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Livros Adultos 

1º 

 O segredo da casa Riverton: duas irmãs numa 

história de amor e traição 
Kate Morton 

 
Como sobrevivem os que presenciam a tragédia? 

Verão de 1924 

Na noite de um glamoroso evento social, um jovem 
poeta perde a vida junto ao lago de uma grande casa 

de campo inglesa. Depois desse trágico 
acontecimento, as suas únicas testemunhas, as irmãs 
Hannah e Emmeline Hartford, jamais se voltariam a 

falar. 
Inverno de 1999 

Grace Bradley, de noventa e oito anos de idade, antiga empregada da casa 
de Riverton, recebe a visita de uma jovem realizadora que pretende fazer um 
filme sobre a morte trágica do poeta. 

Memórias antigas e fantasmas adormecidos, há muito remetidos para o 
esquecimento, começam a ser reavivados. Um segredo chocante ameaça ser 

revelado, algo que o tempo parece ter apagado, mas que Grace tem bem 
presente. 
Passado numa Inglaterra destroçada pela primeira guerra e rendida aos 

loucos anos 20, o segredo da casa de Riverton é um romance misterioso e 
uma emocionante história de amor. 
 

Fonte: http://osabordosmeuslivros.blogspot.com/2016/09/o-segredo-da-
casa-de-riverton-de-kate.html 

 
 

2º 

Contabilidade e gestão 

Hélder Viegas da Silva, Maria Adelaide Matos 
 
Uma obra abrangente com dados e informações 

atualizadas e que visa: 
- O estudo pormenorizado do POC; 

- O registo das operações à luz dos princípios 
contabilísticos; 
- O domínio das técnicas para a construção das peças 

contabilísticas finais; 
- A interdisciplinaridade dos temas relacionando a 

Contabilidade com a Gestão financeira, com a 
Legislação comercial e com a Fiscalidade.  
Uma obra técnica que inclui casos práticos resolvidos. 
 

Fonte: Obra 

http://osabordosmeuslivros.blogspot.com/2016/09/o-segredo-da-casa-de-riverton-de-kate.html
http://osabordosmeuslivros.blogspot.com/2016/09/o-segredo-da-casa-de-riverton-de-kate.html


3º 

A aventura do bolo de Natal 
Agatha Christie 

 
Uma casa de campo inglesa durante o período 
natalício, com a crepitação da lareira e a excelente 

comida, não parece ser o local mais indicado para um 
crime, mas um bilhete sinistro deixado na almofada de 

Hercule Poirot diz-lhe que nem tudo é o que parece 
ser. Há ainda a terrível descoberta de um corpo num 

local inusitado, uma discussão que acaba numa morte, 
o estranho caso do morto que alterou os seus hábitos 
alimentares ou o enigma da vítima que sonhou com o 

seu próprio suicídio. Uma sucessão de casos que, em 
comum, têm apenas o mistério e nos quais os poderes de dedução de Hercule 

Poirot e Miss Marple são a cereja em cima do bolo... A Aventura do Bolo de 
Natal (The Adventure of the Christmas Pudding) foi originalmente publicado 
na Grã-Bretanha em 1960. Todos os seus contos, com a exceção de «O 

Desvario de Greenshaw», foram adaptados para televisão em 1991, com 
David Suchet no papel de Poirot. 

 
Fonte: https://www.kobo.com/pt/pt/ebook/a-aventura-do-bolo-de-natal 
 

  
 

Livros Infantojuvenis 

1º 

O meu pé de laranja lima 

José Mauro de Vasconcelos 
 
Esta é a história comovente de Zezé, um menino de seis 

anos nascido no seio de uma família muito pobre. Zezé 
é inteligente, sensível e criativo, mas muito endiabrado. 

