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Livros Adultos 

 

1º 

Imortal 

José Rodrigues dos Santos 
 

Um cientista chinês anuncia de surpresa o nascimento 
de dois bebés geneticamente modificados. Logo a seguir 
é raptado. A imprensa internacional interroga-se, os 

serviços secretos mexem-se.  
Tomás Noronha é interpelado em Lisboa por um 

desconhecido. Pertence à agência americana de 
tecnologia, DARPA, e revela-lhe um projeto secreto 

inspirado no Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. 
De repente, o apartamento onde ambos se encontram 
explode e o metro para onde fogem sofre uma colisão 

mortífera. O mundo parece enlouquecer e Tomás torna-se testemunha do 
maior acontecimento da história da humanidade. 
 

Fonte: Wook 
https://www.wook.pt/livro/imortal-jose-rodrigues-dos-santos/23416233 

 
 

2º 

Uma casa na escuridão 
José Luís Peixoto 

 
«Então, fechei os olhos com força e fixei-me no que via. 

Esta era uma das coisas que fazia desde pequeno, que 
tinha descoberto por acaso e que imaginava ser eu a 
única pessoa a fazer no mundo. Fechava os olhos e via. 

Via o que se vê com os olhos fechados (...). Isto é o 
que se vê quando fechados os olhos e continuamos a 

ver: a cor negra e os pequenos seres de luz que a 
habitam. E não se consegue olhar fixamente nem para 
o negro nem para a luz. Os pontos ou as linhas ou as 

figuras de luz fogem da atenção. O negro é tão 
absoluto, tão profundo, tão infinito que o olhar avança 

por ele sem encontrar um lugar onde possa deter-se. Mas, naquela noite, 
comecei a distinguir algo dentro desse negro.» 

 
Fonte: Wook 
https://www.wook.pt/livro/uma-casa-na-escuridao-jose-luis-

peixoto/3049533 
 

 

https://www.wook.pt/livro/imortal-jose-rodrigues-dos-santos/23416233
https://www.wook.pt/livro/uma-casa-na-escuridao-jose-luis-peixoto/3049533
https://www.wook.pt/livro/uma-casa-na-escuridao-jose-luis-peixoto/3049533


3º 

A amante do governador 
José Rodrigues dos Santos 

 
Depois de atacarem Pearl Harbor e invadirem Hong 
Kong, os japoneses cercam Macau. Com o inimigo às 

portas, o novo governador, Artur Teixeira, tem de 
enfrentar a maior ameaça ao império português 

durante a Segunda Guerra Mundial. Diante dele está o 
coronel Sawa, o violento chefe do Kempeitai, que 

ameaça invadir a colónia portuguesa na China. Para 
salvar Macau, o governador conta apenas com o seu 
engenho - e a ajuda de um punhado de homens e 

mulheres, incluindo a própria concubina do coronel 
Sawa, a chinesa Lian hua. Tudo se complica, no entanto, quando se apaixona 

por ela. 
 

 
Fonte: Wook 
https://www.wook.pt/livro/a-amante-do-governador-jose-rodrigues-dos-

santos/22312467 
 

 

Livros Infantojuvenis 

 

1º 

O monstro das cores 
Ana Llenas 
 

As emoções explicadas às crianças através das cores. 
 

O livro apresenta um conceito muito semelhante ao 
grande êxito da Disney Divertidamente. a personagem 
principal é um monstro que muda de cor consoante o 

que está a sentir. Ele não percebe porque muda de cor 
e a sua amiga, a menina, explica-lhe o que significa estar triste, estar alegre, 

ter medo, estar calmo e sentir raiva. 
 

Fonte: Wook 
https://www.wook.pt/livro/o-monstro-das-cores-anna-llenas/20086203 
 

2º 

https://www.wook.pt/livro/a-amante-do-governador-jose-rodrigues-dos-santos/22312467
https://www.wook.pt/livro/a-amante-do-governador-jose-rodrigues-dos-santos/22312467


Não abras este livro 

Philippa Gregory 
 

Destinado a tornar-se o livro favorito de todas as 
famílias, Não Abras Este Livro foi criado pela 
celebridade australiana, Andy Lee. Comediante, ator, 

músico e colaborador regular de rádio, escreveu o seu 
primeiro livro por ocasião do primeiro aniversário do 

sobrinho, George, mas assim que tentou imprimir uma 
cópia, foi-lhe imediatamente proposta a publicação. 
As ilustrações fortes e vibrantes captam desde a 

primeira página. Não Abras Este Livro é interpretado por um personagem 
cheio de humor, que implora aos leitores que não virem a página.  

Hilariante e cativante, do início ao fim, para leitores de todas as idades. 
 
Fonte: Wook 

https://www.wook.pt/livro/nao-abras-este-livro-andy-lee/19658768 
 

 
3º 

A fábrica de chocolate do Senhor Coelho 
Elys Dolan 
 

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: Wook 
https://www.wook.pt/livro/a-fabrica-de-chocolate-do-senhor-coelho-elys-

dolan/21441215 
 

DVD’s Adultos 

1º 

O aviador 

Real. Martin Scorsese 
 

Galardoado com mais de 40 prémios, entre os quais 5 
Óscares e 3 Globos de Ouro, esta é mais uma obra-prima 
assinada por Martin Scorsese, que ficará para a história do 

cinema. O Aviador, relata a vida de uma das figuras mais 
marcantes da América do Século XX, Howard Hughes 

(Leonardo DiCaprio), o excêntrico multimilionário da 
América dos anos 30. A sua paixão por aviões, cinema e 
por mulheres marcou um período na história americana. 

