
 

 A nossa seleção do mês de março 2018 

Os cartazes na Primeira Républica 
Maria Alice Samara e Tiago Baptista 
 
Este volume da série de álbuns comemorativos do Centenário da 
República (1910-2010) reúne uma impressionante colecção de 
cartazes impressos durante a Primeira República portuguesa (1910-
1926). Tendo propósitos muito variados, estes cartazes 
extravasavam o contexto estrito da comunicação política, 
colocando o país a par do novo cosmopolitismo europeu. 
 
 

 
O velho e o mar 
Ernest Hemingway 
 
Santiago, um velho pescador cubano, minado por um cancro de 
pele que o devora cruelmente, está há quase três meses sem 
conseguir pescar um único peixe. Vai então bater-se, durante 
quatro dias, com um enorme espadarte, que conseguirá de facto 
capturar, para logo o ver ser devorado por um grupo de tubarões. 
Esta aventura poética, onde Hemingway retrata, uma vez mais, a 
capacidade do homem para fazer face e superar com sucesso os 
dramas e as dificuldades da vida real, é seguramente uma das suas 
obras mais comoventes e aquela que mais entusiasmo tem 
suscitado, ao longo de mais de meio século, entre os seus fiéis 

leitores. "O Velho e o Mar" recebeu o Prémio Pulitzer, de 1952, e, dois anos mais tarde, 
Hemingway obteve o Prémio Nobel da Literatura 
 
 

 
As caricaturas da Primeira Républica 
Osvaldo Macedo de Sousa 
 

Terceiro da série de irresistíveis álbuns ilustrados, em parceria com 

a Comissão para as Comemorações do Centenário da República 

1910-2010. A liberdade de expressão, a sátira e a hipérbole fazem 

da caricatura um meio inigualável para retratar a vida política de um 

país. Integrado na série de álbuns comemorativos do Centenário da 

República (1910-2010), «As Caricaturas» apresenta uma visão crítica 

e bem-humorada das personagens revolucionárias, do percurso 

político-social e das lutas partidárias que dominaram este período da história de Portugal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

O que me faz feliz 
Joana Cabral 
 
O que me faz feliz é um inventário das coisas simples que nos fazem 
sorrir no dia-a-dia. 
Narrado por uma criança, usando frases curtas e ilustrações coloridas, 
celebram-se os dias de sol, os amigos, os bons livros, o recreio, as 
ondas, o nevoeiro e muitos outros momentos. 

Mas este livro é igualmente um convite a que, algures no nosso quotidiano, cada um de nós 
descubra e celebre o que o faz feliz. Um exercício que pode ter resultados surpreendentes. 
 
 

O menino-árvore 
Luísa Costa Cabral 
 
Filipe Come-Come era um rapaz malandro que comia tudo o que lhe 
apetecia: bonecos, caroços, canetas, papel... Desde que gostasse do 
cheiro, nada mais lhe importava.  
Um dia, a sua fada - essa vozinha que nos avisa quando estamos quase 
a fazer uma asneira, mas a quem Filipe Como-Come nunca dava 
ouvidos -, decidiu pedir ajuda às outras fadas e marcou uma reunião na 

cidade Madrinha. Queria que Filipe Come-Come fosse um menino saudável.  
A partir daí, e depois de uma dura decisão da Fada Mandona Rosa, a história complica-se. 
Filipe Come-Come transforma-se em árvores e arrisca-se a ficar assim para sempre. Quem 
poderá salvá-lo?  
Uma história cheia de aventura em que a fantasia se confunde com uma grande preocupação 
de todos os pias: criar bons hábitos alimentares nos mais novos. 
 

 
O rapaz de bronze 
Sophia de Mello Breyner Andresen 
 
Num jardim maravilhoso, existe uma estátua que, à noite, se enche de 

vida e reina sobre todas as plantas, com justiça e sensatez. Florinda vai 

conhecer o Rapaz de Bronze e viver uma dessas noites mágicas em que 

a verdadeira natureza dos seres se revela. 

 

 

 

 

 

 

 



DVD´S  

Street Racer 
Teo Konuralp 
 
Após cumprir pena de prisão pelo acidente trágico durante uma corrida 
ilegal que condenou um rapaz a ficar paralítico, o street racer 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 auto-estradas 
de Los Angeles. 
 
 

 
Mulan 2 
 
Mulan tem a surpresa da sua vida quando o seu grande amor, o general 

Shang a pede em casamento, só que essa é apenas uma das muitas 

surpresas que a esperam. Mushu, o seu dragão guarda-costas, está a 

sentir-se ameaçado com o casamento, e faz de tudo para sabotar a 

relação dos dois, com medo de que perca o emprego. Só que antes do 

"E viveram felizes para sempre", Mulan e Shang são enviados a uma 

missão especial de guiar três princesas através da China para 

encontrarem os seus futuros maridos. Durante a jornada, Mulan 

descobre que as meninas não estão nada empolgadas com o casamento, e vai tentar 

convencê-las a casar apenas por amor. Enquanto isso, os mongóis invadem a China, e a 

decisão de Mulan pode por ainda mais em risco a situação do país. 


