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Livros para adultos 

 
A nossa casa arde a Sul: para que serve a ajuda 

ao desenvolvimento? 
Serge Michailof, Alexis Bonnel 

 
A ajuda ao desenvolvimento está na berlinda. Há já 
muito tempo, são numerosas as vozes que se 

levantam: de que serve ajudar África? Todos os anos se 
despejam, nesse continente, milhares de milhões de 

dólares, sem que se verifiquem outros efeitos benéficos 
além do enriquecimento dos governantes locais… 
Em tempos de egoísmo e de escassez de dinheiros 

públicos, estas vozes não podem deixar de encontrar 
ecos favoráveis. 

A nossa casa arde a sul é uma viagem meticulosa, país a país, atenta às 
complexidades e às contradições. Uma viagem que não se deixa obnubilar 
pelos dramas, mas procede ao inventário dos sucessos, dos dinamismos, das 

forças vivas associadas às mudanças de geração. Uma viagem que não 
condena antes de começar por explicar. E que, depois de explicar, propõe 

sempre. Ninguém denuncia mais severamente as correpções dos dois 
Congos, as delapidações de Madagáscar ou dos Camarões, o escândalo do 
Gabão, países onde o solo e os presidentes são tão ricos e a população, tão 

pobre, desprovida de tudo e sem dispor sequer de hospitais adequados. Mas 
será isso razão para abandonarmos a ajuda ao desenvolvimento? Serge 

Michailof e Alexis Bonnel explicam-nos as razões pelas quais a ajuda 
internacional é não só desejável, como essencial, e que o desenvolvimento 

dos países do Sul não deixará incólumes as sociedades ditas ocidentais    
  
Fonte: sinopse extraída do documento 

 

 
 Sim, podes ser feliz: aconteça o que acontecer 

Richard Carlson, Ph. D.  
 

Nesta obra, o conhecido autor e consultor, Dr. Richard 
Carlson, mundialmente conhecido pelo seu trabalho 

quanto à forma de lidar com o stress, revela-nos um 
importantíssimo avanço na psicologia humana. 
A maioria das pessoas acredita que a felicidade 

depende das circunstâncias exteriores, e que 
resolvendo os nossos problemas, melhorando as nossas 

relações e tendo êxito, poderemos alcançar a felicidade. 
Mas o Dr. Carlson demonstra, claramente, que a 
felicidade não tem a ver com as forças exteriores ao 

nosso controlo – e que, de facto, a felicidade é um estado natural. 
   

Fonte: sinopse extraída do documento 



O menino de Cabul 

Khaled Hosseini 
 

No inverno de 1975, em Cabul, tudo o que Amir mais 

deseja no mundo é ganhar um concurso de papagaios 
para poder impressionar o seu pai, e Hassan, o seu 
amigo inseparável, está determinado a ajudá-lo. Mas, 

na tarde do concurso, um terrível acontecimento vai 
destruir os laços que unem os dois rapazes para 

sempre. E, mesmo quando a família de Amir é forçada 
a fugir do Afeganistão após a invasão soviética, Amir 

sabe que um dia terá de regressar à sua terra natal em 
busca de redenção. 
Já adaptado ao cinema, O Menino de Cabul é uma 

história de amor e amizade passada no cenário devastador do Afeganistão 
nos últimos 30 anos. 

 
Fonte: https://www.presenca.pt/livro/o-menino-de-cabul/  
 

Livros Infantojuvenis 
 

 

 Aventuras de João sem medo: panfleto mágico em 

forma de romance 
José Gomes Ferreira 

 
João Sem Medo habita na aldeia Chora-Que Logo-Bebes, 
cujos habitantes vivem presos à tradição de que tanto se 

orgulham: chorar de manhã à noite. Um dia, o nosso herói 
decide saltar o Muro que protege a aldeia da Floresta 

Branca, local onde «os homens, perdidos dos enigmas da 
infância, haviam estalado uma espécie de Parque de 

Reserva de Entes Fantásticos». Tem assim início uma 
viagem surpreendente, na qual João Sem Medo se irá cruzar com bichas de 
sete cabeças, gigantes de cinco braços, fadas, bruxas, animais que falam, e 

ainda com o mítico Príncipe das Orelhas de Burro. 
História fantástica que recorre ao imaginário mágico, por vezes de inspiração 

surrealista, este romance de José Gomes Ferreira é um prodígio de 
efabulação e engenho narrativo. Uma obra intemporal que continua a 
arrebatar tanto adolescentes como adultos. 

