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 “ Bendito aquele que semeia livros e 

faz o povo pensar.” 

       Castro Alves  

2.º Período 

O livro mais lido... 

O leitor mais assíduo… 

D. Rosa Ribeiro (Assistente Operacional)                 

11 livros lidos - PARABÉNS! 

Quando Eddard Stark, lorde do castelo de Win-
terfell, recebe a visita do velho amigo, o rei Ro-
bert Baratheon, está longe de adivinhar que a 
sua vida, e a da sua família, está prestes a en-
trar numa espiral de tragédia, conspiração e 
morte. Durante a estadia, o rei convida Eddard a 
mudar-se para a corte e a assumir a prestigiada 
posição de Mão do Rei. Este aceita, mas apenas 
porque desconfia que o anterior detentor desse 
título foi envenenado pela própria rainha: uma 
cruel manipuladora do clã Lannister. Assim, per-
to do rei, Eddard tem esperança de o proteger 
da rainha. Mas ter os Lannister como inimigos é 
fatal: a ambição dessa família não tem limites e 
o rei corre um perigo muito maior do que Eddard 
temia! Sozinho na corte, Eddard também se 
apercebe que a sua vida nada vale. E até a sua 
família, longe no norte, pode estar em perigo. 

A Guerra dos Tronos: As Crónicas de Gelo e Fogo - Livro I, George R.R. Martin 



Gayle Forman, Deixa-me Ir 

Durante a recuperação, dispondo finalmente de algum tempo para pensar, Maribeth 

decide fazer as malas e partir. Longe das obrigações familiares e apoiada por novas 

amizades, pode por fim lidar com os problemas que a atormentam há muito e enve-

redar por uma jornada de descoberta que lhe permitirá perceber o que é realmente 

importante.  
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Louisa May Alcott, Mulherzinhas 

As irmãs Meg, Jo, Beth e Amy conhecem algumas dificuldades depois da partida do 

seu pai para a guerra e dos problemas económicos que a família enfrenta. Mas o 

espírito lutador e de união que reinam naquele lar ajudam-nas a seguir em frente. 

Quer em casa quer nas relações com os amigos e vizinhos, elas conseguem surpre-

ender e continuar e ser fiéis aos seus sonhos, vivendo cada dia com esperança. 

Jostein Gaarder, A Terra de Ana 

Depois de receber um presente misterioso no seu décimo sexto aniversário, sempre 

que adormece, Ana é transportada da sua cabana idílica nas montanhas da Noruega 

para o mundo desolado da sua bisneta Nova, em 2082. As plantas e animais pratica-

mente desapareceram e Ana percebe que tem de fazer algo para evitar este futuro 

apocalíptico. Com a ajuda do seu psiquiatra e, mais importante, de Nova, Ana tenta-

rá enfrentar os problemas climáticos que assolam a Terra. Mas irá a tempo? 

Uma fábula filosófica plena de otimismo do autor de O Mundo de Sofia.  

Gayle Forman, Espera por Mim 

Passaram três anos desde que o amor de Adam ajudou Mia a recuperar após o trá-

gico acidente que vitimou a sua família – e três anos desde que Mia decidiu afastá-

lo da sua vida sem lhe dar explicações. Quando uma noite os seus caminhos se 

cruzam na cidade de Nova Iorque, ambos têm a oportunidade de se confrontar com 

os fantasmas do passado e de abrir o coração ao futuro.  

LIVROS                NOVAS AQUISIÇÕES  



Anna Todd, After 

Tessa Young é uma jovem reservada e estável que sai de casa da mãe, uma mulher 

autoritária e preconceituosa, para iniciar os seus estudos na universidade, separando

-se pela primeira vez do namorado de sempre, Noah, um rapaz doce e amoroso. Lo-

go no primeiro dia, conhece a sua companheira de quarto, Steph, e os amigos desta, 

entre os quais Hardin, um inglês insolente, cheio de tatuagens e piercings. Rápida e 

inesperadamente, Tessa e Hardin iniciam uma relação intensa mas atribulada, pois 

ele é um bad boy que só arranja problemas.   

Nicholas Spaarks, Cada Suspiro Teu 

Hope está a viver um momento difícil. A relação com o namorado já não a faz feliz e 

o pai acaba de receber um diagnóstico terrível. Sunset Beach é o local ideal para 

encontrar a paz de que necessita para refletir sobre a sua vida. 

