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Livros para Adultos 
 
 

Cordeiro, o evangelho segundo Biff: o amigo de 
infância de Jesus Cristo  
Christopher Moore  

 
Centenas de milhares de pessoas em todo o mundo 

leram - e releram - a história irreverente, iconoclasta e 
divinamente divertida da infância de Jesus Cristo, 

segundo o testemunho do seu amigo de infância, Levi 
bar Alphaeus (também conhecido por Biff). Agora, 
também poderá descobrir o que realmente aconteceu 

entre a manjedoura e o Sermão do Monte. Numa nova 
nota final, expressamente concebida para esta edição, 

Christopher Moore responde às questões mais colocadas pelos leitores acerca 
do livro e de si, desde a primeira publicação de Cordeiro. Fresco, divertido, 
pungente e sábio, Cordeiro tem sido alvo de regozijo para os leitores de todo 

o mundo. 
 

 
 

Laços que perduram  
Nicholas Sparks 

 

Com apenas vinte e cinco anos, Julie Barenson tem já 

uma mágoa maior do que a vida: o seu querido marido, 
Jim, morreu. 

Em plena noite de Natal, dilacerada pela perda, ela 
recebe os dois inesperados presentes que ele lhe 
deixou. É o típico ato de amor de Jim: não a esquecer 

nem por um segundo. É assim que Singer, um 
cachorrinho amoroso e assustado, entra na sua vida. 

A acompanhá-lo vem um bilhete e uma promessa: Jim 
Velará sempre por ela. 

Quatro anos depois, Julie está preparada para começar de novo e Richard 
Franklin parece ser o homem ideal. Mas no seu íntimo, ela sente que algo 
está errado e termina a relação. A seu lado, incondicionalmente, está Mike 

Harris, o bondoso melhor amigo de Jim, o homem que a apoiou nos melhores 
e nos piores momentos. Ao longo dos anos, os sentimentos entre ambos 

floresceram e parece ter finalmente chegado o momento de viverem 
plenamente a sua paixão. 
Mas quando a vida parecia sorrir-lhe de novo, Julie tem de enfrentar o pior 

dos pesadelos - sobreviver à perseguição de um louco.  
Nesta comovente história de amor, perda e redenção, Nicholas Sparks 

ultrapassa os limites do romance ao pintar um quadro implacável dos 
sombrios desígnios da mente humana. Laços que Perduram é a derradeira 
prova da sua mestria.  



 

O homem duplicado  
José Saramago 

 

Tertuliano Máximo Afonso, professor de História no 
ensino secundário, «vive só e aborrece-se», «esteve 
casado e não se lembra do que o levou ao matrimónio, 

divorciou-se e agora não quer nem lembrar-se dos 
motivos por que se separou», à cadeira de História «vê-

a ele desde há muito tempo como uma fadiga sem sentido 
e um começo sem fim». Uma noite, em casa, ao rever um 
filme na televisão, «levantou-se da cadeira, ajoelhou-se 

diante do televisor, a cara tão perto do ecrã quanto lhe 
permitia a visão, sou eu, disse, e outra vez sentiu que se lhe eriçavam os 

pelos do corpo». 
Depois desta inesperada descoberta. 

Depois desta inesperada descoberta, de um homem exatamente igual a si, 
Tertuliano Máximo Afonso, o que vive só e se aborrece, parte à descoberta 
desse outro homem. 

 
 

Livros Infato-juvenis 
 
 

Eu nunca na vida comerei tomate: com Charlie 
e Lola  
Lauren Child 

 

Tal como muitos meninos da sua idade, a Lola não é 

uma criança fácil na hora das refeições. Mais uma 
vez, Charlie leva as birras da irmã a melhor!  

A Lola não gosta nada de comer; ervilhas, cenouras, 
batatas, cogumelos, esparguete, ovos e salsichas 

estão fora de questão. E, em especial, a Lola diz que 
nunca na vida comerá tomate! Na hora da refeição, 

o paciente irmão vai juntar uma boa dose de imaginação a cada alimento, 
para tentar dar a volta à esquisitinha Lola. Será que ela vai mudar de ideias? 

