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Livros Adultos 

 

1º 

Título: Corpo e Mente 

Autor: Osho 

 

«O corpo é a alma visível, e a alma é o corpo invisível. O corpo 

e a alma não estão de modo algum divididos, fazem parte um 
do outro, fazem parte de um todo. Temos de aceitar o corpo, 

de amar o corpo, de respeitar o corpo, de estar gratos pelo 
nosso corpo... O corpo é o mecanismo mais complexo da 
existência, é simplesmente maravilhoso! E abençoados 

aqueles que se maravilham com ele. Comece a sentir-se maravilhado com o 
seu corpo, pois ele é aquilo que está mais próximo de si. A maneira mais 

íntima que a natureza tem de se aproximar de si e que a existência tem de 
chegar até si é através do seu corpo. Nele correm as águas do oceano, nele 
encontra-se o fogo das estrelas e dos sóis, encontra-se o ar, e ele é feito de 

terra.» 

 

2º 

Título: As Jóias do Sol 

Autor: Nora Roberts 
 

Depois de um casamento falhado e uma carreira 
desapontante como professora de Psicologia, a jovem Jude 
Murray sente-se no limiar de um esgotamento nervoso. 

Numa fuga desesperada para a frente, decide abandonar 
Chicago e instalar-se durante alguns meses no chalé 

abandonado da sua bisavó, na distante e mágica vila de 
Ardmore, na Irlanda. 

Rodeada pela magia das paisagens irlandesas e inebriada pelas lendas 

antigas, Jude vai descobrir a alegria que é viver, amar… e ser amada! 
 

 
3º 

Título: O Indesejável Desejado 
Autor: Carol Mann 
Em França, como em Portugal, gostamos de crianças: gastam-

se fortunas na sua conceção, tratamento, vestuário e 
educação. Facilmente nos deixamos maravilhar pelo bonito 

bebé louro nos braços de uma elegante modelo - argumento 
publicitário irresistível -, mas desviamos o olhar do garoto 
bochechudo carregado por uma mãe exausta. Com três meses 

de idade apenas, entregamo-los aos cuidados de 



desconhecidos; os passeios em carrinho assemelham-se, com frequência, a 

um verdadeiro combate cujo ritmo e stress nenhum adulto suportaria. 
A autora constata o fosso existente entre o desejo de ter filhos, as 

necessidades demográficas e os obstáculos que nos empenhamos em 
multiplicar antes do nascimento de uma criança: será que o bebé é bonito? 
Será que teremos meios para o educar? Qual a melhor data para o 

nascimento? Este livro constitui um vigoroso libelo acusatório contra o lugar 
que a nossa sociedade reserva aos bebés, simultaneamente desejados e 

indesejados, e uma exortação à tomada de consciência por parte de todos os 
pais, presentes e futuros. 
Carol Mann é historiadora e autora de Histoire sociale des bébés à travers la 

layette. 
 

Livros Infanto-juvenis 

 

1º 

Título: A Fada Oriana 

Autor: Sophia de Mello Breyner Andresen 
 

Dizia Sophia que as fadas são seres da natureza. Queria 
com isto lembrar que elas nascem da nossa capacidade 
de atribuir vida, vontade e intenções ao mundo da 

natureza. 
Em A Fada Oriana, encontramos o dom da proteção sobre 

os seres mais frágeis que vivem numa floresta, encontramos as tão humanas 
oscilações entre a solidariedade, o sentido da responsabilidade e o egoísmo 
e a vaidade. Encontramos, como é próprio de muitos contos tradicionais e 

para a infância, as peripécias de uma luta entre o bem e o mal. 
Livro indicado pelas Metas Curriculares para o trabalho da Educação Literária 

no 5.º ano e recomendado pelo PNL para leitura orientada no 5. ° ano de 
Escolaridade. 
 

 
 

2º 

Título: O Cavaleiro da Dinamarca 
Autor: Sophia de Mello Breyner Andresen 
 

 

No regresso de uma longa peregrinação à Palestina, o 

Cavaleiro tem apenas um desejo: voltar a casa a tempo 
de celebrar o Natal com a sua família. 

Nessa viagem, maravilha-se com as cidades de Veneza e 
Florença, e ouve histórias espantosas sobre pintores, poetas e navegadores. 
São muitas as dificuldades com que se depara, mas uma força inabalável 

parece ajudá-lo a passar essa noite tão especial com aqueles que mais ama… 
Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para leitura orientada no 

7.º ano de escolaridade. 



3º 

Título: Os Cinco no Lago Negro 
Autor: Enid Blyton 

 
Os cinco heróis destas histórias são o Júlio, o David, a Ana, 
a Zé e o Tim, que é um cão. Juntos envolvem-se em 

aventuras e confusões. 
Será que irão conseguir este mistério? 