Tru está perante um momento revelador. Cresceu em África e nunca conheceu o pai. 

Em Sunset Beach, prepara-se para o encontrar pela primeira vez.  
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Jane Austen, Persuasão 

Uma história de amor, desenvolvida com profundidade e subtileza, proporciona o cam-

po ideal para um estudo refletido, que sustenta na sua linha de horizonte o complexo 

relacionamento entre os dois sexos, e no qual homem e mulher surgem como seres 

moralmente análogos. 

Daphne du Maurier, A Pousada na Jamaica 

A Pousada da Jamaica é uma obra-prima do romance de mistério, que se passa na 

Cornualha no ano de 1820. Mary Yellan, uma jovem de vinte e três anos, vê-se obri-

gada, após a morte da mãe, a ir viver com uma tia num local ermo e isolado onde 

esta, juntamente com o marido, explora a Pousada da Jamaica. Mas Joss Marlyn, o 

marido da tia Patience, é um homem obscuro e violento, e uma atmosfera ameaçado-

ra e sinistra envolve aquele lugar.  

Daphne du Maurier, A Casa da Praia 

Dick Young vive na Cornualha, em casa do seu amigo Magnus Lane, um cientista que 

faz investigação química na Universidade de Londres. Dick sente-se intrigado quando 

Magnus lhe pede que sirva de cobaia de uma nova droga que este descobriu, mas 

aceita participar na experiência. a droga fá-lo viajar no tempo, transportando-o para o 

século XIV, no local exato onde vive: Kilmarth.  
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Rodrigo Guedes de Carvalho, Jogos de Raiva 

Um homem levanta a voz acima da algazarra de conversas. E pede que ponham mais 

alto o som do televisor do restaurante. É então que todos reparam no que ele vê. Não 

percebem ou não acreditam. E na rua, no bairro, na cidade, no país, homens, mulhe-

res e crianças vão-se calando. Está por todo o lado, a imagem horrível e hipnotizante. 

O homem que pediu silêncio leva as mãos à cara e pensa: como chegámos aqui?  

João Paulo Borges Coelho, As visitas do Dr. Valdevez 

Tendo como pano de fundo o final de um império e o nascimento de um país, esta é a 

história do ocaso de duas velhas senhoras e do crescimento de um rapaz. Fechados 

numa pequena casa, esforçam-se os três - cada um à sua maneira - por construir 

uma família fora do tempo e das convenções. Mas são muitos, e fortes, os sinais que 

entram pelas janelas para dar sabor às suas vidas.  

Mário  de Carvalho, Casos  do Beco das sardinheiras 

O Beco das Sardinheiras é um beco como outro qualquer, encafuado na parte velha 

de Lisboa. Uns dizem que é de Alfama, outros que é já da Mouraria e sustentam as 

suas opiniões com sólidos argumentos topográficos, abonados pela doutrina de olisi-

ponenses egrégios. Eu, por mim, não me pronuncio. Tenho ideia de que ali é mais 

Alfama, mas não ficaria muito escarmentado se me provassem que afinal é Mouraria.  

Raul Minh’Alma, Foi sem Querer que Te Quis 

Quando menos esperamos a vida traz-nos aquilo que tentamos rejeitar. Como era 

possível Beatriz ter-se apaixonado, sem querer, por Leonardo? A primeira impressão 

que teve dele foi a pior possível. Era um jovem rico, mal-educado e mimado. Tudo o 

que mais desprezava em alguém. No entanto, o avô de Leonardo, um homem sábio e 

profundo conhecedor da vida, viria a aproximá-los. 

Lucia Berlin, Manual para mulheres de Limpeza 

Manual para mulheres de limpeza reúne o melhor da obra da lendária escritora norte-

americana Lucia Berlin. Com um estilo muito próprio, faz eco da sua própria experiên-

cia - tão rica quanto turbulenta - e cria verdadeiros milagres a partir da vida de todos 

os dias. As suas histórias são pedaços de vidas convulsas. Um dos melhores livros 

do ano segundo os jornais The New York Times e The Guardian, venceu o California 

Book Award para Melhor Livro de Ficção e o Prémio Llibreter, em Espanha.  



