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Nunca, por mais que viaje, por mais que co-

nheça  

O sair de um lugar, o chegar a um lugar, conhe-

cido ou desconhecido,  

Perco, ao partir, ao chegar, e na linha móbil 

que os une,  

A sensação de arrepio, o medo do novo, a náu-

sea —  

Aquela náusea que é o sentimento que sabe 

que o corpo tem a alma,  

Trinta dias de viagem, três dias de viagem, três 

horas de viagem —  

Sempre a opressão se infiltra no fundo do meu 

coração.  

Álvaro de Campos  



A carreira do mal 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Quando recebe um misterioso embrulho, Robin Ellacott fica 

horrorizada ao descobrir que lá dentro se encontra a perna de uma 

mulher. O seu chefe, o detetive privado Cormoran Strike, mostra-se 

menos surpreendido mas está igualmente alarmado. Strike calcula que 

quatro pessoas do seu passado possam ser os responsáveis e sabe que 

qualquer uma delas é capaz de semelhante brutalidade. Com a polícia 

concentrada num suspeito que Strike considera não ser o culpado... 

Galbraith, R.(2016). A carreira do mal. Barcarena: Editorial Presença. Cota: 82-3 GAL 

Nº de registo: 10443 
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A cruz de fogo 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Na Carolina do Norte vive-se um frágil equilíbrio entre os legalistas e 

os reguladores. E, entre as partes prestes a entrar em conflito, está 

Jamie Fraser, um homem de honra, exilado da sua amada Escócia. A 

sua mulher, Claire Randall, a intrépida viajante no tempo que 

conheceu nas Terras Altas da Escócia, em 1743, em pleno conflito 

entre ingleses e escoceses, avisa-o de que a guerra está eminente. 

Apesar de não querer, terá de acreditar nela, pois Jamie está... 

Gabaldon, D.(2017). A cruz de fogo. Alfragide: Casa das Letras. Cota: 82-3 GAB 

Nº de registo: 10430 
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A dança dos Dragões 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

O Norte jaz devastado e num completo vazio de poder. A Patrulha da 

Noite, abalada pelas perdas sofridas para lá da Muralha e com uma 

grande falta de homens, está nas mãos de Jon Snow, que tenta afirmar

-se no comando tomando decisões difíceis respeitantes ao autoritário 

Rei Stannis, aos selvagens e aos próprios homens que comanda. Para 

lá da Muralha, a viagem de Bran prossegue. Mas outras viagens 

convergem para a Baía dos Escravos, onde as cidades dos... 

Martin, G.R.R.(2014). A dança dos Dragões. Lisboa: Saída de Emergência. Cota: 82-3 MAR 

Nº de registo: 10472 
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A dupla terrível 
Literatura Juvenil 

2º / 3º ciclo  

Miles Murphy é conhecido por uma coisa e só por uma coisa: é o 

melhor pregador de partidas que a escola dele já viu. Da dupla de 

amigos e autores de best-sellers Mac Barnett & Jory John, chega-nos 

uma nova série maquiavelicamente divertida sobre as dificuldades da 

integração, o deixar uma marca e o encontrar um amigo onde menos 

se espera.  

John, J.(2015). A dupla terrível. Lisboa: Planeta. Cota: 82-3 JOH 

Nº de registo: 10407 
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A glória dos traidores 
Ficção 

3º ciclo / Adulto  

O bafo cruel e impiedoso do Inverno já se sente. Quando Jon Snow 

consegue regressar à Muralha, perseguido pelos antigos 

companheiros do Povo Livre, não sabe o que irá encontrar nem como 

será recebido pelos seus irmãos da Patrulha da Noite. Só tem uma 

certeza: há coisas bem piores do que a hoste de selvagens a 

aproximarem-se pela floresta assombrada.  

