
 

 A nossa seleção do mês de julho 2018 

Os dias portugueses de Isabel II 
António Simões Brás 
 
Quando Salazar, em plena Segunda Guerra Mundial, convidou 
Domingos de Souza e Holstein Beck, duque de Palmela, para 
embaixador na Grã-Bretanha, não imaginaria que o diplomata e a 
mulher, Maria do Carmo, estabelecessem com o rei Jorge VI, a rainha 
Isabel Bowes-Lyon, as princesas Isabel e Margarida e o duque de 
Edimburgo laços de amizade que haveriam de perdurar. Por essa razão, 
quando Isabel II se deslocou a Portugal, em 1957, Salazar proporcionou-
lhe a receção mais faustosa de todo o seu longo reinado. Porém, antes 

de iniciar o programa oficial, a monarca impôs, em tributo à amizade, passar privadamente um 
dia com os duques de Palmela, o que desagradou bastante ao Governo português. Isabel II 
regressaria em 1985, aproveitando para, além dos encontros protocolares, rever amigos e com 
eles partilhar momentos de descontração. Também os passos de Carlos e Diana em Portugal, 
em visita pouco depois, são abordados, sendo já visível no casal um comportamento que 
levaria à sua definitiva separação. Resultado do acesso às memórias inéditas da duquesa de 
Palmela, de inúmeras entrevistas a membros da família, entre outras fontes, esta obra 
recupera os passos de Isabel II no nosso país, mostrando pela primeira vez a agenda privada de 
uma das figuras mais marcantes da História Contemporânea Universal. 
 

 
A arte da guerra 
Sun Tzu 
 
A Arte da Guerra, escrita há 2500 anos, uma das mais fascinantes e 
importantes obras sobre teoria militar e estratégia da humanidade. De 
leitura obrigatória para muitas gerações de militares, a Arte da Guerra 
tornou-se um clássico no mundo empresarial, fornecendo aos gestores 
inspiração para responderem aos desafios com que se vêem 
confrontados. A tradução de Lionel Giles, base da presente edição, foi a 
primeira versão canónica deste grande texto a surgir no Ocidente. Inclui 
uma introdução e notas do tradutor, comentários de historiadores 

chineses e valiosas informações bibliográficas sobre este clássico da literatura universal. 
 
 

Viagens pagãs 
Fernando Dacosta 
 

Deambulando pela mais recôndita ilha dos Açores, cujo cemitério deu 

as boas vindas ao marechal Carmona; por África, onde Samora Machel 

voltou a surpreender com novas frases arrebatadoras; ou pelo Rio de 

Janeiro, num Carocha com Agustina Bessa-Luís relembrando os últimos 

dias de Marcello Caetano, entre outras extraordinárias histórias, 

Fernando Dacosta conduz-nos pelos lugares mais marcantes que 

visitou. Uma prosa cativante, recheada de inúmeros momentos 

insólitos e divertidos que proporcionam ao leitor um prazer infinito, ao 



mesmo tempo que revive a História e os feitos dos portugueses, faz de Viagens Pagãs uma 

obra memorável e confirma o autor como um dos melhores contadores de histórias do nosso 

tempo. 

 

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. 

 
 
 

A bruxa arreganhadentes 
Tina Meroto 
 
Três irmãos, desatendendo às advertências da mãe, embrenham-se no 

bosque escuro e misterioso, onde tudo pode acontecer. O mais pequeno, 

temeroso e consciente do perigo, procura avisar os dois mais velhos, mas 

tem de tomar uma decisão e acaba por acompanhá-los. Como não sabiam o caminho de volta, 

decidiram entrar na casa da bruxa, onde cheirava a comida...Os contos e lendas acerca de 

bruxas constituem um repertório vivo e abundante, praticamente universal. É frequente as 

crianças personificarem os seus medos em personagens malvadas com aparência humana. 

Para ganhar confiança e superar os medos, nada como escutar contos onde os protagonistas 

triunfam sobre esses seres aterradores, criados na imaginação. 

Uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente 
Mafalda Milhões 
 
Com um trabalho focado na mediação de leitura através do 

acompanhamento de famílias, técnicos e outros mediadores, a editora 

O Bichinho de Conto apresenta o seu novo livro. "Uma Biblioteca é uma 

Casa onde cabe toda a Gente" Porque todos os leitores são diferentes, a capa apresenta-se 

com 3 cores à escolha. Um livro lúdico, divertido e inacabado, para leitores dos 0 aos 200 anos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DVD´S  

Planeta Ronaldo 
 
Durante 8 meses os repórteres da SIC acompanharam, em Manchester, o 

dia-a-dia do vice-campeão da Europa de futebol, campeão inglês e 

considerado o melhor jogador e melhor jogador jovem da liga mais 

competitiva do mundo: a liga inglesa. Alex Fergunson, Luíz Felipe Scolari, 

Marcelo Lippi, Luís Figo e José Mourinho são apenas alguns dos 

depoimentos exclusivos nesta grande reportagem onde se trilham 

caminhos do passado, da infância pobre do jovem prodígio ao sucesso repentino. Tudo 

ilustrado com imagens, fotos, documentos inéditos e depoimentos singulares de familiares, 

amigos e vizinhos 

Pokémon o filme 
 
Estão convocados para participar na mais recente aventura Pokémon! 

O grande êxito de cinema chega agora a tua casa. A aventura começa 

com o aparecimento de Mewtwo, um Pokémon bio-genético criado a 

partir do DNA de Mew, o mais raro e poderoso Pokémon. 

Determinado a provar a sua superioridade, Mewtwo desafia Ash, 

Pikachu e todos os outros para um combate nunca antes visto. 

Mewtwo vs. Mew: Super-Clone vs. Pokémon, este é o derradeiro 

combate... onde o futuro da Humanidade está em jogo! 


