
 

 TOP BME julho/setembro 2017 

Livros de adulto 

1º 

As flores de lótus 
José Rodrigues dos Santos 
 
Pode uma ideia mudar o mundo? 
O século XX nasce, e com ele germinam as sementes do autoritarismo. Da 
Europa à Ásia, as ondas de choque irão abalar a humanidade e atingir em 
cheio quatro famílias. 
Inspirando-se em figuras históricas como Salazar e Mao Tse-tung, o novo 
romance de José Rodrigues dos Santos conduz o leitor numa viagem 

arrebatadora que nos leva de Lisboa a Tóquio, de Irkutsk a Changsha, do comunismo ao 
fascismo o que faz de As Flores de Lótus uma das mais ambiciosas obras da literatura 
portuguesa contemporânea. 
 
2º 
 

Num país livre 
V.S. Naipul 
 
Prémio Nobel 2001 "Num País Livre" é uma obra formada por várias 
histórias, ligadas por temas comuns: o exílio, a liberdade, o preconceito. 
Histórias sobre indivíduos desenraizados, confrontados com culturas 
estranhas. Em Washington, um criado indiano torna-se cidadão 
americano mas sente-se profundamente alienado do mundo à sua volta. 
Em Londres, dois irmãos asiáticos consomem-se em apatia, raiva e ilusões 
mortais. Em África, dois ingleses percorrem as estradas de um país 

recentemente independente, dilacerado pelo conflito tribal..."Num País Livre" é um romance 
de grande lucidez e complexidade, hábil, profundo e perturbador, ao mesmo tempo divertido 
e terrível, compassivo e implacável. 
 
3º 
 

Uma escolha por amor 
Nicholas Sparks 
 

Travis Parker tinha tudo o que um homem podia desejar: um bom 

emprego, grandes amigos e uma casa de sonho. Não encontrara ainda a 

sua alma gémea, mas também não sentia a sua falta... pelo menos, até ao 

dia em que um mal-entendido levou Gabby Holland, a nova vizinha, a 

bater-lhe à porta. 

Gabby também não tencionava sucumbir aos encantos de Travis. Para 

começar, tinha uma relação estável com um namorado de longa data… e 



o novo vizinho irritava-a imenso. Mas a animosidade depressa deu lugar a uma cordial 

amizade, e, aos poucos, a algo muito mais sério. Juntos, vão empreender uma jornada que 

dificilmente poderiam ter antecipado. 

 Agora, anos mais tarde, Travis está no hospital, a sua vida despedaçada, o futuro uma 

incógnita. Ele recorda o passado, todos os momentos que o levaram ali. Se ao menos pudesse 

fazer com que o tempo voltasse atrás... Pois Travis encontra-se perante uma escolha que 

ninguém deveria ter de fazer… nunca! 

Valerá a pena quebrar a promessa que fez ao amor da sua vida? 

. 

 

 

Livros infanto-juvenil 

1º 
 

Grandes esperanças 
Charles Dickens 
 
Publicado pela primeira vez em 1860/61, Grandes Esperanças é um dos 
romances mais sérios de Charles Dickens. É impossível escapar ao poder de 
sedução desta obra poderosa e violenta — de onde não estão ausentes 
nem a sátira nem o humor. Tal como num romance policial, o mistério 
apodera-se da nossa atenção e a revelação da sua verdade psicológica e 
moral mantém-nos em suspenso até ao derradeiro momento. 
Hipnotizados pela voz de Pip e guiados pela sua memória, vamos 

desvendando o segredo das suas «grandes esperanças» e testemunhando o encontro de um 
homem consigo próprio. 
 
2º 
 

 
Tristão e Isolda 
Joseph Bédier 
 
Anterior mesmo a Romeu e Julieta, esta é ainda uma das mais bela e 
míticas histórias de amor da literatura universal. 
 O mito de Tristão e Isolda não está morto. A sua lenda contém todos os 
elementos indispensáveis a histórias de sucesso: a paixão inevitável e 
incontrolável, mas também impossível; aventuras heróicas, façanhas 
extraordinárias, combates com monstros; o maravilhoso, o mágico, o 
filtro do amor, personagens que seguem o seu destino até ao fim, a 
morte de amor e o amor além da morte. 

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? 



 

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 em um lugar com forte 

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

dos nativos, acontecendo uma aculturação às avessas. 

 

 

 



 

 

 

DVD´S Infantis 

 

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. 


