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Livros  

1º 

O novo diário de Bridget Jones 
Helen Fielding 
 
Após o estrondoso sucesso do primeiro Diário de Bridget Jones, a 
autodisciplinada contadora de calorias, inimiga mortal das suas próprias 
coxas, a anti heroína personagem do bestseller mundial da autoria de 
Helen Fielding está de volta. O Novo Diário de Bridget Jones retoma a 
relação amorosa de Mark Darcy e Bridget Jones quatro semanas após o 
final do primeiro, e com poucos vestígios de que passaram por uma lua-
de-mel. Afinal o amor de Darcy não serviu de remédio para os problemas 

de Bridget. Mas todos estes pequenos problemas domésticos tornam-se menores com a 
entrada em cena de Rebecca. Antes que Bridget tenha tempo para se aperceber do que 
realmente se está a passar, já as manipulações de Rebecca conduziram à rutura da sua relação 
amorosa com Mark e à introspeção de Bridget. Entre várias tentativas para não sucumbir ao 
poder dos Cadburys e do Chardonnay, Bridget deixa o caminho livre à maquiavélica Rebecca 
que queria o advogado mais pretendido de Londres para si mesma... Da mesma autora 
destacam-se os romances "Ricos, Famosos e Beneméritos" e o famoso "O Diário de Bridget 
Jones", galardoado com o British Book Award de 1998. 
 
 
 
2º 
 

O tempo dos amores perfeitos 
Tiago Rebelo 
 
Tiago Rebelo conta-nos as aventuras de um oficial português em Angola, 
nos finais do século XIX, nos conturbados anos que se seguiram ao 
Ultimatum britânico, uma época em que a coroa portuguesa se debate 
com extremas dificuldades militares no interior da colónia. Num 
universo de ficção e veracidade histórica acompanhamos a história de 
sobrevivência do jovem tenente Carlos Augusto de Noronha e 
Montanha, um antepassado do escritor, que é destacado para algumas 

das operações mais difíceis no interior de Angola, e o seu romance impossível com Leonor, a 
filha do governador, rebelde e determinada. Intensamente apaixonados veem, no entanto, a 
sua relação amorosa comprometida por conflitos de interesses que opõem a família de Leonor 
ao tenente Montanha. 
 
3º 
 

O Anjo Branco 
José Rodrigues dos Santos 
 

A vida de José Branco mudou no dia em que entrou naquela aldeia 

perdida no coração de África e se deparou com o terrível segredo. O 

médico tinha ido viver na década de 1960 para Moçambique, onde, 

confrontado com inúmeros problemas sanitários, teve uma ideia 

revolucionária: criar o Serviço Médico Aéreo.  

No seu pequeno avião, José cruza diariamente um vasto território para 

levar ajuda aos recantos mais longínquos da província. O seu trabalho 



depressa atrai as atenções e o médico que chega do céu vestido de branco transforma-se 

numa lenda no mato.  

Chamam-lhe o Anjo Branco.  

Mas a guerra colonial rebenta e um dia, no decurso de mais uma missão sanitária, José cruza-

se com aquele que se vai tornar o mais aterrador segredo de Portugal no Ultramar.  

Inspirado em factos reais e desfilando uma galeria de personagens digna de uma grande 

produção, O Anjo Branco afirma-se como o mais pujante romance jamais publicado sobre a 

Guerra Colonial - e, acima de tudo, sobre os últimos anos da presença portuguesa em África. 

 

 

Livros (classe infantojuvenil) 

1º 
 

O rapaz de Louredo 
António Mota 
 
Jorge vive em Louredo e acabou de passar de classe.  
Se o pai deixar, há de ir estudar para o ciclo preparatório. Mas, antes 
disso, Jorge visita o velho Adrianinho, ajuda a sua cabra Badeja na 
paridura, brinca com o amigo que vive na cidade mas vem nas férias 
grandes à aldeia, apanha feijões, vê montar a tenda do circo e assiste a 
um espetáculo, vai visitar o avô que vive em Matos, vai à feira vender 
gado e galináceos, vê partir amigos para trabalharem na cidade, recebe 
os padrinhos emigrados em França, ajuda a apagar um incêndio, vê 

partir o pai para ir trabalhar no Porto, vai tirar o bilhete de identidade e parte, como o resto da 
família, também para o Porto.  
Como se pode ver, nada na vida de Jorge é aborrecido. 
 
 
 
2º 

 
O corsário negro 
Emilio Salgari 
 
Um dos romances mais populares de Emílio Salgari, é uma história de 
amor e vingança sem par na história da literatura de aventuras. Nele, o 
fidalgo tornado pirata Emílio de Roccanera e os seus fiéis companheiros 
defrontam colonizadores espanhóis do Novo Mundo, tribos 
antropófagas das Caraíbas, furiosas tempestades e uma floresta tropical 
indomada, sucedendo-se a ritmo alucinante duelos, abordagens, 
perseguições, assaltos e outras peripécias emocionantes pontuadas pelo 
dilacerante dilema romântico em que o Corsário Negro se vê envolvido. 

 
 
3º 
 

Feliz Natal Lobo mau 
Clara Cunha 
 
A autora de O Cuquedo, regressa com a história do Lobo Mau que foi 

procurar o Capuchinho Vermelho, mas encontrou o Pai Natal. Será que 

merece um presente? 

 



 

 

 

 

DVD´S  

 

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, num lugar com forte 

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

nativos, acontecendo uma aculturação às avessas. 

 

 



 

Dvd’s (classe infantojuvenil) 

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. 