Alice Vieira, Águas de Verão 

Águas de Verão é uma curta viagem ao passado. A narradora recorda a sua infância 

e a vida no seio de uma família muito tradicionalista, formal. Um dos romances mais 

poéticos de Alice Vieira, esta narrativa mostra como as ideias de respeito e de bom 

comportamento podem inquinar a alegria de viver, se impostas de forma rígida e co-

mo simples convenções. Apesar disso, os vários irmãos desta família problemática 

acabam por descobrir o sabor da alegria e o prazer do divertimento na personagem 

de um saxofonista bem-humorado com que m travam conhecimento num hotel de 

termas . 

Maria de Judite Carvalho, George e Seta Despedida 

Andam lentamente, mais do que se pode, como quem luta sem forças contra o vento, 

ou como quem caminha, também é possível, na pesada e espessa e dura água do 

mar. Mas não há água nem vento, só calor, na longa rua onde George volta a passar 

depois de mais de vinte anos. Um conto surpreendente de reflexão sobre as etapas 

da vida e a complexidade da natureza humana.  

Manuel de Boaventura, Crimes de um Usurário 

Crimes dum usurário, de Manuel de Boaventura, com estudo introdutório e fixação de 

texto de Sérgio Guimarães de Sousa. Este é o segundo volume do projeto editorial 

«Obras de Manuel de Boaventura», lançado pelo município de Esposende. 
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LITERATURA JUVENIL 

Camilo Castelo Branco, Maria Moisés 

Nesta novela sentimental, Camilo Castelo Branco conta duas histórias intrinsecamen-

te ligadas: a história de um amor clandestino que sofre um desfecho trágico com a 

morte de Josefa da Lage, mãe de uma bebé recém-nascida levada na corrente do rio 

Tâmega; e a história de sua filha, Maria Moisés, salva e acolhida por um pobre pesca-

dor. É esta dualidade - amor de perdição e amor de salvação - que o autor tão peculi-

armente soube retratar, numa novela com traços românticos e realistas imersa no 

ambiente rural minhoto.   
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Ondjaki, Uma Escuridão Bonita 

Numa das muitas noites em que falta a luz em Luanda, dois adolescentes ensaiam o 

seu primeiro beijo, mas este primeiro beijo precisa de muitos ensaios, de muitos mo-

mentos de aproximação e afastamento, de certezas e de inseguranças... o ambiente 

ajuda e o pretexto surge: estão os dois na varanda da avó Dezanove, às escuras, à 

espera do cinema bu: um cinema que só acontece quando um carro passa com a velo-

cidade e os faróis certos para projetar sombras/imagens nas paredes brancas das ca-

sas da rua escura.  

Vasco Graça Moura, Os Lusiades para Gente Nova 

Um livro admirável em que Vasco Graça Moura, um dos mais destacados poetas por-
tugueses, dialoga, em verso, com o texto camoniano, iluminando, esclarecendo e exal-
tando o canto originário. Através de um perfeito equilíbrio entre a reescrita moderniza-
dora e a fidelidade à estrutura e aos significados da epopeia de Camões, Vasco Graça 
Moura assina uma obra indispensável a professores, educadores e jovens, para a 
compreensão fluída, correta e abrangente de Os Lusíadas pelas novas gerações.  

 

Jeff Kinney, O diário  de uma Banana 13—Vai Tudo Abaixo 

Um nevão inesperado obriga ao encerramento da escola do Greg e transforma todo o 

bairro num campo de batalha. Vários grupos rivais defrontam-se para conquistarem os 

territórios vizinhos. Entre gigantescos fortes de gelo e incríveis combates de bolas de 

neve, é uma verdadeira batalha «neval»!  

Doris Lessing, Uma velha e o seu Gato e a História de Dois Cães 

Em Uma Velha e o Seu Gato, uma mulher de sangue cigano, agora velha, viúva, com 

pouco contacto com os filhos adultos, vai-se lentamente desligando do mundo, das 

normas sociais e da convivência com os outros. A sua grande companhia é o seu ga-

to, com quem se vai tornando cada vez mais selvagem e mais afastada dos outros 

humanos. Em História de Dois Cães, Doris Lessing narra a fascinante amizade entre 

dois cães, até ao fim da vida de ambos. Um é morto a tiro por roubar ovos, o outro, 

envelhece e entristece com a perda do amiga e acaba por ser posto a dormir.  

