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Livros Adultos 

 

 
 

1º  
 

Título: A Rapariga no Comboio 

Autor: Paula Hawkins 
 

O êxito de vendas mais rápido de sempre.  

O livro que vai mudar para sempre o modo como vemos a 

vidados outros. 
Todos os dias, Rachel apanha o comboio... No caminho para o 

trabalho, ela observa sempre as mesmas casas durante a sua 

viagem. Numa das casas ela observa sempre o mesmo casal, 
ao qual ela atribui nomes e vidas imaginárias. Aos olhos de Rachel, o casal 

tem uma vida perfeita, quase igual à que ela perdeu recentemente. Até que 

um dia… 

Rachel assiste a algo errado com o casal.... É uma imagem rápida, mas 
suficiente para deixar perturbada. 

Não querendo guardar segredo do que viu, Rachel fala com a polícia. A partir 

daqui ela torna-se parte integrante de uma sucessão vertiginosa de 
acontecimentos, afetando as vidas de todos os envolvidos. 
 
 

2º  

 

Título: No teu Olhar 
Autor: Nicholas Sparks 
 
aparências? Ler nos olhos do outro o que de mais profundo lhe vai na 
alma? Ceder à persistente memória daquela noite? 

Colin Hancock é jovem, mas já viveu mais violência e 

abandono do que a maioria das pessoas. Foi perante o abismo 

que tomou a corajosa decisão de começar de novo. Agora, o 
emprego num restaurante da moda pode não o satisfazer, mas 

o sonho de se tornar professor parece cada vez mais perto de se concretizar. 

Dar às crianças o carinho e a atenção que ele próprio não teve é o seu grande 
e único objetivo… mesmo 

Que o preço a pagar seja a solidão. 

Maria Sanchez também deseja, acima de tudo, uma vida calma. Filha de 
imigrantes mexicanos, aprendeu desde cedo o valor do trabalho árduo, da 

ética e da lealdade. Para ela, bastam-lhe o emprego num prestigiado 

escritório de advogados e uma noite tranquila em casa para repor as 

energias. Nem a insistência da sua irmã surte efeito. Com uma profissão tão 
arriscada, Maria aprecia a segurança que o isolamento lhe dá. 

Colin e Maria não foram feitos um para o outro. Ele representa tudo aquilo 

que ela despreza, é o típico meliante que ela está habituada a ver atrás das 
grades. E quando se cruzam numa noite de tempestade, o fosso que os 



separa é profundo e evidente. Mas, a partir desse momento fortuito, as suas 

vidas não voltarão a ser as mesmas. 
Conseguirão eles ver para além das aparências? Ler nos olhos do outro o que 

de mais profundo lhe vai na alma? Ceder à persistente memória daquela 

noite? 
 
 

3º 
  

Título: Doença de Alzheimer e Demência: as nossas 

respostas... às suas perguntas 

Autor: Jennifer Hay 
 

O medo…. É a primeira emoção que surge quando uma 

pessoa sabe que o resultado do seu diagnóstico é a doença 
de Alzheimer ou outra demência. E é uma emoção natural. 

Trata-se de doenças graves que provocam alterações 

profundas não só na vida de quem está doente, mas, 
também, na vida dos familiares e amigos. E as alterações são 

dramáticas. 

 
 

Livros Infanto-Juvenis 

  
1º  

 

Titulo: As Luvas do Capuchinho 

Autor: Inês Almagro 
 

Este conto popular tem sido objeto de inúmeras versões. 
Um amplo leque de interpretações que não se reduz à 

educativa de Charles Perrault ou à adocicada dos irmãos 

Grimm. Assim, figuras de prestígio da literatura infanto-
juvenil como Roald Dahl ou Gianni Rodari revisitaram do humor à ironia este 

clássico, para vestir de amarelo o Capuchinho ou muni-lo de uma arma para 

conseguir um casaco quentinho de pele de lobo. 
Com As luvas do Capuchinho, também apresenta uma reinterpretação 

divertida e original deste clássico. Tanto o texto de Inés Almagro como as 

imagens de Mikel Mardones jogam com uma dupla cumplicidade. 

