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Livros Adultos 

 

 

 

 

1º 

Título: Um Milionário em Lisboa 

Autor: José Rodrigues dos Santos 

 

Baseado em acontecimentos verídicos, Um Milionário em Lisboa 

conclui a espantosa história iniciada em O Homem de 

Constantinopla e transporta-nos no percurso da vida do 

arménio que mudou o mundo - confirmando José Rodrigues dos 

Santos como um dos maiores narradores da literatura 

contemporânea.  

 Kaloust Sarkisian completa a arquitetura do negócio mundial 

do petróleo e torna-se o homem mais rico do século. Dividido 

entre Paris e Londres, cidades em cujas suítes dos hotéis Ritz mantém em 

permanência uma beldade núbil, dedica-se à arte e torna-se o maior colecionador do 

seu tempo.  

Mas o destino interveio.  

O horror da matança dos Arménios na Primeira Guerra Mundial e a hecatombe da 

Segunda Guerra Mundial levam o milionário arménio a procurar um novo sítio para 

viver. Após semanas a agonizar sobre a escolha que teria de fazer, é o filho quem 

lhe apresenta a solução: Lisboa.  

 

 O homem mais rico do planeta decide viver no bucólico Portugal. O país agita-se, 

Salazar questiona-se, o mundo do petróleo espanta-se. E a polícia portuguesa 

prende-o. 

 

 

2º  

Título: Irmãos de Sangue 

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: As Cinquenta Sombras de Grey  

Autor: E.L. James 

 

As Cinquenta Sombras de Grey é um romance obsessivo, 

viciante e que fica na nossa memória para sempre. 

Anastasia Steele é uma estudante de literatura jovem e 

inexperiente. Christian Grey é o temido e carismático presidente 

de uma poderosa corporação internacional. O destino levará 

Anastasia a entrevistá-lo. No ambiente sofisticado e luxuoso de 

um arranha-céus, ela descobre-se estranhamente atraída por 

aquele homem enigmático, cuja beleza corta a respiração. 

Voltarão a encontrar-se dias mais tarde, por acaso ou talvez não. O implacável 

homem de negócios revela-se incapaz de resistir ao discreto charme da estudante. 

Ele quer desesperadamente possuí-la. Mas apenas se ela aceitar os bizarros termos 

que ele propõe... Anastasia hesita. Todo aquele poder a assusta - os aviões privados, 

os carros topo de gama, os guarda-costas... Mas teme ainda mais as peculiares 

inclinações de Grey, as suas exigências, a obsessão pelo controlo… E uma voracidade 

sexual que parece não conhecer quaisquer limites. Dividida entre os negros segredos 

que ele esconde e o seu próprio e irreprimível desejo, Anastasia vacila. Estará pronta 

para ceder? Para entrar finalmente no Quarto Vermelho da Dor? As Cinquenta 

Sombras de Grey é o primeiro volume da trilogia de E. L. James que é já o maior 

fenómeno literário do ano em todos os países onde foi publicado. 

 

 

 

 

 

Livros Infanto-Juvenis 

 

 

1º 

Titulo: Harry Potter e a Ordem da Fénix 
Autor: Maria Alberta Menéres 

 

Harry Potter está prestes a começar o seu quinto ano na Escola 

de Magia e Feitiçaria de Hogwarts. É, aliás, com ansiedade que 

aguarda o regresso às aulas para rever os seus amigos Ron e 

Hermione que, estranhamente, deram muito poucas notícias 

durante o Verão. Contudo, o que Harry vai descobrir neste 

novo ano em Hogwarts vai transformar radicalmente todo o 

seu mundo e a sua vida...Esta é mais uma apaixonante 

aventura de Harry Potter cheia de suspense, segredos e, claro, 

muita magia, escrita pela incomparável J. K. Rowling!  

Livro recomendado pelo PNL – Plano Nacional de Leitura para 6º ano de escolaridade, 

destinado a leitura autónoma. 
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2º  

Título: Os piratas 

Autor: Manuel António Pina  

 

 

O Cuquedo está à solta! Mas... o que é o Cuquedo? Será um 

pássaro? Será um avião? Não! É uma lengalenga original e 

muito divertida. Para crianças a partir dos 2 anos. 

