
 

 A nossa seleção do mês de janeiro 2019 

As crónicas da Margarida 
Margarida Rebelo Pinto 
 
Do humor desconcertante e certeiro às confissões intimistas, cuja 
sinceridade comove e nos faz viajar pelas palavras, este livro reúne 
uma selecção de crónicas escolhidas pela autora dos best-sellers «Sei 
Lá» e «Não Há Coincidências». Um relato tocante de uma forma única 
de ver o mundo, para saborear, linha a linha. 
 
 
 
 

 
Senhores de si: uma interpretação antropológica da masculinidade 
Miguel Vale de Almeida 
 
Senhores de si é um estudo sobre a variedade das identidades 
masculinas, por um lado, e os efeitos da masculinidade hegemónica, 
por outro. 
Baseado em trabalho de campo numa aldeia Alentejana, na experiencia 
de vida partilhada com os seus homens, apresenta uma etnografia em 
diálogo com teorias recentes das ciências sociais sobre “sexo e género”. 
 
 

 
Artista de circo 
Margarida Rebelo Pinto 
 

Um trapezista, uma rapariga à espera, um cego, uma executiva, um 
poeta, uma menina rica, um estudante de biologia, um fotografo, uma 
avó dedicada, uma mãe que tem uma caravana, uma hospedeira, um 
comandante, um condutor de elétrico, uma quiromante, um rapaz 
tímido, uma atriz, um amigo para toda a vida, um ator que nunca saber 
qual é o papel dele, uma irmã com asma, uma mãe, uma avó doida por 
bolos, um avô austero e um filho adorável, são alguma das personagens 
que povoam as histórias orgulhosamente publicadas nas últimas 

páginas de domingo no Jornal de Notícias entre 2000 e 2002. Uma viagem alucinante ao 
mundo do imaginário onde cada um de nós acaba por se encontrar mesmo que não queira. 
 
 

O aniversário da Infanta 
Oscar Wilde 
 
Uma princesa muito bela mas mimada, toureiros, contorcionistas, 
ciganos e um pequeno anão, são apenas alguns dos personagens deste 
conto admirável.  
 
 



 
 
 

Robinson Crusoé 
Daniel Defoe 
 
Robinson Crusoé é um náufrago que sobrevive a tempestades e 
furacões, a piratas gananciosos, a selvagens canibais e à vida solitária 
numa ilha deserta. Com imaginação e habilidade, constrói casas, 
barcos e ferramentas que lhe permitem viver décadas longe da 
civilização. Mas é em Sexta-Feira, um nativo que ele salva da 
escravidão, que encontra a verdadeira humanidade. Descobre todas as 
aventuras deste herói na mais famosa narrativa de viagens. 
 

 
 

O livro dos dias 
José Jorge Letria 
 
Quase todos os dias há, no nosso calendário, datas para celebrar que 

têm significado nacional e internacional e que nos ajudam a ser 

melhores cidadãos. De forma poética, o autor escreve sobre o que 

representam esses dias e sobre o modo como eles nos podem tocar e 

mobilizar para causas e valores. Cada poema vale por si, mas o conjunto tem o valor de um 

olhar sobre as coisas que vale a pena lembrar, nas datas certas, e que podem tornar este 

mundo  

 

DVD´S 

Aberto até de madrugada 
Robert Rodriguez 
 
Dois irmãos criminosos em fuga da polícia escondem-se num bar 
mexicano, onde acabam por ser atacados por uma horda de 
vampiros. Depois do sucesso inesperado de "El Mariachi", Robert 
Rodriguez realizou este filme que começa por ser um policial e se 
transforma num exercício de horror "gore", com o seu amigo 
Quentin Tarantino num dos papéis principais. 
 
 
 

 
Pedrito e os seus amigos 
Chris Wedge 
 
“Era uma vez quatro coelhinhos, chamados Flopsy, Mopsy, Cotton-

Tail e Peter.” Assim começa o primeiro dos contos originais de Peter 

Rabbit, 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. Três belas histórias animadas, baseadas nos livros originais de Peter Rabbit, de Beatrix 

Potter 

 

 

Fonte sinopses: Wook 


