
 

 A nossa seleção do mês de janeiro 2020 

 

A chama imensa 
Ricardo Araújo Pereira 
 
Depois de ter saído d’A Bola, Ricardo Araújo Pereira, publica em livro 
as suas melhores crónicas de futebol. Não perca o humor implacável 
de RAP e as acesas polémicas com outros cronistas. 
 
 
 
 
 

 
 

Ikigai: guia prático 
Héctor García, Francesc Miralles 
 
Conhece a sua verdadeira razão de viver? Está a colocar em prática o 
seu IKIGAI? 
Depois de revelarem os segredos dos centenários japoneses para uma 
vida longa e feliz no livro anterior, Ikigai, Viva Bem até aos Cem (um 
sucesso internacional publicado em 32 países), Héctor García e 
Francesc Miralles ensina-o neste guia a tirar o máximo proveito do 
seu propósito de vida de forma a viver mais e melhor. 
Aceite o convite dos autores e viaje no comboio Shinkansen pelo seu 
passado, presente e futuro. Ao percorrer as 35 emblemáticas 
estações, com a ajuda dos exercícios, técnicas e práticas sugeridos, 

traçará o seu caminho interior de felicidade e bem-estar. Quando chegar ao destino, será uma 
pessoa completamente diferente. Desfrute intensamente desta viagem! 

 
Deixe de ser simpático seja verdadeiro 
Thomas D´Ansembourg 
 

Somos, muitas vezes, mais hábeis a dizer umas verdades aos outros 
do que a exprimir-lhes simplesmente a verdade do que se passa 
connosco. Aliás, não aprendemos a tentar compreender o que se 
passa com eles. Aprendemos antes a sermos complacentes, a 
usarmos uma máscara, a desempenharmos um papel. Ganhámos o 
hábito de dissimular o que se passa em nós a fim de comprarmos o 
reconhecimento, a integração ou o conforto aparente, em vez de 
nos exprimirmos tal como somos. Aprendemos a cortar connosco 
para estarmos com os outros. A violência no dia-a-dia é 
desencadeada por este corte: a não escuta de si leva, mais cedo ou 
mais tarde, à não escuta do outro, o não respeito por si leva, mais 

cedo ou mais tarde, ao não respeito pelo outro. Este livro tem como objetivo despertar-nos da 
nossa inconsciência. É urgente sermos mais conscientes da nossa maneira de pensar e agir 
 
 



 
 
Antes, agora, depois 
Luísa Ducla Soares 
 
Plano Nacional de Leitura 
Livro recomendado para Educação Pré-Escolar, destinado a leitura 
em voz alta. 
 
 
 
 
 

 
O pequeno livro do bom comportamento 
Christine Coirault 
 
Plano Nacional de Leitura 
Livro recomendado para Educação Pré-Escolar, destinado a leitura 
em voz alta. 
Foste convidado para a festa de aniversário? Vais brincar com um 
amigo? Ou vais ficar em casa com a tua família? Então o que deves 
fazer? Qualquer que seja a ocasião, as personagens bem-
comportadas que aparecem neste livro vão mostrar-te o que deves e 
o que não deves fazer! 
 

 
 

Há um monstro no teu livro 
Tom Fletcher 
 
Um livro interativo que vai divertir muito as crianças! Oh, não! Um 

Monstro maroto invadiu este livro! Podes ajudar a mandá-lo 

embora? Um livro ilustrado, incrivelmente divertido, do autor de 

bestsellers Tom Fletcher. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
 
 
 

 
Happy Feet 
George Miller 
 
Nas planícies geladas da Antárctica, todos os Pinguins-Imperador 

exibem e orgulham-se dos seus dotes de excelentes cantores, todos 

excepto o Mumble, a nossa personagem principal!  

Por não saber cantar, Mumble é expulso da comunidade de Pinguins-

Imperador, certo de que nunca encontrará a felicidade nem um amor verdadeiro. Longe de 

casa, Mumble conhece um peculiar grupo de pinguins de outra espécie. 

 

 

Fonte sinopses: Wook, adoroocinema 