Livro recomendado pelo PNL – Plano Nacional de Leitura, para 

a Educação Pré-Escolar, destinado a leitura em voz alta. 

 

 

 

 

3º  

Título: Halloween…Que Grande Medufa! 

Autor: Geronimo Stilton  

 

Palavras para quê? Stilton chegou e conquistou as crianças 
portuguesas. Desde o primeiro volume, o entusiasmo à volta 
dos livros tem sido uma constante contribuindo para isso a 
poderosa imaginação do roedor, a par das peripécias que tem 
de enfrentar. Desta vez, Stilton irá festejar o Halloween, ainda 
que obrigado… «Eu conheço a Tenebrosa Tenebrax, uma ratita 
fascinante que mora num cemitério e anda por aí num carro 
funerário… e sou obrigado a participar numa festa de Halloween 

com um programa… de arrepiar! Neste livro, vais encontrar também todos os 
segredos para organizares a tua festa de Halloween!» 
 
 
 

 
 

DVD’s Adultos   

 

1º  

Título: Em Busca da Felicidade 

Realizador: Gabriel Muccino 

 

Chris Gardner mal consegue sobreviver enquanto vendedor 

quando se vê despejado do seu apartamento em São Francisco 

com o filho de cinco anos. Quando consegue um estágio numa 

conceituada empresa de corretagem, ele e o seu filho vão 

atravessar vários obstáculos, incluindo viver em abrigos, na 

busca do sonho de uma vida melhor para ambos... 

 

 

2º  



Título: Inadaptado   

Realizador: Spike Jonze 

 

"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: O Júri 

Realizador: Gary Fleder  

 

Baseado na obra homónima de John Grisham este é um thriller 

sobre o poderoso e implacável Consultor de Júri, Rankin Fitch, 

que não se detém perante nada para manipular veredictos de 

tribunal. Quando uma jovem viúva de New Orleães entra com 

um processo em tribunal contra uma poderosa empresa 

fabricante de armas, responsável pela morte do seu marido, ela 

envolve-se num caso que vale muitos milhões de dólares. Mas 

é uma ação judicial que pode ser ganha mesmo antes de começar - baseada 

unicamente na seleção, manipulação e, fundamentalmente, na eliminação do Júri… 

O consultor Fitch saberá tudo da vida de cada um, e estrategicamente manipulará o 

processo de seleção. Para ele o único resultado aceitável é o júri perfeito: aquele que 

votará a favor do seu cliente. 

DVD’s Infanto-Juvenis 

 

1º  

Título: Sabrina, A feiticeira 

 

Na pequena cidade de Greendale vive Sabrina Spellman, uma 

adolescente de doze anos com um grande cor ação e um grande 

segredo. Sabrina é metade humana por parte da sua mãe e 

metade feiticeira por parte do pai! As únicas pessoas que 

conhecem os poderes de Sabrina são as suas tias feiticeiras Hilda 

e Zelda e o seu adorável tio mortal Quigley. Na companhia dos 

seus amigos Chloé e Harvey, e do seu malicioso gato Salem, 



Sabrina vai embarcar em situações delirantes e divertidas, com muita magia à 

mistura. Sabrina vai decerto conquistar o teu coração! 

 

 

2º  

Título: Happy Feet 

Realizador: George Miller  

 

Os pinguins imperadores nasceram para cantar. Exceto 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! 

Inclui temas interpretados por Robin Williams, Brittany Murphy, Hugh Jackman e 

Nicole Kidman. 

 

 

3º  

Título: Ruca brinca ao Sr. Doutor 

 

É ele! O adorável Ruca! 
Pequenos passos para grandes aventuras! 
Bem-vindo ao mundo do Ruca. Um mundo que traz todos os dias 
uma nova aventura cheia de diversão, alegria e muitas 
surpresas! No meio da natureza o curioso Ruca vai encontrar 
animais e sons que não conhece, descobrindo o mundo que o 
rodeia um passo de cada vez. 
As crianças adoram as histórias, as músicas e as personagens! E 

mais, as histórias de Ruca e os seus amigos ajudam as crianças 
a perceber o mundo que as rodeia, respondendo a questões que as ajudam a crescer 
- uma incrível descoberta a seguir a outra. 
 