Carente do afeto que não encontra junto do pai e da 
mãe, mais preocupados em sobreviver a cada dia, o 
menino perde-se nas ruas, onde só lhe dá para inventar 

travessuras. 
Tendo aprendido demasiado cedo a dor e a tristeza, Zezé 

acaba por usar o mundo da sua imaginação para fugir da 
realidade da vida: toma por confidente um pé de laranja lima, a que chama 
Xururuca e ao qual revela os seus sonhos e desejos. Será nesta fantasia que 

Zezé vai encontrar a alegria de viver e a força para vencer as suas 
adversidades. O Meu Pé de Laranja Lima é a obra maior de José Mauro de 

Vasconcelos, um dos grandes nomes da literatura brasileira. Um livro que 
urge descobrir, ou reencontrar, e que é aclamado como um dos mais 
importantes livros juvenis em língua portuguesa. 

Obra recomendada pelo Plano Nacional de Leitura para o 3º ciclo, destinada 
a leitura autónoma. 

 

https://www.kobo.com/pt/pt/ebook/a-aventura-do-bolo-de-natal


Fonte:https://www.bertrand.pt/livro/o-meu-pe-de-laranja-lima-jose-mauro-

de-vasconcelos/16469288 

 

2º 

Não tem graça! 
Jeanne Willis 
 

Certo dia, a Hiena, que se acha engraçada, coloca uma 
casca de banana no caminho da Girafa. Quando a 

Girafa escorrega e vai direitinha contra uma árvore, 
desencadeia-se uma série de desgraças que irão 

envolver todos os animais. A Hiena ri-se a bom rir à 
custa deles. Mas quem ri por último ri melhor! 
Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para 

Educação Pré-Escolar, Destinado a leitura em voz alta. 
 

Fonte: https://www.bertrand.pt/livro/nao-tem-graca-jeanne-willis/9594008 
 
 

3º 

Eu adoro o meu pai 

Giles Andreae 
 

Com textos simples e em rima, e ilustrações 
encantadoras, Eu Adoro o Meu Pai é a leitura ideal para 
partilhar, ler e reler em qualquer momento. 

Um livro ternurento que mostra que a chave para a 
felicidade está nas coisas mais simples. 

Uma celebração do amor entre filhos e pais. 
Um livro inspirador, mágico e inesquecível! 
 

Fonte:https://www.bertrand.pt/livro/eu-adoro-o-meu-pai-giles-
andreae/19173321 
 

DVD’s Adultos 

1º 

Misery 
Real. Rob Reiner 
 

Após sofrer um acidente numa região isolada, um escritor 
é salvo por uma ex-enfermeira que é uma grande fã dos 

seus livros. Entretanto, após saber que ele matou a sua 
personagem mais famosa no seu próximo livro, ela passa 
a torturá-lo na intenção de fazer com que ele desista da 

decisão. Ela queima o livro anterior e fá-lo recomeçar 
outro. Assim, o autor descobre o lado obscuro e obsessivo 

de sua cuidadora e passa a querer fugir dali. 

https://www.bertrand.pt/livro/o-meu-pe-de-laranja-lima-jose-mauro-de-vasconcelos/16469288
https://www.bertrand.pt/livro/o-meu-pe-de-laranja-lima-jose-mauro-de-vasconcelos/16469288
https://www.bertrand.pt/livro/nao-tem-graca-jeanne-willis/9594008
https://www.bertrand.pt/livro/eu-adoro-o-meu-pai-giles-andreae/19173321
https://www.bertrand.pt/livro/eu-adoro-o-meu-pai-giles-andreae/19173321


Misery (louca obsessão) é um filme de 1990 do género suspense baseado no 

livro homônimo de Stephen King. Tem como principal atriz Kathy Bates que 
interpreta Annie Wilkes, papel que lhe rendeu o Óscar de Melhor Atriz em 

1991. O papel de Paul Sheldon, o escritor pelo qual Wilkes é obcecada, é 
interpretado por James Caan. 
 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Misery_(filme)#Sinopse 
 

2º 

Desclassificado  
Real. Marcos Siega 
 

Tracy "Tre" Stockes (Cannon) é um polícia de bicicleta, 
novato, mas espertalhão, que consegue finalmente que 

lhe deem um caso importante: infiltrar-se numa escola 
privada de elite para encontrar o assassino de um 

estudante. E o que ele descobre é uma trama muito mais 
perigosa do que se imaginava! Com perigos e... 
adolescentes... por todos os lados, Tre vai usar a sua 

descontraída personalidade para se integrar e o seu estilo 
de investigação pouco ortodoxo para resolver o caso. 

