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Livros de Adultos 
 
 
 

1º 

 
A mão do Diabo 

José Rodrigues dos Santos 
 
A crise atingiu Tomás Noronha. Devido às medidas de 

austeridade, o historiador é despedido da faculdade e tem 
de se candidatar ao subsídio de desemprego. À porta do 

centro de emprego, Tomás é interpelado por um velho 
amigo do liceu perseguido por desconhecidos. 
O fugitivo escondeu um DVD escaldante que compromete 

os responsáveis pela crise, mas para o encontrar Tomás 
terá de decifrar um criptograma enigmático. 

O Tribunal Penal Internacional instaurou um processo aos 
autores da crise por crimes contra a humanidade. Para que este processo 
seja bem-sucedido, e apesar da perseguição implacável montada por um 

bando de assassinos, é imperativo que Tomás decifre o criptograma e localize 
o DVD com o mais perigoso segredo do mundo. 

 
 
 

2º 

 
O retrato da mãe de Hitler 
Domingos Amaral 
 

Jack Gil Mascarenhas Deane já não trabalha para os 
serviços secretos ingleses, pois a guerra acabou, mas a 
chegada do seu pai a Lisboa vai alterar a sua vida. O 

pai é um colecionador de tesouros nazis e vai obrigar 
Jack Gil a ajudá-lo na sua demanda pelos valiosos 

artefactos, que muitos nazis, como Manfred, tentam 
vender em Lisboa, antes de fugirem para a América do 
Sul.  

Dividido entre o desejo de ajudar o pai e o desejo de 
partir de Lisboa, Jack Gil está também dividido nos seus 

amores, pois embora esteja apaixonado por Luisinha, uma portuguesa que 
adora cinema e acredita na democracia, fica perturbado pelo regresso de 
Alice, o seu amor antigo, uma mulher duvidosa, misteriosa, mas 

entusiasmante, que fora a sua paixão de uns anos antes, e que desaparecera 
certa noite da sua vida. 

 
 



3º 

 
O anjo branco 

José Rodrigues dos Santos 
 
A vida de José Branco mudou no dia em que entrou 
naquela aldeia perdida no coração de África e se 
deparou com o terrível segredo. O médico tinha ido 

viver na década de 1960 para Moçambique, onde, 
confrontado com inúmeros problemas sanitários, teve 

uma ideia revolucionária: criar o Serviço Médico Aéreo.  
No seu pequeno avião, José cruza diariamente um vasto 
território para levar ajuda aos recantos mais longínquos 

da província. O seu trabalho depressa atrai as atenções 
e o médico que chega do céu vestido de branco 

transforma-se numa lenda no mato. Chamam-lhe o Anjo Branco. 
Mas a guerra colonial rebenta e um dia, no decurso de mais uma missão 
sanitária, José cruza-se com aquele que se vai tornar o mais aterrador 

segredo de Portugal no Ultramar. 
Inspirado em factos reais e desfilando uma galeria de personagens digna de 

uma grande produção, O Anjo Branco afirma-se como o mais pujante 
romance jamais publicado sobre a Guerra Colonial - e, acima de tudo, sobre 
os últimos anos da presença portuguesa em África. 

 
 

 
 

Livros Infanto-juvenis 
 
 

1º 

 
Pê de pai 

Isabel Martins  
 
Um pai é capaz de se transformar nas coisas mais 

incríveis: num trator, num escadote, num colchão ou 
num esfregão... Um livro que olha de perto a relação 

de cumplicidade entre pai e filho. E que convida filhos 
e pais a descobrirem-se juntos ao virar de cada página. 
Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, para 

o 1º ano de escolaridade, destinado a leitura autónoma. 
 

 

 
 

 
 

 



2º 

 

O romance de Rita R. 
Ana Saldanha 

 
Um computador portátil usado, a preço irresistível. Não 
resisti. Só passados dias o liguei. Estava a transbordar de 

documentos! Não abri nem um. Se encontrasse um diário 
também não o leria. Eu tenho princípios. 

Tentei encontrar o vendedor, sem resultado. Que fazer? 
Não tinha alternativa: ouvi o áudio-diário da Rita. Era um 
diário típico de uma adolescente. Li também as receitas, 

as tentativas de escrever um romance, olhei para as 
fotografias, li os e-mails. E o pequeno mundo que me 

apareceu à frente era sólido e completo. 
Enviei tudo ao meu editor. Com dificuldade, consegui convencê-lo de que, 
desta vez, a ficção era uma história real, realmente contada pela sua 

protagonista. Tenho a esperança de um dia vir a conhecer pessoalmente a 
Rita R. 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, para o 7º ano de escolaridade, 
destinado a leitura orientada. 
 
 
 

3º  
 

O dinossauro 
Manuela Bacelar 

 
Dinossauro é já um clássico da Literatura infantil 
Portuguesa. Textos muitos curtos, frases simples, uma 

grande imaginação, uma ternura com a qual se tropeça 
a todo o momento, muita cor, vários ingredientes para 

tornar este livro num presente que os adultos gostam 
de dar e as crianças gostam de receber. O Dinossauro 
é uma bem-humorada história escrita e ilustrada por 

Manuela Bacelar e que se encontra também publicada 
em França. 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura, para o 2º ano de 
escolaridade, destinado a leitura autónoma. 

