
 

 TOP BME janeiro/março 2019 

Livros de adulto 

1º 

Sinal de vida 
José Rodrigues dos Santos 
 
Um observatório astronómico capta uma estranha emissão vinda do espaço 
na frequência dos 1,42 megahertz. Um sinal de vida. O governo americano 
e a ONU são imediatamente informados. Um objeto dirige-se à Terra.  
A NASA prepara com urgência uma missão espacial internacional para ir ao 
encontro da nave desconhecida. Tomás Noronha, o maior criptanalista do 
mundo, é recrutado para a equipa de astronautas.  Começa assim a mais 

invulgar aventura do grande herói das letras portuguesas modernas, uma história de cortar a 
respiração que nos leva ao coração do maior mistério do universo. Será a vida um acidente ou 
resultará de um desígnio? Estaremos sós ou seremos um entre milhões de mundos habitados?  
A existência é um acaso ou tem um propósito?  Sinal de Vida traz-nos José Rodrigues dos 
Santos, o escritor favorito dos portugueses, no apogeu das suas extraordinárias capacidades 
narrativas. Um romance empolgante que, pelo fio de uma intriga intensa e absorvente, nos 
interpela sobre a vida, o seu objetivo e o nosso lugar no universo. 
 
2º 
 

O último segredo 
José Rodrigues dos Santos 
 
Uma paleógrafa é brutalmente assassinada na Biblioteca Vaticana quando 
consultava um dos mais antigos manuscritos da Bíblia, o Codex Vaticanus. A 
polícia italiana convoca o célebre historiador e criptanalista português, 
Tomás Noronha, e mostra-lhe uma estranha mensagem deixada pelo 
assassino ao lado do cadáver.  
A inspetora encarregada do caso é Valentina Ferro, uma beldade italiana 

que convence Tomás a ajuda-la no inquérito. Mas a sucessão de homicídios semelhantes 
noutros pontos do globo leva os dois investigadores a suspeitarem de que as vítimas estariam 
envolvidas em algo que as transcendia.  
Na busca da solução para os crimes, Tomás e Valentina põem-se no trilho dos enigmas da 
Bíblia, uma demanda que os conduzirá à Terra Santa e os colocará diante do último segredo do 
Novo Testamento. A verdadeira identidade de Cristo.  
Baseando-se em informações históricas genuínas, José Rodrigues dos Santos confirma-se nesta 
obra excecional como o grande mestre do mistério. Mais do que um notável romance, O 
Último Segredo desvenda-nos a chave do mais desconcertante enigma das Escrituras. 
 
 
 
 
 
 
 



3º 
 

Origem 
Dan Brown 
 

Robert Langdon, professor de simbologia e iconologia religiosa da 

universidade de Harvard, chega ao ultramoderno Museu Guggenheim de 

Bilbau para assistir a um grandioso anúncio: a revelação da descoberta 

que «mudará para sempre o rosto da ciência.» O anfitrião dessa noite é 

Edmond Kirsch, bilionário e futurista de quarenta e dois anos cujas 

espantosas invenções de alta tecnologia e audazes previsões fizeram 

dele uma figura de renome a nível global.  

Kirsch, um dos primeiros alunos de Langdon em Harvard, duas décadas atrás, está prestes a 

revelar um incrível avanço científico… que irá responder a duas das perguntas mais 

fundamentais da existência humana. No início da noite, Langdon e várias centenas de outros 

convidados ficam fascinados com a apresentação tão original de Kirsch, e Langdon percebe 

que o anúncio do amigo será muito mais controverso do que ele imaginava. Mas aquela noite 

tão meticulosamente orquestrada não tardará a transformar-se num caos e a preciosa 

descoberta do futurista pode muito bem estar em vias de se perder para sempre. 

 

Livros infanto-juvenil 

1º 
 

Leandro, rei da Helíria 
Alice Vieira 
 
Esta peça de teatro para crianças e jovens (com um enredo em muitos 
aspetos semelhante ao de "Rei Lear", de Shakespeare) foi buscar a sua 
base a uma narrativa popular. Um pai decide repartir o reino pelas filhas 
e põe-nas à prova, acabando, contudo, por deserdar a mais nova. Esta 
vem a revelar-se, afinal, a única que era merecedora da sua 
generosidade. Vítima do próprio orgulho e castigado pela sua cegueira, o 
rei expia as culpas mergulhando na miséria, até ser finalmente salvo e 
perdoado pela filha mais nova entretanto reencontrada. 

