
 

 A nossa seleção do mês de agosto 2017 

Vaticanum 
José Rodrigues dos Santos 
 
Um comando do estado islâmico entra clandestinamente no Vaticano e o 
Papa desaparece. Horas depois surge na internet um vídeo em que os 
terroristas mostram o Sumo Pontífice em cativeiro e fazem um anúncio 
chocante: o Papa será decapitado em direto à meia-noite. O relógio 
começa a contar. O rapto do Papa desencadeia o caos. Milhões de 
pessoas saem à ruas, os atentados sucedem-se, multiplicam-se os 
confrontos entre cristãos e muçulmanos, vários países preparam-se para 

a guerra.  Apanhado no epicentro da crise quando trabalha nas catacumbas da Basílica de São 
Pedro, Tomás Noronha vê-se envolvido na investigação para descobrir o paradeiro do Papa e 
cruza-se com um nome enigmático: OMISSIS. A pista irá conduzi-lo ao segredo mais sombrio 
da Santa Fé. Usando informação genuína para nos revelar o que se esconde nos bastidores do 
Vaticano, o escritor preferido dos portugueses está de regresso com o thriller do ano. Com 
Vaticanum José Rodrigues dos Santos mostra mais uma vez por que razão é considerado 
mestre do mistério real. 
 

A Fada Carabina 
Daniel Pennac 
 
Obra plena de humor e ternura bem como aspectos policiais, intrigas, 
tráfico de droga, assassínios. Romance policial que não respeita regras 
nem normas. 
 
 
 
 

 
 
O Céu muda tudo 
Todd e Sonja Burpo 
 

Em todo o mundo, milhões de pessoas emocionaram-se com a incrível 

experiência de um miúdo de quatro anos que, durante uma operação 

que correu mal, esteve no céu. Naquela altura a família vivia tempos 

conturbados, debatia-se com a falta de dinheiro e uma série de 

problemas que pareciam irresolúveis. Mas bastaram algumas horas no 

céu para que tudo mudasse. Agora, em 42 breves capítulos, o pai e mãe 

de Colton recordam o que se passou desde então. Milhões de pessoas 

em todo mundo foram tocadas pela experiência única do menino, e nela encontraram a força 

de que precisavam para superar as dificuldades da vida terrena, como, por exemplo, a perda 

de familiares ou de amigos chegados. Em cada capítulo, os autores recordam um pouco da 

história, recomeçam a partir dela, e oferecem uma pequena leitura inspiradora retirada da 

Bíblia, que ajudará os leitores a enfrentar os desafios que os esperam. Porque de uma coisa os 

Burpo têm a certeza: por mais dura que nos pareça a realidade, nada temos a temer, pois 

sabemos o que nos espera. E o que nos espera é um lugar no céu. 



 

 

 

As Naus de Verde Pinho 
Manuel Alegre 
 
Livro recomendado para o 6º ano de escolaridade, destinado a 
leitura orientada. 
Um belo poema sobre os Descobrimentos, no primeiro livro para a 
infância de Manuel Alegre, que mereceu o Prémio António Botto 
1998. Ilustração de Afonso Alegre Duarte. 
 
 

 
Cuida do teu Planeta 
Lauren Child 
 
Livro recomendado para apoio a projetos relacionados com a 
natureza/defesa do ambiente na Educação Pré-Escolar, 1º e 2º anos 
de escolaridade. 
Aprende a reciclar e a cuidar do teu planeta com os teus amiguinhos 
Charlie e Lola! O Charlie tem uma irmã mais nova, a Lola.  
A Lola anda a deitar tudo fora, pois não quer que o seu quarto pareça 

uma pocilga. Mas o Charlie sugere-lhe que ela recicle as coisas que quer deitar fora. A Lola 
nunca tinha ouvido falar em reciclar e é aí que começa toda a aventura desta história. Uma 
aventura muito séria, uma vez que não é mais do que cuidar do nosso planeta, que tanto 
precisa! 
 

Os Cinco na Casa do Mocho 
Enid Blyton 
 
Os cinco heróis destas histórias são o Júlio, o David, a Ana, a Zé e o Tim, 

que é um cão. Juntos envolvem-se em aventuras e confusões. Será que 

vão conseguir resolver este mistério? Os Cinco aproveitam as férias para 

fazer passeios de bicicleta, mas o David é raptado por engano, uma vez 

que é confundido com outro rapaz. Conseguirão os outros apanhar o 

rasto da quadrilha de criminosos e descobrir o seu esconderijo a tempo 

de salvar o David? Mais uma aventura em que a coragem destes heróis 

é revelada em cada página… 

 

DVD´S  

Déjavu 
Tony Scott 
 
Doug Carlin trabalha para a Agência do Tabaco, Álcool e Armas de Fogo. 

Chamado para recuperar provas após a explosão de uma bomba em uma 

balsa localizada em Nova Orleans, Carlin descobre que aquilo que a 

maioria das pessoas acredita estar apenas em sua mente é bem mais 



poderoso do que se imagina. Ele descobre então um meio de viajar no tempo, o que possibilita 

que evite que a explosão ocorra. 

 

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 geraçâo 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.  

 


