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Livros Adultos 

 

1º 

Um capricho dos deuses 
Sidney Sheldon 

 
Mary Ashley, uma jovem e brilhante professora de assuntos 
da Europa Oriental na Universidade estadual do Kansas, é 

designada embaixadora dos Estados unidos num país da 
Cortina de Ferro, a Romênia. Desse momento em diante, ela 

mergulha num pesadelo assustador, que acaba com a vida de 
seu marido e ameaça a sua e a de seus filhos. Numa diabólica 

trama de espionagem, concebida por uma cabala de poderosos 
líderes mundiais, a ação vai de Washington a Paris, Roma, 
Buenos Aires e Bucareste. 

Sozinha em uma terra estranha, Mary sente-se atraída por dois homens 
carismáticos: Mike Slade, seu subchefe na missão, e Louis Deforges, médico 

da embaixada francesa. Um deles está envolvido numa conspiração para 
matá-la- mas qual? 
A tensão vai se adensando para clímax espetacular, enquanto uma das mais 

tocantes heroínas de Sheldon passa de uma inocente esposa e mãe oriunda 
de uma pequena cidade americana par uma mulher que se  vê obrigada a 

enfrentar inimigos mortais desconhecidos e que se torna o alvo de Angel, um 
assassino de aluguer de nível internacional que jamais fracassou em qualquer 

contrato de assassinato.  

 

 

2º 

Dentro do segredo 

José Luís Peixoto 
 

Desde o interior da ditadura mais repressiva do mundo, desde 
um país coberto por absoluto isolamento, Dentro do Segredo. 
Em abril de 2012, José Luís Peixoto foi um espectador 

privilegiado nas exuberantes comemorações do centenário do 
nascimento de Kim Il-sung, em Pyongyang, na Correia do 

Norte. 
Também nessa ocasião, participou na viagem mais extensa e 
longa que o governo norte-coreano autorizou nos últimos 

anos, tendo passado por todos os pontos simbólicos do país e 
do regime, mas também por algumas cidades e lugares que 

não recebiam visitantes estrangeiros há mais de sessenta anos. 
A surpreendente estreia de José Luís Peixoto na literatura de viagens leva-
nos através de um olhar inédito e fascinante ao quotidiano da sociedade mais 

fechada do mundo. Repleto de episódios memoráveis, num tom pessoal que 
chega a transcender o próprio género, Dentro do Segredo é um relato sobre 



o outro que, ao mesmo tempo, inevitavelmente, revela muito sobre nós 

próprios. 
Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para a Formação de 

Adultos, como sugestão de leitura. 

 

3º 

Ser como o rio que flui 
Paulo Coelho 

 

Ser como o rio que flui é um corte transversal na anatomia da escrita 

de Paulo Coelho. Esta compilação de contos, opiniões e ideias 

constitui um belíssimo reflexo da vasta criação do escritor. Peças 

literárias de vários períodos e publicações compõem este livro, que 

tece uma linha sensível, acompanhada pelo olhar do criador, 

detendo-se naqueles pormenores da realidade quotidiana e da 

contemplação que destilam a subtil filosofia de quem observa a 

existência com a mesma placidez com que contempla um rio. 

Contar as histórias dos seres humanos, na sua variada e rica 

complexidade, é a missão que Paulo Coelho atribui à sua escrita, 

contando o que são e quem são, sem os prender àquilo que 

pretendem ou fingem ser. Quase como fotografias da vida, estas peças literárias são 

breves e intensas e revelam-nos pequenos momentos eternos de vidas de pessoas. 
 

 

Livros Infanto-juvenis 

 

1º 

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. Livro infantil com uma 

narrativa ternurenta, que ilustra aos mais pequenos (e não só) que o 

amor está, por vezes, onde menos esperamos. Uma oferta engraçada 

e criativa para o dia dos namorados. 

 



2º 

Aprende as formas 
 
 

Aprende as formas com o Noddy! As crianças aprendem com 
este livro divertido que tem janelas para abrir e perguntas 

para responder. 
Ajudam a desenvolver a a coordenação motora e visual. 

Tornam a aprendizagem divertida. 
 

 

 

3º 

O dia em que os lápis desistiram 

Drew Daywlt 
 
 

Os lápis de cor também se zangam. O lápis preto está 

cansado de ser usado apenas para desenhar contornos, o 
azul já não aguenta pintar mais oceanos, e o amarelo e o 
laranja já nem sequer falam um com o outro, pois cada um 

reclama ser a verdadeira cor do sol. E agora? O que vai fazer 
o Duarte? 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para 
apoio a projetos relacionados com as artes na Educação Pré-

Escolar, 1º e 2º anos de escolaridade. 
 

