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Livros de adulto 

1º 

Só nós dois 
Nicholas Sparks 
 
Por vezes, basta um segundo para mudar a nossa vida. E nesse instante 
avassalador, tudo aquilo que pensamos saber - e possuir - perde o seu 
valor.  
Russell Green tem trinta e dois anos, é casado com Vivian, uma mulher 
lindíssima e dedicada; tem uma filha encantadora e uma carreira de 
sucesso. Dir-se-ia que a sua vida é de sonho. Mas o sonho vai dar lugar a 

um pesadelo… De um momento para o outro, Russ perde a mulher e o emprego e fica a sós 
com a filha de seis anos, London. Pela primeira vez, percebe que não pode entregar-se à sua 
própria dor pois London depende agora unicamente dele. Russ vai ter de se superar, de 
desbravar caminho, começar de novo…  
Mas não é fácil cuidar de uma criança sozinho, fundar um negócio próprio, e lidar com as 
emoções contraditórias que ameaçam paralisá-lo. O dia a dia com a filha é uma montanha-
russa de escolhas, consequências e anseios. É muito mais difícil do que alguma vez imaginara. 
Mas é também infinitamente mais gratificante do que a correria de outrora.  
E quando o imprevisível destino abre novamente a porta ao amor, deixa entrar algo mais. Algo 
para o qual Russ - mais uma vez - não está preparado.  
Só Nós Dois é um retrato da experiência simultaneamente aterradora e gratificante de ser pai 
solteiro: dos desafios aos riscos, e, claro, às recompensas. Relembra-nos a importância dos 
laços de família e do amor. 
 
2º 
 

Análise de investimentos imobiliários 
João Carvalho das Neves, Joaquim Montezuma, Amaro Laia 
 
Nos últimos anos têm sido publicados diversos livros de imobiliário em 
língua inglesa sobre princípios financeiros de investimento e, este livro em 
português merece as boas vindas nesta lista crescente de produção 
científica. 
O livro trata de forma excelente conceitos fundamentais para estudantes 
de imobiliário e outras partes mais avançadas dirigidas para estudos de 

pós-graduação e para profissionais do sector. 
O livro pode ser dirigido a estudantes de Real Estate Investments assim como a investigadores 
e profissionais com interesse em aplicações financeiras nos mercados imobiliários. 
 
 
 
 
 
 
 



3º 
 
Mecanismos da mediunidade 
Francisco Cândido Xavier, Waldo Vieira 
 

Tomando por referência as ciências físicas do mundo material, André Luiz 

realiza elucidativo estudo dos intricados mecanismos da mediunidade. 

Oferece aos médiuns e estudiosos do tema os recursos para a compreensão 

de complexas questões da Física e da Fisiologia que inteligentemente vão 

sendo relacionados com os inúmeros aspetos da mediunidade. Ressalta a 

importância da mediunidade com Jesus, esclarecendo que, além dos conhecimentos 

necessários, surgem os impositivos da disciplina e da responsabilidade como fatores de 

aprimoramento das criaturas que se devotam ao intercâmbio com o Mundo Maior, dentro dos 

princípios do Evangelho à luz da Doutrina Espírita. 

 

 

Livros infanto-juvenil 

1º 
 

O cavaleiro da Dinamarca 
Sophia de Mello Breyner Andresen 
 
No regresso de uma longa peregrinação à Palestina, o Cavaleiro tem 
apenas um desejo: voltar a casa a tempo de celebrar o Natal com a sua 
família.  
Nessa viagem, maravilha-se com as cidades de Veneza e Florença, e 
ouve histórias espantosas sobre pintores, poetas e navegadores. São 
muitas as dificuldades com que se depara, mas uma força inabalável 

parece ajudá-lo a passar essa noite tão especial com aqueles que mais ama…  
 
2º 
 
 

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. 
 



3º 
 
As aventuras de Vitor na Praia 
Jan Ivens 
 
O Vítor e o Tim foram passar o dia à praia. Ao lançar o seu papagaio de 
papel, o Tim foi levado pelo ar juntamente com o papagaio. O Vítor correu 
em sua ajuda e acabou por destruir o castelo de areia que o Tim tinha 
construído. No final, o Vítor ajuda o amigo a fazer um castelo ainda maior 
que o primeiro! 
 
 

 
DVD 

 

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. 