Inés Almagro coloca a protagonista ao lado do leitor, que pergunta o mesmo 
que a menina perante o inédito dos acontecimentos e o inusitado 

comportamento das personagens. 

A originalidade da versão do Capuchinho é reforçada com o trabalho de Mikel 
Mardones. Em primeiro lugar, o ilustrador basco quebra o arquétipo físico de 

uma menina de tranças loiras e de cara doce que faz parte do imaginário 

coletivo; e introduz extravagantes e divertidas personagens: um mocho, um 

porco… O ilustrador enriquece a galeria de personagens (limitadas ao lobo, 
ao caçador e à avó) e oferece uma história paralela que convida a novas 

leituras. 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para o 3º ano de 
escolaridade, destinado a leitura autónoma. 

 



 2º  

 
Título: O Gigante Egoísta  

Autor: Oscar Wilde, Lisbeth Zwerger 

 
O Gigante Egoísta é uma história que não deixará as crianças 

brincarem no seu jardim, pelo menos até compreenderem que 

a bondade ganha sempre ao egoísmo. 

 
 

 

3º 
  

Título: Um Trono para Dois Irmãos 

Autor: Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada 
 

Os príncipes D. Pedro e D. Miguel são irmãos e disputam o trono 

de Portugal. 

A cidade do Porto é fiel a D. Pedro, mas encontra-se cercada 
pelas tropas de D. Miguel. Ninguém entra, ninguém sai, as lutas 

prolongam-se sem vencidos nem vencedores. E a morte 

espreita mesmo fora dos campos de batalha porque faltam mantimentos. Em 
certas zonas já há quem coma ratos e outros bichos nojentos. No entanto, os 

homens não se rendem. 

Ana, Orlando e João caem da máquina do tempo numa zona onde a guerra 
está ao rubro... Para escapar às balas juntam-se a um médico que anda a 

recolher feridos na sua charrete. Assim, são obrigadas a tomar partido. 
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Título: O Aviador 

Realizador: Martin Scorsese 
 

Howard Hughes (Leonardo DiCaprio) ficou milionário já aos 

18 anos, devido à herança que seu pai, um inventor texano, 
deixou para ele. Pouco depois se mudou para Los Angeles, 

onde passou a investir na indústria do cinema. Hughes 

ajudou a carreira de vários astros, como Jean Harlow (Gwen 
Stefani), e ainda trabalhou em filmes de grande sucesso, 

como "Hell's Angels", que dirigiu. Paralelamente se dedicou a uma de suas 

maiores paixões, a aviação, e se envolveu com as atrizes Katharine Hepburn 

(Cate Blanchett) e Ava Gardner (Kate Beckinsale). 
 

 

 
 

 

2º  



 

Título: Joana d’Arc 
Realizador: Luc Besson 
 
 

O diretor francês Luc Besson conta a história verídica de 

Joana D'Arc (vivida pela bela Milla Jovovich, mulher de 
Besson na época), a heroína mais famosa da França que foi 

queimada como bruxa. Nascida em 1412, Joana desenvolve 

uma religiosidade tão intensa que a fazia se confessar mais 
de uma vez ao dia, ainda jovem. A Guerra dos Cem Anos, 

travada com a Inglaterra, se prolongava desde 1337 e, em 

1420, os reis Henrique V e Carlos VI assinam o Tratado de Troyes, declarando 

que após a morte de seu rei a França pertencerá a Inglaterra. Porém, ambos 
os reis morrem e Henrique VI é o novo rei dos dois países, mas tem poucos 

meses de idade e Carlos (John Malkovich), o delfim da França, não deseja 

entregar seu reino para uma criança. Assim, os ingleses invadem o país e 
ocupam Compiègne, Reims e Paris, com o rio Loire detendo o avanço dos 

invasores. Surge, então, Joana D'Arc para libertar a França dos ingleses. 

Desesperado por uma solução, o delfim resolve lhe dar um exército, com o 
qual ela recupera Reims. Mas seu amor pelo exército e pela França não é 

reconhecido e, graças às visões premunitórias que tinha, Joana foi tida como 

bruxa e condenada à morte pelos mesmos franceses que libertou. 