Os Cinco têm uns dias de férias e vão dar um passeio a pé 
pela charneca. Porque é que um preso foragido passa uma 

mensagem ao David a meio da noite? E o que quererá dizer 
essa estranha mensagem? 
Quando a polícia local não acredita na sua história, os Cinco tomam a decisão 

de encontrar as respostas sozinhos.  
 

 
DVD’s Adultos 

 

1º 

Título: Passeio pelo Património: os Domínios do Leão 

 

Nenhum cenário evoca tanto o contacto com a natureza 

selvagem como a savana african. Aqui o leão impõe a sua 
lei sobre todos os outros animais, mas a luta pela 
sobrevivência dita as suas leis para todas as espécies. 

A paisagem agreste e o duro clima marcam a vida da 
manada, refúgio das crias até chegar o momento de serem 

independentes. 
O Passeio pelo Património proõe-nos uma viagem a quatro cantos do planeta 
nos quais a natureza se apresenta triunfante e esplendorosa. As imagens das 

cataratas Vitória e as do Iguaçu acompanham a variedade e singuraridade da 
fauna que encontramos no Kilimandjaro ou nas ilhas Galápagos. 

 
 
2º 

 Título: Passeio pelo Património: Dragões de Komodo 
 

Em terras da Indonésia encontra-se Komodo, uma ilha 

vulcânica ancorada no passado e na qual se encontra uma 

das espécies animais mais estranhas. Nesta zona perdida no 

tempo vivem os Dragões, enormes lagartos herdeiros dos 

extintos dinossauros, que, longe de qualquer lenda, 

convivem com o ser humano. O conteúdo deste disco, 

completa-se com um passeio por quatro parques naturais nos quais se 

combinam espécies vegetais únicas, santuários para os grandes mamíferos e 



terras carregadas de simbolismo para as tribos que habitam nas mesmas 

desde tempos imemoriais. 

 

3º 

 Título: Resgate  
Realizador: Ron Howard 

 
O proprietário de uma companhia aérea, Tom Mullen, 

acumulou grande riqueza trabalhando arduamente. Um 
grupo de criminosos sequestra seu filho e pede um 
resgate de $2 milhões. Incentivado por sua esposa e um 

agente do FBI, Tom prepara-se para pagar, mas a entrega 
do resgate dá errado. Enfurecido, Tom decide virar a 

mesa e oferece dinheiro pela vida dos sequestradores, na 

televisão, em rede nacional. 

 

DVD’s Infanto-juvenis 

1º 

Título: Ruca o caçador de dinossauros 

 

Bem-vindo ao mundo do Ruca. Um mundo que trás todos 
os dias uma nova aventura cheia de diversão, alegria e 

muitas surpresas! 
Visite um museu de Dinossauros com o Ruca! Aqui podes 
ver como brincar com os amigos aos astronautas, ir a uma 

livraria, ser um pirata em busca de um tesouro, fazer um 
espantalho ou fazer o próprio livro com uma história e um 

desenho pode ser bem divertido! 
As crianças adoram as histórias, as músicas e as personagens! E mais, as 
histórias de Ruca e os seus amigos ajudam as crianças a perceber o mundo 

que as rodeia, respondendo a questões que as ajudam a crescer - uma 
incrível descoberta a seguir a outra. 

 
 

2º 

Título: Vitaminix 2: Alimentos Saudáveis 
 
Aprende divertindo-te! 
Aprende a comer com Vitaminix. Aprende com Vítor, Sofia e seus 
amigos animais a conhecer melhor os alimentos e a comer melhor. 
Queres aprender a comer de uma forma saudável? 
Aprende a comer bem com Vitaminix. Vitaminix é uma série 
educativa sobre alimentação, que explica porque é que a cenoura 
faz bem… 
 



 

3º 

Título: A Pantera Cor-de-Rosa 1 

A Pantera Cor-de-Rosa é indiscutivelmente, a maior estrela de 
animação do mundo. Foi em 1964 que este felino de pele 
rosada surgiu furtivamente no grande ecrã, durante a 

sequência inicial de uma comédia de ação. Acabaria assim por 
conquistar não só as plateias em todo o mundo, mas todo um 

séquito de críticas e cinéfilos sofisticados! 
Embora a personagem seja conhecida até aos dias de hoje, as suas primeiras 
aparições são agora consideradas verdadeiros clássicos! 

Reunidos pela primeira vez numa só coleção, poderá agora visionar todos os 
filmes originais da Pantera Cor-de-Rosa The Pink Phink, filme galardoado com 

um Óscar que encantou toda uma legião de fãs… tal como continuará 
certamente a fazer durante as décadas vindouras! 