 

O sonho cor-de-verde da Rita  
Maria Santos e Ana Almeida  

 

A personagem principal é, como não poderia deixar de 

ser, uma princesa, uma princesinha muito especial e 
diferente como cada uma o é. Por isso, a Ritinha é 
amada como só uma verdadeira princesa pode ser. A 

Ritinha também sonha. Também se evade para o país 
dos sonhos que a fada, sempre 

Presente na sua vida, lhe ensinou a descobrir. 
Será que as fadas também podem ser mães?... E as 
mães serão elas fadas?” 

 



Vem aí a rapariga rebelde e guarda um segredo  
Enid Blyton 

 

Há um novo rapaz na turma de Elizabeth. É mal-humorado, 
grosseiro e faz-lhe a vida negra. Elizabeth tenta manter o 

sangue-frio, mas, para quem já foi a menina mais rebelde 
da escola, não é fácil… 
Elizabeth tem a intenção de nunca mais ser rebelde. Mas 

quando John, seu grande amigo, lhe confia um segredo, 
ela vê-se metida no maior sarilho de sempre… 

 
 
 

FILMES 
 

 
O perfume: história de um assassino  
Tom Tykwer 

 

Paris, 1738. Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) nasceu 
em um mercado de peixe, onde sua mãe (Birgit Minichmayr) 
trabalhava como vendedora. Ela o tinha abandonado, mas o 
choro de Jean-Baptiste faz com que seja descoberto pelos 
presentes na feira. Isto também faz com que sua mãe seja 
presa e condenada à morte. Entregue aos cuidados da 
Madame Gaillard (Sian Thomas), que explora crianças órfãs, 

Jean-Baptiste cresce e logo descobre que possui um dom incomum: ele é capaz 
de diferenciar os mais diversos odores à sua volta. Intrigado, Jean-Baptiste logo 
demonstra vontade de conhecer todos os odores existentes, conseguindo 
diferenciá-los mesmo que estejam longe do local em que está. Já adulto, ele 
torna-se aprendiz na perfumaria de Giuseppe Baldini (Dustin Hoffman), que 
passa por um período de pouca clientela. Logo Jean-Baptiste supera Baldini e, 
criando novos perfumes, revitaliza a perfumaria. Jean-Baptiste cada vez mais se 
interessa em manter o odor de forma permanente, o que faz com que busque 
meios que possibilitem que seu sonho se torne realidade. Só que, em suas 
experiências, ele passa a tentar capturar o odor dos próprios seres humanos. 
 
 
 

 O fazedor de milagres 
Stanislav Sokolov, Derek Hayes 

 

A História mais contada ao longo de 2000 anos mas nunca 
desta maneira! 

O novo e brilhante retrato de Jesus, nesta animação única 
para toda a família! 
É uma história que tem sido contada ao longo de 2000 anos, 

mas nunca deste modo. O Fazedor de Milagres é um novo 
e brilhante retrato de Jesus que descreve o encontro casual entre Tamar uma 

jovem enferma e Jesus, um carpinteiro pacífico e determinado de Nazaré. 
Contra a vontade de seu pai, (Gabirus), Tamar decide juntar-se aos fiéis 



seguidores, fascinados pela força espiritual e pela capacidade de liderança 

deste carismático homem - Jesus. O impagável conflito entre as autoridades 
e a fé irão manifestar-se quando a grande peregrinação alcançar Jerusalém. 

Um confronto entre o poder de Deus e o poder de Roma. 
Este filme é uma épica co-produção internacional que combina de modo vivo 
uma animação tridimensional com sofisticados efeitos de computador para 

atingir um intenso e extraordinário realismo. Espectadores de todas as idades 
não irão resistir aos envolventes e emocionantes momentos históricos que 

contam de forma única o desespero e júbilo do homem que é O Fazedor de 
Milagres. 