Com Roselyn Sanchez (Hora de Ponta 2) e Kelly Hu (O Rei Escorpião), 
Desclassificado é uma comédia de ação com 20 valores em Diversão! 
 

Fonte: https://zubiaks.forumeiros.com/t33-desclassificado-2005 
 

 
3º 
 

Jet lag 
Real. Daniele Thompson 

 
Ela foge de um homem que acredita já não amar. Ele 
corre atrás de uma mulher que acha que ainda ama. Ele 

viaja em primeira classe num avião entre Nova Iorque e 
Munique. Ela parte para o México em classe económica. 

Ele está deprimido, mas recusa-se a admiti-lo. Ela olha 
de frente os erros da sua vida. Ela é divertida e 
extrovertida. Ele é fechado, discreto, taciturno. Nem 

Félix nem Rosa estão preparados para se encontrarem. 
 

Fonte:  https://www.fnac.pt/Jet-Lag-DVD-Zona-2-Juliette-Binoche-Jean-
Reno-DVD-Zona-2/a172039 
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As crónicas de Nárnia 

Real. Andrew Adamson 
 

Um ano depois os irmãos Lucy (Georgie Henley), Edmund 

(Skandar Keynes), Susan (Anna Popplewell) e Peter 

(William Moseley) retornam ao mundo de Nárnia, onde já 

se passaram 1300 anos desde sua última visita. Durante 

sua ausência Nárnia foi conquistada pelo rei Miraz (Sergio 

Castellitto), que governa o local sem misericórdia. Os 

irmãos Pevensie então conhecem Caspianas (Ben 

Barnes), o príncipe de direito de Nárnia, que precisa se refugiar por ser 

procurado por Miraz, seu tio. Decididos a destronar Miraz, o grupo reúne os 

narnianos restantes para combatê-lo. 

Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-109679/ 

 

2º 

Pantera Cor de Rosa 
Real. Friz Freleng 
 

A Pantera Cor de Rosa é, sem dúvida alguma, a estrela 
mais charmosa do mundo da animação. Em 1964, o felino 

pintado em cor-de-rosa entrou com seu andar peculiar 
nos créditos de abertura de uma comédia do cinema e 
não apenas roubou a cena, como também os corações de 

críticos, do público e de sofisticados cinéfilos! 
Apesar dos desenhos ainda serem produzidos 

atualmente, os exemplares iniciais são considerados 
clássicos. Reunidos aqui pela primeira vez estão os desenhos originais 

favoritos que conquistaram uma legião de fãs e, sem dúvida alguma, 
continuarão a fazê-lo por muitas décadas futuras! 
 

Fonte: http://www.eovideolevou.com.br/detalhe/completo.asp?cp=46437 
  
3º 

Pokémon o filme 

O grande êxito de cinema chega agora a tua casa. A 
aventura começa com o aparecimento de Mewtwo, um 

Pokémon biogenético criado a partir do ADN de Mew, o 
mais raro e poderoso Pokémon, determinado em provar 
a sua superioridade, Mewtwo desafia Ash, Pikacchu e 

todos os outros para um combate nunca antes visto. 
Mewtwo vs. Mew. Super-Clones vs. Pokémon, este é o 

derradeiro combate… onde o future da Humanidade 
está em jogo! 
 

Fonte: Obra 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-109679/
http://www.eovideolevou.com.br/detalhe/completo.asp?cp=46437