OndjaKi, A Bicicleta que tinha Bigodes 

Sonhei com a bicicleta bem colorida, os da minha rua brincavam com ela, o Camara-

daMudo ria muito, a Avó Dezanove dizia para termos cuidado para não sermos atrope-

lados por nenhum carro e para não atropelarmos mais nenhum bicho, a bicicleta do 

meu sonho era bem grande e zunia muito, amarela nas rodas, o quadro e o volante 

eram vermelhos e os para-lamas assim pretos, só que à frente, um pouco abaixo da 

zona do volante, ninguém ainda tinha visto: a bicicleta tinha uns bigodes iguais aos do 

tio Rui... Da mestria incomparável do jovem autor Ondjaki, uma história sem luz elétri-

ca  



LIVROS                 OUTRAS AQUISIÇÕES  
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J.K.Rowling, Harry Potter e o Príncipe Misterioso 

Esta é a terrível confirmação que agita o início do  sexto ano na escola de feitiçaria de 

Hogwarts. O crescente poder maléfico de Voldemort e do seu vasto exército de Devo-

radores da Morte é cada vez mais visível, não só no mundo da Magia como no mun-

do dos Muggles. Agora, mais do que nunca, é necessário reunir forças para combater 

o mal, e, para isso, Harry e Dumbledore visitam o passado misterioso de Voldemort e 

o coração da magia negra, e desvendam alguns segredos verdadeiramente espanto-

sos. Mas são muitos mais os enigmas que Harry terá de resolver, entre eles, um mui-

to em especial - quem é o príncipe misterioso a quem pertenceu o livro . 

J.K.Rowling, Harry Potter e os Talismãs da Morte 

É neste sétimo volume que Harry Potter irá travar a mais negra e perigosa batalha da 

sua vida. Dumbledore reservou-lhe uma missão quase impossível - encontrar e des-

truir os Horcruxes de Voldemort... Nunca, em toda a sua longa série de aventuras, o 

jovem feiticeiro mais famoso do mundo se sentiu tão só e perante um futuro tão som-

brio. Chegou o momento do confronto final - Harry Potter e Lord Voldemort... nenhum 

pode viver enquanto o outro sobreviver... um dos dois está prestes a acabar para 

sempre... Os seus destinos estão misteriosamente entrelaçados, mas apenas um so-

breviverá. 

J.K.Rowling, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada 

Baseada numa história original de J.K. Rowling, John Tiffany e Jack Thorne, Harry 

Potter e a Criança Amaldiçoada - a nova peça de teatro de Jack Thorne -, cuja estreia 

mundial decorreu no West End, em Londres, no passado dia 30 de Julho, é a primeira 

história oficial de Harry Potter a ser apresentada em versão teatral. Foi sempre difícil 

ser Harry Potter e não é mais fácil agora que ele se tornou num muito atarefado funci-

onário do Ministério da Magia, casado e pai de três crianças em idade escolar...  

J.K.Rowling, Harry Potter e o Cálice de Fogo 

Harry Potter nem quer acreditar na sua sorte! Afinal não vai ter de aturar os Dursleys 

até ao início do seu quarto ano em Hogwarts. Graças à taça Mundial de Quidditch vai 

passar os últimos quinze dias de férias na companhia dos Weasleys e do seu amigo 

Ron. Mas a verdade é que nem tudo vai correr pelo melhor para o nosso herói. Quan-

do Harry começa a sentir a sua cicatriz a doer terrivelmente, sabe que Lord Voldemort 

está de novo a rondá-lo e a ganhar poder. A marca da morte, que apareceu no céu, 

não pode significar outra coisa..  

BIOGRAFIA 

Carlos Mendes de Sousa, Miguel Torga 1907/1995 
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BIOLOGIA/GEOLOGIA 

Ann Kramer, Enciclopédia do Conhecimento: O Homem 

Gougal Dixon, Enciclopédia do Conhecimento: A Terra 

Joyce Pope, Enciclopédia do Conhecimento: A Vida 

Mike Janson, Enciclopédia do Conhecimento: Os Animais 

Robin Kerrod, Enciclopédia do Conhecimento: O Universo 

Robin Binney, Enciclopédia do Conhecimento: As Plantas 

 

CONTOS E LENDAS 

João Araújo de Correia, Contos Durienses 

 

ECONOMIA 

José Rodrigues, Gestão Orçamental 

 

FILOSOFIA 

Pedro Gonzalez Caleiro, A Filosofia com Humor 

 