 
2º 
 
 

O cuquedo e um amor que mete medo 
Clara Cunha 
 
O Cuquedo e um amor que mete medo é uma nova história da dupla 
Cara Cunha e Paulo Galindro, autores do enorme sucesso O Cuquedo 
que prometem continuar a causar furor entre a pequenada e voltam 
com uma sequela divertidíssima acompanhada de magníficas 
ilustrações. 
 
 

 



3º 
 

A vida mágica da sementinha 
Alves Redol 
 
Quando a noite chegou a nossa amiga Sementinha procurou um 
torrãozinho de terra, deitando nele a cabeça para adormecer. E 
sonhou com o rouxinol vagabundo, a cantarolar para lhe trazer o 
sono, enquanto os dois chapins azuis a embalavam na teia doirada da 
aranha; depois vinham mais pássaros, todos os que vira no ensaio do 
bosque, e que traziam no bico o Amarelo de Barba preta, o Serrano, o 
Rubião, o Mocho de Espiga Branca e os outros seus companheiros, 
bagos de trigo. 
 
 

DVD 
 

1º 
 

Mamma Mia! 
Phyllida Lloyd 
 
1999, na ilha grega de Kalokairi. Sophie (Amanda Seyfried) está prestes 
a casar-se e, sem saber quem é o seu pai, envia convites para Sam 
Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) e Bill Anderson 
(Stellan Skarsgard). Eles vêm de diferentes partes do mundo, dispostos 
a reencontrar a mulher de suas vidas: Donna (Meryl Streep), mãe de 
Sophie. Donna é surpreendida, e tem que inventar desculpas para não 
revelar quem é o pai de Sophie. 
 

2º 
 
O gendarme casa-se 
Jean Girault 
 
Atingido pela seta do cupido o gendarme mais célebre de St. Tropez 

transforma-se em Casanova... do riso! Por altura das férias de Verão, os 

gendarmes de St. Tropez têm por missão dar caça aos azelhas armados 

em pilotos de corridas. Durante uma dessas missões de rotina o 

sargento Cruchot encontra a mulher da sua vida, a atraente e perigosa 

viúva de um coronel... É então que descobre o amor e a vida. Aprende 

a dançar, a dar flores, a vestir à civil e 'até' a pensar em casamento... 

 

 

 

 



3º 
 
Em busca da felicidade 
Kevin Costner 
 
Chris Gardner (Will Smith) é um pai de família que nunca tem o 

dinheiro que necessita para viver. Apesar das suas tentativas de 

sustentar a família, a mãe (Thandie Newton) do seu filho Christopher 

de cinco anos (Jaden Christopher Syre Smith) não consegue suportar 

a pressão constante da falta de dinheiro e acaba por os deixar. Chris, 

agora na situação de pai solteiro, continua a procurar um emprego onde ganhe mais, 

socorrendo-se de todas as técnicas de vendas que conhece. Acaba a estagiar numa 

conceituada empresa de corretagem e, embora sem ordenado, aceita o lugar, na esperança de 

que no fim do estágio consiga um emprego e um futuro promissor. No entanto, a falta de 

dinheiro leva a que ele e o filho sejam despejados do apartamento e obrigados a dormir em 

abrigos, estações de autocarros, casas de banho ou qualquer local que sirva de refúgio para 

passar a noite. Apesar de todas as dificuldades, Chris continua a honrar os seus compromissos 

de pai extremoso, utilizando o afecto e a confiança que o filho depositou nele como ímpeto 

para ultrapassar todos os obstáculos que lhe surgem. 

 

DVD´S Infantis 

 

1º 
 

Ruca, o caçador de dinossauros 
Beatrix Potter 
 
Bem vindo ao mundo do Ruca. 
Um mundo que traz todos os dias uma nova aventura cheia de 
diversão, alegria e muitas surpresas! No meio da natureza, o Ruca 
brinca e diverte-se com os seus novos amigos - elefantes, patos e 
cavalos - descobrindo o mundo que o rodeia um passo de cada vez. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2º  
 

Pedrito e os seus amigos 
 
“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. Vai divertir-se 
com o hilariante mundo de elefantes, jacarés, avestruzes, pinguins, 
rinocerontes e gorilas, lado a lado com todas as espécies de animais 
domésticos. 

 
 
 
 
3º 
 

O Bocas o espertalhão 
 
As histórias do Bocas trazem até nós a quinta mais estranha que jamais se 
viu, governada por um simpático boi de bom coração e sapatos de 
madeira. 
Vai divertir-se com o hilariante mundo de elefantes, jacarés, avestruzes, 
pinguins, rinocerontes e gorilas, lado a lado com todas as espécies de 
animais domésticos. 
conta é o tamanho do coração. 

 

Fonte: Wook 


