
 

 A nossa seleção do mês de novembro 2017 

Pense em grande: seja o melhor nos negócios e na vida 
Donald j. Trump & Bill Zanker 
 
Dois dos maiores especialistas mundiais na área de negócios revelam os 
segredos de pensar em grande - e agir em grande! - para obter um 
sucesso sem limites, apresentando estratégias comprovadas para 
conseguir alcançar tudo aquilo que deseja, nos negócios e na vida. 
 
 
 
 

 
Rumo ao futuro 
Bill Gates 
 
Nesta obra realista e otimista, Bill Gates olha para o futuro para mostrar 
como as novas tecnologias da era digital transformaram as nossa vidas. 
Segundo ele, encontramo-nos perante as portas de uma nova revolução 
tecnológica que mudará para sempre a nossa forma de comprar, 
trabalhar, aprender e comunicar 
 
 

 
 
 

Talento não é tudo 
John C. Maxwell 
 

Enquanto houver pessoas no mundo haverá talento. Mas se isso 

bastasse, toda a gente atingiria o seu potencial. O que falta são as coisas 

de que as pessoas precisam além de talento. 

 Muitos líderes do mundo dos negócios dão demasiada importância ao 

talento. O especialista em liderança de renome mundial John C. 

Maxwell defende que esta abordagem ao sucesso está errada. "Se o 

talento é suficiente, então como é possível que conheçamos pessoas 

muito talentosas que não são bem-sucedidas?" 

 O tecido social está repleto de pessoas que poderiam ser melhores, pessoas muito 

promissoras, mas que nunca atingem o seu potencial máximo. E depois há outras que, tal 

como Jefferson, Nameth, Churchill, Bono, Oprah e Dickens, passaram ao nível seguinte através 

do aumento e da maximização dos seus talentos e, assim, nesse processo, ajudaram a 

melhorar o mundo que nos rodeia. 

 Maxwell acredita, em primeiro lugar, que tem talento e, em segundo lugar, que pode 

melhorar esse talento. Através dos exemplos motivadores de muitos que maximizaram o 

talento e de alguns que não o fizeram, ele partilha o segredo das treze escolhas chave que tem 

ao seu alcance a fim de se transformar numa pessoa com talento extra. 
 



 

Amor monstro 
Rachel Bright 
 
Já imaginaste como seria conheceres um monstro? Não precisas de 
te assustar, porque este não é um monstro mau, apesar de ser um 
bocadinho esquisito. Ele vive num mundo rodeado por coisas 
fofinhas e ternurentas que de certeza tu também adoras, como 
gatinhos e cachorrinhos e coelhinhos. Mas como é ligeiramente 
peludo com olhos esbugalhados ninguém gosta do pobre 

monstro…pois não?  
 Uma história de derreter o coração, sobre como às vezes, quando menos esperamos, o amor 
nos encontra. 
 
 

A cozinheira do rei 
Soledad Felloza & Sandra de la Prada 
 
Nesta história, a autora destaca o valor da cozinha tradicional, sem 
artifícios mas com um especial «savoir faire» e, sobretudo, com muito 
amor, como sempre fizeram as mães e as avós. Sabores e odores que 
nos acompanham, capazes de nos fazerem emocionar só de nos 

lembrarmos, como acontece ao rei desta história. Nem os ingredientes mais exóticos, nem as 
receitas mais sofisticadas dos grandes chef conseguem que o rei esqueça a sua tristeza e a sua 
apatia para assim ter força para enfrentar os assuntos do palácio (que iam mal e devagar). 
 

Um fio de fumo nos confins do mar 
Alice Vieira 
 
No ano em que comemora 20 anos de actividade literária, Alice Vieira volta 

a surpreender-nos com este romance para jovens. Alice Vieira oferece-nos 

uma história actualíssima, em que a crítica mordaz é pontuada pelo seu 

humor, capacidade de construção de personagens e talento de fina 

observadora. Magnífico! 

 

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 
 
Bem vindos à clássica história de Gulliver, o gigante que naufragou na ilha 

dos minúsculos Lilliputianos. Esta é a nova versão das fantásticas 

aventuras de Gulliver, cheia de musica, romance e gargalhadas, onde as 

pessoas patéticas aprendem grandes lições de amor e… esparguete. 