 
 

3º 

  
Título: Street Recer: velocidade marginal 

Realizador: Teo Konuralp 
 
Após cumprir pena de prisão pelo acidente trágico durante 
uma corrida ilegal que condenou um rapaz a ficar paralítico, 

o street Recer Johnny Wayne promete nunca mais voltar às 

corridas e tenta levar uma vida nova. Mas a adrenalina fala 
mais alto e Johnny é arrastado outra vez para o mundo das 

corridas a alta velocidade nas ruas e autoestradas de Los 

Angeles. 
 

 

 

DVD’s Infanto-Juvenis 
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Título: Pedrito e seus amigos 
Realizador: Beatrix Potter 
 

“Era uma vez quatro coelhinhos, chamados Flopsy, Mopsy, 

Cotton-Tail e Peter.” Assim começa o primeiro dos contos 
originais de Peter Rabbit, escritos por Beatrix Potter, e que 

foram traduzidos para 35 línguas diferentes, tendo 

alcançado um enorme sucesso em mais de 117 países de 
todo o mundo. Três belas histórias animadas, baseadas nos 

livros originais de Peter Rabbit, de Beatrix Potter, e foram 

traduzidos para 35 línguas diferentes.  
No primeiro filme as escapadelas destes irrequietos coelhinhos no jardim do 

Sr. Gregório ganham vida no ecrã neste admirável filme animado. A História 

do Tó Gatinho e da Pata Patrícia A Luvinhas, a Boneca e o Tó Gatinho tentam 

ficar limpos e elegantes para o chá organizado pela mãe, e a Pata Patrícia 
encontra um cavalheiro com bigodes de raposa. A História do Barnabé 

Bigodes. O irrequieto Tó Gatinho cai nas garras de um gordo e sabujo rato, 

chamado Sr. Barnabé Bigodes, que quer saborear um manjar diferente para 
o jantar... 

 

 
2º  

 

Título: As Crónicas de Narnia: o leão, a feiticeira 

e o guarda-roupa 

Realizador: Andrew Adamson 
 

Prepare-se para entrar num outro mundo, com esta 

adaptação do épico de aventuras de C.S. Lewis 
apresentados pela Walt Disney e a Walden Media. 

Com recurso aos mais extraordinários e realistas efeitos 

especiais, acompanhe as aventuras de Lucy, Edmund, 
Susan e Peter, quatro irmãos que descobrem o mundo de 

Narnia, no interior de um guarda-roupa, quando estavam a brincar às 

escondidas na mansão de campo de um estranho professor. 

Aí chegadas, as crianças encontram uma terra encantadora e outrora pacífica, 
habitada por animais que falam, anões, faunos, centauros gigantes, e que 

fora transformada num mundo de eterno Inverno pela diabólica Bruxa 

Branca, Jadis. 
Ajudados pelo imponente e sábio leão Aslan, os jovens lideram o povo de 

Narnia numa espetacular batalha para os libertar para sempre dos poderes 

glaciares! 
 

  

3º 

  



Título: A Aventura do Ovo da Pascoa 

Realizador: John Michael Williams 
 

Esta é a história de Egg Town, uma aldeia idílica onde galinhas 

e coelhos vivem em harmonia e sã vizinhança. No entanto, 
para lá dos limites deste humilde burgo, espreitam os 

misteriosos e ladrões "Take-Its", que conspiram para roubar 

os Ovos da Páscoa de Egg Town e o seu espírito optimista. Um 

improvável grupo de habitantes de Egg Town enfrenta com bravura os 
perigos do pântano e o antro dos diabólicos "Take-Its", para tentar recuperar 

os ovos. Através da sua aventura de nos fazer ficar com "pele-de-galinha", 

estas personagens ricamente definidas formam profundos laços de amizade, 
tentando ultrapassar os seus mais profundos medos e encontrar a coragem 

para trazer de novo o espírito optimista e a alegria da Páscoa a Egg Town. 


