riquíssima 
experiência profissional, Daniel Sampaio dá-nos as pistas, tenta encontrar as respostas, ganha 
a confiança de quem no maior dos desesperos o procura. Ele é a ponte para essa terrível 
fronteira em que a realidade se perde e o abismo espreita. 
 

Inferno 
Dan Brown 
 

É com o eco destas palavras na cabeça que Robert Langdon, o reputado 
simbologista de Harvard, acorda numa cama de hospital sem se conseguir 
lembrar de onde está ou como ali chegou. Também não sabe explicar a 
origem de certo objeto macabro encontrado escondido entre os seus 
pertences. Uma ameaça contra a sua vida irá lançar Langdon e uma jovem 
médica, Sienna Brooks, numa corrida alucinante pela cidade de Florença. A 

única coisa que os pode salvar das garras dos desconhecidos que os perseguem é o 
conhecimento que Langdon tem das passagens ocultas e dos segredos antigos que se 
escondem por detrás das fachadas históricas. Tendo como guia apenas alguns versos do 
Inferno, a obra-prima de Dante, épica e negra, veem-se obrigados a decifrar uma sequência de 
códigos encerrados em alguns dos artefactos mais célebres da Renascença - esculturas, 
quadros, edifícios -, de modo a poderem encontrar a solução de um enigma que pode, ou não, 
ajudá-los a salvar o mundo de uma ameaça terrível… Passado num cenário extraordinário, 
inspirado por um dos mais funestos clássicos da literatura, Inferno é o romance mais 
emocionante e provocador que Dan Brown já escreveu, uma corrida contra o tempo de cortar 



a respiração, que vai prender o leitor desde a primeira página e não o largará até que feche o 
livro no final. 
 

 

 

 

As Raparigas são o Máximo 
Anne Driscoll 
 
Este livro é especialmente indicado para adolescentes, com testemunhos 
breves de raparigas que contam as suas histórias. Esses testemunhos 
giram em torno das relações que estabelecem com os pais, amigos, 
colegas ou professores. No fundo é um livro onde as experiências 
femininas vêm ao de cima, mas que demonstram de uma forma divertida 
e objectiva o quão é bom ser rapariga! 
 

 
A Menina Feia 
Isabel Maria Vaz Raposo 
 
Como se comportam as pessoas que se acham feias? Será que as pessoas 

feias podem ser notadas também? Como? Esta é a história de uma 

menina que se achava feia. Ela conta que ninguém prestava atenção nela 

e por isso se sentia invisível. Mas ela conseguirá a atenção e o carinho de 

todos. A atenção dos amigos? Como será que ela agiu? 

 

Tambor e as formas 
 
Tambor e as suas irmãs adoram brincar na floresta. Desde uma teia de 

aranha triangular até um quadrado feito de ramos, eles depressa 

descobrem que as formas estão por toda a parte! 

 

DVD´S  

Danças com Lobos 
Kevin Costner 
 
Enviado para proteger um longínquo e abandonado posto fronteiriço, o 

Tenente John Dunbar 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 

 



 

Pedro Bolinha de Algodão 
Mark Gravas 
 
 
Toda a gente gosta do Coelhinho da Páscoa. Todo a gente menos o 

maldoso Cauda de Ferro, que queria sê-lo e não conseguiu pois quem 

ganhou a profissão de Coelhinho da Páscoa foi o Pedro Bolinha de 

Algodão. Uma geração mais tarde, o Cauda de Ferro voltou para se 

vingar, juntando-se à gelada Jackie Geada e os dois vão mergulhar o 

mundo num Inverno profundo. Agora Júnior, o filho do Pedro Bolinha de Algodão, vai ter que 

salvar a situação. Longe de casa pela primeira vez, Júnior junta-se a Flutter, um passarinho, e a 

Munch, uma ratinha, e os três partem numa aventura para descobrirem o segredo do Relógio 

das Estações.  

 