 

DVD’s Adultos 

 

1º 

Star Wars: a guerra das estrelas 
George Lucas 

 
 

Luke Skywalker (Mark Hammil) sonha ir para a Academia 
como seus amigos, mas se vê envolvido em uma guerra 
intergalática quando seu tio compra dois robôs e com eles 

encontra uma mensagem da princesa Leia Organa (Carrie 
Fisher) para o jedi Obi-Wan Kenobi (Alec Guiness) sobre os 

planos da construção da Estrela da Morte, uma gigantesca 
estação espacial com capacidade para destruir um planeta. 
Luke então se junta aos cavaleiros jedi e a Hans Solo (Harrison 

Ford), um mercenário, para tentar destruir esta terrível ameaça ao lado dos 
membros da resistência. 

 



 

2º 

Star Wars: o império contra-ataca 

Irvin Kershner 
 
 

As forças imperais comandadas por Darth Vader (David 

Prowse) lançam um ataque contra os membros da resistência, 

que são obrigados a fugir. Enquanto isso Luke Skywalker 

(Mark Hamill) tenta encontrar o Mestre Yoda, que poderá 

ensiná-lo a dominar a "Força" e torná-lo um cavaleiro jedi. No 

entanto, Darth Vader planeja levá-lo para o lado negro da 

"Força". 

 

3º 

Era uma vez… um pai  
Kevin Smith 

 
 

Dois dos atores favoritos de Hollywood, Ben Affleck (A Soma 

de Todos os Medos, Pago Para Esquecer) e Liv Tyler (Trilogia 
O Senhor dos Anéis e Armageddon) brilham nesta tocante 

comédia sobre um homem que quando julgava ter perdido 
tudo na vida, descobre que afinal tinha tudo o que necessitava 
para ser feliz! 

Ollie (Ben Affleck) é um calmo e bem-sucedido publicitário de 
Manhattan, que parece ter tudo o que deseja, até que a sua 

vida é tragicamente alterada com a morte da sua mulher, deixando-o no 
papel de pai solteiro, desempregado e a viver com o pai nos subúrbios da sua 
terra natal, Nova Jersey. 

Quando ele julga que a sua vida atingiu o fundo, ao ir pela milionésima vez 
com a filha alugar o seu filme favorito, Ollie conhece Maya (Liv Tyler), que 

desafia as suas prioridades e perspetivas. Ele começa a entender que por 
vezes temos de esquecer o passado, aceitarmos o que somos e aprendermos 
a ser felizes… 

Também com os desempenhos de Jennifer Lopez (Encontro em Manhattan) 
e Jason Biggs (American Pie - A Primeira Vez), o realizador Kevin Smith 

(Perseguindo Amy) dá-nos mais um êxito que os críticos clamam como um 
dos mais divertidos do ano! 

 
 
 

DVD´s Infanto-juvenis 

 

 



1º 

Polar Express 
Robert Zemeckis 

 
 

É véspera de Natal e um garoto (Tom Hanks) está acordado. 

Sem acreditar mais em Papai Noel, ele espera por algo que 
faça com que sua crença na figura natalina retorne. De repente 

ele ouve um grande barulho, indo para fora de sua casa. O 
garoto então vê à sua frente um gigantesco trem negro com 

destino ao Pólo Norte, cujo condutor (Tom Hanks) o convida 
para embarcar. Após certa relutância, ele decide seguir 
viagem. 

 
 
 

2º 

As crónicas de Spiderwick 

Mark Waters 
 
 

Quando a família Grace se muda de Nova York para o velho 
casarão de um tio-avô, Arthur Spiderwick (David Strathairn), 

fatos estranhos começam a acontecer. Misteriosos 
desaparecimentos e acidentes ocorrem diariamente, o que 

intrigam os irmãos Jared (Freddie Highmore), Simon (Freddie 
Highmore) e Mallory (Sarah Bolger). Eles decidem investigar 
a casa e encontram um livro mágico, que os leva a um mundo 

repleto de criaturas mágicas e, às vezes, perigosas. 
 

 

 

3º 

O Bocas: o Espertalhão 

 

 O velho MacDonald tinha uma quinta… mas nunca foi tão louca 
como esta! 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 alado com 
todas as espécies de animais domésticos.  

Uma série de animação que marcou uma geração… 
 