FÍSICA E QUÍMICA 

Neil Ardley, Enciclopédia do Conhecimento: A Física 

Martin Sherwood, Enciclopédia do Conhecimento: A Química 

 

JOGOS 

António Miguel Alves Oliveira, Jogos Populares e Tradicionais 

 

POESIA 

Eugénio de Andrade, Memório doutro Rio 

Manuel Alegre, Doze Naus 
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Ruy Belo, A Margem da Alegria 

 

PORTUGUÊS 

Aníbal Pinto de Castro, Viajar com Camilo Castelo Branco (2 exemplares) 

Carlos Reis, Queirosiana: Estudos sobre Eça de Queirós 

José Vale de Figueiredo, Viajar com Ramalho Ortigão 

Paulo Samuel, Viajar com Teixeira de Pascoaes 

Vítor Lousada, Viajar com Miguel Torga 

 

SOCIOLOGIA 

Ana Bacalhau e Helena Costa, Desafiar Estereótipos (2 exemplares) 

FILMES                                                    NOVAS AQUISIÇÕES  

CD ALBUM                                             NOVAS AQUISIÇÕES  

Maria Ana  Bobone, Presente do Natal 

Presente de Natal, o novo disco de Maria Ana Bobone, reúne músicas natalícias. O 
disco é uma atualização das músicas que, hoje em dia, os miúdos cantam nas igre-
jas.  

Josh Boone, A Culpa é das Estrelas 

Apesar da sua juventude e alegria contagiante, Hazel e Augustus têm cancro e sa-
bem que pouco tempo lhes resta para viver. Depois de um primeiro encontro num 
grupo de apoio a doentes terminais, os dois tornam-se inseparáveis. Conscientes de 
que não têm a vida pela frente, decidem não se deixar levar pela angústia, fazendo 
de cada dia uma dádiva e do amor que ambos sentem um refúgio de coragem e es-
perança.  

 



Tony Kave, O Substituto 

Henry Barthes é professor de liceu e possui um talento nato para criar empatia com jo-

vens. Porém, decidido a não criar vínculos com nenhum, optou por uma carreira de 

substituição, orientando, por curtos períodos, turmas que por um motivo ou outro fica-

ram sem docente. Até ao dia em que é colocado numa problemática escola pública, 

onde o corpo de professores se debate com adolescentes desmotivados e violentos. Ao 

descobrir uma ligação improvável com os seus novos alunos, com uma professora da 

escola e uma jovem problemática que recolhe das ruas, Henry apercebe-se que o seu 

dom natural pode realmente fazer diferença nas vidas de algumas pessoas.  

Steven Spielberg, Cavalo de Guerra 

Ano de 1914. Dartmoor, Inglaterra. A história de uma amizade singular entre Albert Nar-

racott, um rapaz inglês, e "Joey", o seu cavalo puro-sangue. Separados durante os pri-

meiros conflitos da Primeira Grande Guerra, o filme segue a longa jornada de sobrevi-

vência de "Joey", um animal extraordinário cuja capacidade de lutar contra as adversi-

dades irá marcar a vida de todos quantos se cruzam com o seu caminho, sejam solda-

dos da Cavalaria britânica, veteranos alemães ou mesmo um agricultor francês com a 

sua jovem neta.  
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Joe Wright, A Hora Mais Negra 

Ano de 1940. A Europa atravessa um período negro, com a Alemanha nazi a ganhar 

território e poder sobre as forças aliadas. Winston Churchill é um estadista brilhante 

que, a 10 de Maio desse mesmo ano, se vê nomeado de urgência para o cargo de pri-

meiro-ministro britânico. Poucos dias depois da tomada de posse, depara-se com a 

maior e mais difícil decisão da sua vida: aceitar um tratado de paz com a Alemanha, 

submetendo-se às suas ordens, ou declarar guerra ao inimigo, lutando pela liberdade e 

independência do seu povo. 

Jonathan Teplitzky, Churchill 

Um filme que segue os dias que antecederam a Batalha da Normandia, em 6 de Junho 

de 1944, quando quase três milhões de soldados cruzaram o Canal da Mancha, partin-

do de vários portos e campos de aviação em Inglaterra, com destino à Normandia, na 

França ocupada pela Alemanha Nazi. Os primeiros planos da invasão aliada a França 

começa a ser discutidos em Janeiro de 1943, num encontro de Winston Churchill, pri-

meiro-ministro inglês, com o então presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt.  