 

https://www.wook.pt/livro/nao-abras-este-livro-andy-lee/19658768
https://www.wook.pt/livro/a-fabrica-de-chocolate-do-senhor-coelho-elys-dolan/21441215
https://www.wook.pt/livro/a-fabrica-de-chocolate-do-senhor-coelho-elys-dolan/21441215


Fonte: Fnac 

https://www.fnac.pt/O-Aviador-Edicao-Especial-Leonardo-DiCaprio/a176790 
 

 
2º 

As bruxas de Salém  
Real. Nicholas Hyt 
 

As bruxas de Salém é uma obra cinematográfica crítica, 
intrigante e repleta de suspense protagonizada pelo 

vencedor de um Prémio da Academia, Daniel Day-Lewis (O 
Meu Pé Esquerdo, 1989) e a duas vezes nomeada para 

Prémio da Academia Winona Ryder (A Idade da Inocência, 
1993 e Mulherzinhas, 1994). Juntos e com excelentes 
interpretações de todo o restante elenco, esta é a poderosa 

história de paixão, ciúme, paranoia, traição e o demónio 
trazido para a vida neste filme repleto de emoções fortes. 

Baseado numa das grandes peças do século vinte, As bruxas de Salém tem 
lugar em 1692 no estado de Massachusetts. Numa pequena comunidade 
puritana onde a vida é dedicada ao serviço a Deus, algumas raparigas 

adolescentes são encontradas nos bosques e acusadas de fazerem o trabalho 
de "demónio". Enquanto o tempo passa a vila vai testemunhando mais atos 

de bruxaria. Uma a uma as vítimas dessa histeria em massa vêm as suas 
vidas e as suas famílias completamente destruídas. 
 

Fonte: Fnac 
https://www.fnac.pt/As-Bruxas-de-Salem-DANIEL-DAY-LEWIS-WINONA-

RYDER/a98883 
 
 

3º 
 

Clube de combate 
Real. David Fincher 
 

Brad Pitt e Edward Norton têm atuações explosivas nesta 
original comédia negra de David Fincher, o realizador de 

Seven-Sete Pecados Mortais. Norton é Jack, um insoniaco 
crónico, desesperado por escapar da sua vida monótona. 
Então conhece Tyler Durden (Pitt), um carismático 

vendedor de sabões com uma filosofia distorcida. Tyler 
acredita que a realização pessoal é para os fracos - é a 

autodestruição que torna a vida merecedora de ser vivida! 
Pouco depois, Jack e Tyler lutam no parque de estacionamento de um bar, 

um espetáculo de violência que lhes dá a sensação máxima. Para apresentar 
a outros homens os prazeres da violência física, Jack e Tyler formam um 
Clube de Combate secreto que se torna extremamente famoso. Porém, à 

espera de Jack está uma surpresa chocante que tudo irá mudar... 
 

Fonte: Fnac 
https://www.fnac.pt/Clube-de-Combate-Brad-Pitt-DVD-Zona-2/a565805 

https://www.fnac.pt/O-Aviador-Edicao-Especial-Leonardo-DiCaprio/a176790
https://www.fnac.pt/Clube-de-Combate-Brad-Pitt-DVD-Zona-2/a565805


DVD’s Infantojuvenis 

1º 

O rapaz formiga 
Real. John A. Davis 

 
Quando se é pequenino, como uma formiga, o mundo é 

grande — e a aventura ainda maior! E o jovem Lucas 

aprende precisamente isto depois de apontar a sua pistola 

de água a algumas formigas indefesas. As formigas reliam 

com uma poção secreta que encolhe o "Destruidor", até 

ficar do tamanho delas... o que toma a casa das formigas 

numa montanha de surpresas, ação e divertimento! Julia 

Roberts, Nicolas Cage, Meryl Streep e Paul Giamatti são as principais vozes 

desta engraçada e terna aventura para toda a família. 

Fonte: Fnac 
https://www.fnac.pt/O-Rapaz-Formiga-Julia-Roberts-DVD-Zona-2/a180730 
 
 

2º 

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. 
Uma série de animação que marcou uma geração... 
 

 
Fonte: Fnac 

https://www.fnac.pt/Bocas-O-Espertalhao-Vol-1/a178835 
  
 
3º 

Ruca: o grande mágico 
 
É ele! O adorável Ruca! 

Pequenos passos para grandes aventuras! 
 

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

Diverte-te com o espetáculo do Ruca! Fazer desaparecer a 
Rosie é uma brincadeira de magia muito engraçada. 

Aprende com o Ruca a construir um castelo, a jogar croquet, a ajudar o 

https://www.fnac.pt/O-Rapaz-Formiga-Julia-Roberts-DVD-Zona-2/a180730


agente da polícia e a fazer um divertido espectáculo de fantoches com toda 

a turma! 
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. 

 
Fonte: Fnac 

https://www.fnac.pt/Ruca-Vol-19-O-Grande-Magico/a198262 