 

 
 

 

DVD’s Adultos 
 
 

 
1º 
 



Fala com ela 
Pedro Almodóver 

 
Em Madri, vive Benigno Martin (Javier Cámara), um 
enfermeiro cujo apartamento fica em frente a academia 

de balé comandada por Katerina Bilova (Geraldine 
Chaplin). Ele fica na janela da sua casa observando os 

ensaios com especial atenção a uma das estudantes de 
Katerina, Alicia Roncero (Leonor Watling). Quando 
Alicia é ferida em um acidente de carro, acaba 

internada no hospital onde ele trabalha. Benigno cuida 
dela, em coma, com um cuidado acima do normal. 

 

 
 

2º 
 

Acerto Final 
Sean Penn 

 
Freddy Gale (Jack Nicholson) é o dono de uma pequena 
joalheria que esperou seis anos para matar John Booth 

(David Morse), um homem que atropelou e matou sua 
filha quando estava bêbado. Booth deixou 

recentemente a prisão, onde cumpriu a pena pela 
morte da jovem, sendo que agora chegou o momento 
que Freddy tanto esperou para o ajuste de contas. 

 

 
 

 
 

3º 

 
A lista de Schindler 

Steven Spielberg 
 
A inusitada história de Oskar Schindler (Liam Neeson), 

um sujeito oportunista, sedutor, "armador", simpático, 
comerciante no mercado negro, mas, acima de tudo, 
um homem que se relacionava muito bem com o regime 

nazista, tanto que era membro do próprio Partido 
Nazista (o que não o impediu de ser preso algumas 

vezes, mas sempre o libertavam rapidamente, em 
razão dos seus contatos). No entanto, apesar dos seus 
defeitos, ele amava o ser humano e assim fez o 

impossível, a ponto de perder a sua fortuna, mas conseguir salvar mais de 
mil judeus dos campos de concentração. 

 
 



DVD’s Infanto-juvenis 

 
 
 

1º 
 

Pedrito e seus amigos 
Beatrix Potter 

 
"Era uma vez quatro coelhinhos, chamados Flopsy, 
Mopsy, Rabinho de Algodão e Pedrito". Assim começa o 

primeiro dos contos originais de Pedrito Coelho, escritos 
por Beatrix Potter, e que foram traduzidos para 35 
línguas diferentes, tendo alcançado um enorme sucesso 

em mais de 117 países de todo o mundo. 3 histórias A 
História de Pedrito Coelho e do Coelho Casimiro As 

escapadelas destes irrequietos coelhinhos no jardim do 
Sr. Gregório ganham vida no ecrã neste admirável filme 

animado. A História do Tó Gatinho e da Pata Patrícia A Luvinhas, a Boneca e 

o Tó Gatinho tentam ficar limpos e elegantes para o chá organizado pela mãe, 
e a Pata Patrícia encontra um cavalheiro com bigodes de raposa. A História 

do Barnabé Bigodes O irrequieto Tó Gatinho cai nas garras de um gordo e 
sabujo rato, chamado Sr. Barnabé Bigodes, que quer saborear um manjar 
diferente para o jantar... 

 
 

 

2º 

 

Tristão e Isolda 

Thierry Schiel 

 
Na Europa da Idade Média as tribos lutam pelo poder, 
logo após a queda do império romano. Tristão (James 
Franco) teve toda sua família assassinada por 

conspiradores, que tinham o objetivo de impedir os 
planos de seu pai para unificar a Inglaterra. Adotado pelo 

tio, Lorde Marke (Rufus Sewell), Tristão cresce e se torna 
seu maior guerreiro. Imbuído do desejo em seguir os 
planos do pai, ele é ferido em combate e considerado 

morto, sendo jogado ao mar em um enterro viking. 
Porém é resgatado por Isolda (Sophia Myles), por quem se apaixona. O casal 

troca juras de amor, mas não revela seus nomes. Após se recuperar ele 
retorna à sua terra, sem saber que seu amor é a filha de Donnchadh (David 
O'Hara), o rei da Irlanda e também seu principal inimigo. Mas o destino fará 

com que se encontrem novamente, quando Donnchadh organiza um 
campeonato de lutas até a morte e promete como prêmio a mão de sua filha. 

 
 
 



3º 
 

Ruca, o bombeiro 

 
Neste desenho animado, as formigas estão cansadas de 
sofrer ataques constantes a seu formigueiro e encolhem 
um menino destruidor chamado Lucas, que é condenado 

a viver entre elas até que perceba seus erros. Ajudado 
pelos insetos guardiões, Lucas descobre um mundo que 

nunca soube que existia e logo junta forças com seus 
novos amigos para combater um exterminador que 
ameaça o formigueiro. 

 