Morten Tyldum, O Jogo da Imitação 

O criptoanalista, matemático e filósofo britânico Alan Mathison Turing (1912-1954) é 

hoje considerado um dos precursores da computação moderna. Durante a Segunda 

Grande Guerra, ele e a sua equipa deram uma ajuda fundamental aos Aliados na des-

codificação do código Enigma, que os nazis utilizavam para comunicar secretamente os 

planos de ataque. Já durante o pós-guerra, Turing projectou um dos primeiros computa-

dores programáveis no laboratório nacional de física do Reino Unido.   



 Jessie Nelson, I Am Sam – A Força do Amor 

O filme relata a história de Sam Dawson, um homem com atraso intelectual (tem a ca-
pacidade de uma criança de 7 anos) que cria sua filha Lucy (com uma grande ajuda de 
seus amigos (que também tem deficiências). Porém, assim que faz 7 anos, Lucy come-
ça a ultrapassar intelectualmente seu pai, e esta situação chama a atenção de uma 
assistente social que quer Lucy internada num orfanato. A partir de então Sam enfrenta 
um caso virtualmente impossível de ser vencido por ele, contando para isso com a aju-
da da advogada Rita Harrison, que aceita o caso como um desafio com seus colegas 
de profissão. 

Alfonso Quaron, Gravidade 

Numa importante missão espacial a bordo da nave Explorer, a inexperiente Dr.ª Ryan 

Stone e o veterano Matt Kowalski são surpreendidos com uma explosão que os lança 

no espaço. No vazio, sem conseguirem contacto com a sua equipa de controlo em 

Houston, os dois vão lutar pela sobrevivência. E, ao mesmo tempo que lidam com trau-

mas que marcaram as suas vidas, eles procuram reinventar-se num cenário que deixa 

pouco lugar à esperança. 

Richard Glatzer, O Meu Nome é Alice 

Aos 50 anos, Alice Howland é uma mulher realizada: tem um casamento feliz, os filhos 

crescidos e uma carreira prestigiante como professora universitária. Tudo lhe corre de 

feição até ao momento em que começa a esquecer palavras e a baralhar-se nas coi-

sas mais simples do dia-a-dia. Depois de fazer alguns exames, recebe o terrível diag-

nóstico: encontra-se num primeiro estádio de Alzheimer, um tipo de demência que pro-

voca uma deterioração progressiva e irreversível da memória, atenção, concentração, 

linguagem e pensamento.  
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Andrew Niccol, Gattaca 

Num futuro no qual os seres humanos são escolhidos geneticamente em laboratórios, 

as pessoas concebidas biologicamente são consideradas inválidas. O primogénito nas-

ceu do amor de seus pais sem preparos genéticos. Tem, desde pequeno, o desejo de 

ser um astronauta, mas tem em seu código genético predisposições a doenças que 

não lhe permitem nada melhor em vida que o emprego de faxineiro. Consegue, porém, 

um lugar de destaque numa corporação, escondendo sua identidade genética verda-

deira.   

Ingmar Berggman, Uma Lição de Amor 

De "Uma Lição de Amor" disse Bergman tratar-se de um filme "feito para o momento 

que passa". Na sua obra, é um título que se associa a um momento de felicidade pes-

soal e foi, ao que constam os relatos, rodado num ambiente particularmente descon-

traído. A fama é a de ser "o mais frívolo filme de Bergman". O argumento anda à volta 

de cenas conjugais e uma das recorrentes imagens é a de um Cupido.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Primog%C3%AAnito


Philippe de Chauveron, Que Mal Fiz Eu a Deus? 

Claude e Marie Verneuil formam um casal francês tradicional. São católicos e têm qua-

tro filhas: Isabelle, Odile, Ségolène e Laure. O seu maior desejo é que cada uma delas 

constitua família com alguém que encaixe nos seus parâmetros conservadores. Mas, 

para sua desilusão, as três mais velhas escolhem para maridos Rachid, um advogado 

de origem argelina (a família trata-o por "Arafat"). 