 
Fonte: sinopse extraída do documento  

 
 

 A Lara não quer ir à escola 
Christian Lamblin 

 
A coleção Viver e aprender! aborda os problemas com que 
geralmente se defrontam as crianças entre os 3 e 6 anos 

de uma forma simples e apelativa, oferecendo-lhes pistas 
para que os passem a encarar com naturalidade. Propondo 

uma perspetiva inovadora que apela ao diálogo e interação 



da criança com os pais, inclui um guia pormenorizado que os esclarece e lhes 

devolve o papel de principais agentes do crescimento harmonioso dos seus 
filhos. 

 
Fonte: sinopse extraída do documento 
 

 
 Terror na Aldeia da Juventude 

Rüdiger Greif 
 
Na Aldeia da Juventude onde os Rádio-Raposas assistem 

frequentemente a sessões de diapositivos e a festas, anda o 
diabo à solta. Partem-se janelas, destrói-se a estufa e 

roubam-se as flores. Os Rádio-Raposas apercebem-se das 
intenções dos malfeitores, no sentido de roubarem uma 
escultura de mármore, fazendo recair a suspeita, mais uma 

vez, sobre o jovem mais forte daquela instituição – o 
Guarda-Fatos. Porém, ele jura aos rádio-detectives que não o autor daquilo 

que se está a passar. Os quatro amigos CBs põem em prática algumas 
armadilhas para apanharem os vândalos. No entanto, apanham duas vezes a 

pessoa errada. Será que vão conseguir apanhar os verdadeiros autores do 
roubo? Através de várias perseguições e de diferentes truques, acabaram por 
encontrar a pista decisiva. Mas espera-os uma armadilha. Conseguirão 

escapar? 
 

Fonte: sinopse extraída do documento 
 

DVD´S 

 

O condenado de Alcatraz 
Real. Marc Rocco 

 
Baseado num poderoso caso real, O condenado de 
Alcatraz acompanha a extraordinária e crescente amizade 

entre dois jovens… 
Um condenado de Alcatraz (Kevin Bacon) e um jovem 

advogado estagiário (Christian Slater) – que mudam a 
vida um do outro ao mesmo tempo que alteram o curso 
da história. De uma riqueza emocional fora de série, eis 

uma história que descreve a descida de um homem a 
condições desumanas e a determinação de outro homem para resgatar e 

denunciar a indescritível brutalidade do seu cativeiro. 
A inesperada amizade que ganha forma entre o idealista advogado 

privilegiado e o atormentado e profundamente rejeitado prisioneiro, conduz 
a uma luta dramática que marcará o princípio do fim de Alcatraz como 
instituição penal. 

 
Fonte: sinopse extraída do documento 



O fazedor de milagres 

Real. Stanislav Sokolov, Derek Hayes 
 

É uma história que tem sido contada ao longo de 2000 

anos, mas nunca deste modo. O fazedor de milagres é um 
novo e brilhante retrato de Jesus que descreve o encontro 
casual entre Tamar uma jovem enferma e Jesus, um 

carpinteiro pacífico e determinado de Nazaré. Contra a 
vontade de seu pai, (Jairus), Tamar decide juntar-se aos 

fiéis seguidores, fascinados pela força espiritual e pela 
capacidade de liderança deste carismático homem – 

Jesus. O imparável conflito entre as autoridades e a fé irão manifestar-se 

quando a grande peregrinação alcançar Jerusalém. Um confronto entre o 
poder de Deus e o poder de Roma. 

Este filme é uma épica coprodução internacional que combina de modo vivo 
uma animação tridimensional com sofisticados efeitos de computador para 
atingir um intenso e extraordinário realismo. Espectadores de todas as idades 

não irão resistir aos envolventes e emocionantes momentos históricos que 
contam de forma única o desespero e júbilo do homem que é O fazedor de 

milagres. 
 
Fonte: sinopse extraída do documento 


