
 

 A nossa seleção do mês de maio 2018 

O outono do patriarca 
Gabriel García Márquez 
 
Quando os revolucionários entram no enorme palácio em ruínas 
encontram o corpo do ditador em decomposição numa emaranhada 
anarquia onde se misturam o passado e o presente. Um presente já 
perdido e desfeito, um passado de uma riqueza inimaginável num palácio 
pejado de ministros, guarda-costas e criados que mantinham o ditador 
precariamente equilibrado no poder, e também uma imensidão de 
mulheres e crianças e um sósia cuja perfeição provocava graves crises de 

identidade em ambos. A atmosfera é de sonho, mesmo de pesadelo, real, vibrante e 
sensualmente exata, ao mesmo tempo vaga e inacreditável. Um romance extraordinário, uma 
escrita densa, rica e brilhante por um dos mais originais e dotados escritores do nosso tempo. 
 
 

Vinhos de Portugal 2009 
João Paulo Martins 
 
O guia de vinhos mais lido em Portugal 
Ao fim de dezasseis anos consecutivos de existência, este é um livro de 
referência no sector vinícola.  
Nele pode encontrar a análise dos vinhos de todas as regiões 
devidamente assinalados com notas de prova e classificações, assim 
como uma criteriosa seleção dos melhores do ano. 
Um livro muito fácil de consultar já que inclui um glossário de termos de 
prova e um índice remissivo. 

Em Vinhos de Portugal, pode encontrar também informações práticas que se revelam sempre 
úteis na hora de escolher um vinho. 
Para o ajudar nas escolhas do dia-a-dia, este livro inclui um guia de bolso destacável com a 
seleção dos melhores vinhos do ano. 
 
 

O economista de sofá 
Steven E. Landsburg 
 

O Economista de Sofá mostra de forma clara, acessível e divertida de 

que forma as leis económicas se revelam nos pequenos gestos do dia a 

dia. O senso comum ajuda-nos muitas vezes a perceber melhor o nosso 

mundo, mas nem sempre nos dá respostas fiáveis. A lógica é 

importante, pois leva-nos de ideias simples a conclusões 

surpreendentes. Uma ideia simples é que as pessoas reagem a 

incentivos. Uma conclusão surpreendente é que quando estão 

protegidas por airbags, as pessoas conduzem de forma imprudente e têm mais acidentes. 

Steven Landsburg analisa uma série de exemplos como este, passando pelos impostos, 

desemprego, iliteracia ou ambientalismo, de forma a dar resposta a alguns dos maiores 

desafios da sociedade. Simultaneamente controverso e divertido, O Economista de Sofá 

desmistifica a economia do dia a dia e os princípios económicos mais importantes. 



 

O peixinho folha-de-água 
Vergílio Alberto Vieira 
 
Arremessada de longe, a palavra nasceu sob o signo da flecha do tempo. 
O imaginário é essa janela aberta por onde entra a palavra, indo cravar-se 
no verde maçã que equilibramos, com inquietação, no alto da cabeça. 
Escrever é, acima de tudo, um ato de amor. Para manter intacto esse 
fascínio pelo sonho é que, afinal, cada dia nos fazemos crianças. Dos pés à 
cabeça, como convém. 
 

 
O jardim curioso 
Peter Brown 
 
Livro recomendado para o 1º ano de escolaridade, destinado a leitura 
autónoma. 
 
O Jorge descobre numa linha férrea abandonada umas plantas a morrer. 
Decide cuidar delas - e a cidade escura e cinzenta transforma-se num 
jardim verde e luxuriante 

 
 

Ynari – a menina das cinco tranças 
Ondjaki 
 
Livro recomendado para o 4º ano de escolaridade, destinado a leitura 

autónoma. 

Ynari é uma menina com cinco tranças e muita vontade de conhecer 

outras aldeias. 

Perto do rio, Ynari encontra um homem pequenino e descobre que a 

guerra também faz parte do mundo. Com a ajuda das suas cinco tranças, a menina vai mostrar 

que as crianças, com magia e ternura, podem mudar todas as aldeias e acabar com todas as 

guerras. 

Numa viagem de sensibilidade e sabedoria, com estrelas e cores, é possível inventar ou 

destruir palavras. Brincando com os sentidos da vida e da paz, Ynari redescobre uma palavra 

antiga cheia de uma magia nova: «amizade» 

 

 

 

 

 

 

 



DVD´S  

1492: Cristovão Colombo 
Ridley Scott 
 
Um épico de Ridley Scott visualmente interessante realizado para 

celebrar os 500 anos do descobrimento da América, que mostra a luta 

de Cristóvão Colombo pela civilização do mundo novo. O Cristóvão 

Colombo (Gérard Depardieu) deste filme é uma personagem complexa e 

humana que trata os índios quase da mesma maneira que a nobreza 

espanhola, o que parece inverosímil. "1492, Cristóvão Colombo" serve o 

seu papel de filme épico, embora não se inscreva nos melhores trabalhos de Ridley Scott. 

Destaque para a banda sonora, com música de Vangelis, nomeada para os Globos de Ouro, 

que tem um papel fundamental no filme e cujos temas complementam a história. 

A idade do gelo 
Chris Wedge 
 
A história gira em torno de três inesquecíveis personagens: um mamute 

peludo e rezingão, uma irreverente e intratável preguiça, e um manhoso 

tigre dentes-de-sabre. A este grupo de incompatíveis figuras, junta-se 

um inesperado 'passageiro', um bébé humano, na maior jornada de 

todos os tempos. É o melhor filme de animação digital que a 20Th 

Century Fox já realizou, tendo sido um estrondoso sucesso nos EUA 

rivaliza directamente com Shrek e Monters Inc., sendo um filme que agrada tanto a crianças 

como adultos. 

 