Derrick Borte, Uma Família com Etiqueta 

Quando os Joneses se mudam para o novo bairro parecem a família perfeita: Steve , 

Mick  e Jenn  são bonitos, bem-educados e exalam autoconfiança. Tudo neles, na 

sua casa e no seu modo de vida parece sair de um catálogo de uma revista de moda, 

algo que faz nascer uma certa dose de inveja aos seus novos vizinhos e futuros ami-

gos. Porém, inveja é exatamente o que eles desejam dos outros pois, por mais bizar-

ro que pareça, eles não são propriamente uma família, mas sim funcionários da LifeI-

mage, uma empresa de marketing com métodos ultra agressivos.  

Nancy Meyers, O Que as Mulheres Querem 

Uma delícia de comédia de costumes. Parte de uma premissa ilógica e absurda – é 

preciso desligar o botãozinho da lógica real para aceitá-la. O personagem de Mel Gib-

son, um publicitário em Nova York, um autêntico e acabado machista porco-

chauvinista que acaba de ser preterido numa promoção e ganha uma chefe mulher 

(Helen Hunt), sofre um choque e a partir daí passa a ouvir os pensamentos das mu-

lheres.  
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Saverino Costanzo, A Solidão dos Números Primos 

Mattia e Alice dois jovens marcados pela tragédia, sempre se sentiram diferentes e 

excluídos do mundo. Na infância, a vida de ambos foi perturbada por episódios trau-

máticos e irreversíveis. Ele teve de lidar com o desaparecimento da irmã mais nova, 

deficiente mental, depois de a ter abandonado num parque. Ela, filha de um homem 

dominador, sofreu um terrível acidente de esqui e entregou-se à anorexia . 

Francis Weber, Os Compadres 

Christine está desesperada para encontrar Tristan, o seu filho que fugiu de casa. Pe-

rante o seu desespero, a polícia nada faz e o pai do jovem é incapaz de mexer um de-

do para encontrar o filho. Christine lembra-se então de telefonar aos seus dois namora-

dos de juventude e dizer uma mentira: que Tristan é filho de um deles. Espera deste 

modo que um deles consiga trazer de volta o seu filho.  



Nicolau Breyner, 7 Pecados Rurais 

Quim e Zé mal podem esperar por reencontrar as belas primas lisboetas, que não tar-

dam a chegar a Curral de Moinas para passar as férias de Verão. Os planos dos dois 

amigos caem por terra quando sofrem um acidente de carro e morrem. Ao chegarem 

ao Céu, ainda sem perceberem o que verdadeiramente se passou, deparam-se com 

Deus, que lhes propõe algo impensável. 

João Botelho, Os Maias 

Entre Afonso da Maia e o seu neto Carlos, constrói-se o último laço forte da velha família 
Maia. Formado em medicina na Universidade de Coimbra e posteriormente educado nu-
ma longa viagem pela Europa, Carlos da Maia regressa a Lisboa no Outono de 1875, 
para grande alegria do avô. Nos catorze meses seguintes, nasce, cresce e morre a co-
média e a tragédia de Carlos como a tragédia e a comédia de Portugal. 

  

Fernando Vendrell, Aparição 

No final dos anos 50, Alberto jovem professor do liceu é colocado em Évora, onde pre-

tende iniciar-se como escritor. Mas deixa-se seduzir por Sofia uma das três filhas de 

um médico local. Nas aulas, Alberto põe à prova os seus ensaios existenciais cativan-

do um aluno, Carolino. Quando Sofia o troca inesperadamente por Carolino, Alberto 

sucumbe ao tumulto passional e ao extremismo das suas convicções. Aparição é uma 

adaptação cinematográfica do romance homónimo de Vergílio Ferreira.  
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Helena Gil, Torga - Retratos e Paisagens 

A leitura de excertos da Obra de Miguel Torga vai acompanhar este espetáculo musi-

cal. As obras dos seis compositores vão ser executadas pelo grupo Camarata Senza 

Misura. Depois da estreia em Vila Real este espetáculo vai entrar em itinerância por 

Chaves, Bragança, Coimbra, Santiago de Compostela e Zamora.  

Jeff Tremaine , O Avô descarado 

Irving Zisman (Johnny Knoxville) é um senhor de 86 anos que viaja ao redor dos Esta-

dos Unidos ao lado de seu neto Billy, de apenas oito anos. Durante o percurso ele per-

mite que o garoto fume, ofenda as pessoas e beba bebidas alcoólicas, o que gera pro-

testos das pessoas à sua volta.  