Martim, G.R.R.(2012). A glória dos traidores. Lisboa: Saída de Emergência. Cota: 82-3 MAR 

Nº de registo: 10469 
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A Princesa azul e a felicidade escondida 
Romance 

2º / 3º ciclo  

O sofrimento e a dor da discriminação, da injustiça e da crueldade vão 

levar a princesa azul ao limite das suas forças e é no meio desse 

sofrimento e dor que Clara parte à procura de uma solução, e, talvez 

bem no fundo, à procura de si mesma. É junto da Rosa-Baú e com a 

ajuda dos seus sete cristais que Clara vai aprender a amar, a perdoar, a 

respeitar, a agradecer e a perceber o que é essencial nesta vida. 

A Princesa Azul e a Felicidade Escondida é uma fábula magnífica... 

Sáragga, F.(2015). A Princesa azul e a felicidade escondida. Lisboa: Marcador. Cota: 82-3 SÁR 

Nº de registo: 10421 
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A torre dos anjos 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Will é um jovem determinado a descobrir a verdade acerca do 

desaparecimento de seu pai, e para o conseguir tem de viajar até ao 

mundo de Cittàgazze. É lá que conhece Lyra, que, assim como ele, tem 

uma missão que pretende concretizar a qualquer custo. No entanto, 

aquele é um lugar estranho e fortemente inquietante... É também lá 

que se situa a misteriosa Torre dos Anjos, que guarda o segredo mais 

importante de Cittàgazze...  

Pullman, P.(2018). A torre dos anjos (2ª edição). Barcarena: Editorial Presença. Cota: 82-3 PUL 

Nº de registo: 10455 
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A viajante 
Romance 

3º ciclo / Adulto  

De volta ao século XX, Claire fica em choque com a notícia de que 

Jamie está vivo, mas, muito mais que isso, fica radiante. Ouvimos a 

história de Jamie, como ele mudou, tentando alcançar uma vida a 

partir dos pedaços da sua alma e do país que deixou para trás, e o 

breve relato de Claire sobre os 20 anos que passaram desde que o 

deixou em Culloden, enquanto Roger MacKenzie e Brianna, filha de 

Claire e Jamie, se aproximam das pistas do passado,... 

Gabaldon, D.(2017). A viajante (3ª edição). Alfragide: Casa das Letras. Cota: 82-3 GAB 

Nº de registo: 10428 
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Antónia Ferreira: A desenhadora de paisagens 
Literatura Juvenil 

2º / 3º ciclo  

Dona Antónia? Antónia Ferreira? A Ferreirinha? 

Ai, que confusão! São três senhoras ou uma grande senhora? 

Foi uma grande senhora. Tal como os vinhos, que «não são todos 

iguais», as histórias de vida são todas diferentes. Através das páginas 

de Antónia Ferreira — A Desenhadora de Paisagens descobre a vida 

desta gestora de sucesso, e também a história do Douro e das suas 

paisagens. «Naquele tempo, costumava dizer-se que a mulher era a... 

Cotrim, J.(2017). Antónia Ferreira: A desenhadora de paisagens. Lisboa: Pato lógico. Cota: 82-94 COT 

Nº de registo: 10479 
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As coisas da alma e outras histórias em conto 
Conto 

3º ciclo / Adulto  

As Coisas da Alma - agora profundamente revisto e reescrito com vista 

ao apuro definitivo da linguagem, uma das preocupações do autor, e 

aumentado com três novos contos que o complementam - apresenta 

ao leitor um estilo poético e singular, e um imaginário repleto de 

personagens sensíveis e violentamente humanas.  

Melo, J.(2018). As coisas da alma e outras histórias em conto (3ª edição). Alfragide: Dom 

Quixote. 

Cota: 82-34 MEL 

Nº de registo: 10451 
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Corações de bolacha 
Literatura Juvenil 

2º / 3º ciclo  

Trille e Lena são os melhores amigos. Pelo menos Lena é a melhor 

amiga de Trille, e ele gostava de saber se Lena também o considera o 

melhor amigo do mundo... Tem dúvidas, porque Lena não mostra o 

que lhe vai no coração. Se calhar porque a cabeça dela está sempre 

ocupada a imaginar novas tropelias e aventuras loucas: Lena é 

imparável e ninguém pára sossegado com ela naquela pequena aldeia 

norueguesa, entre o mar e a montanha!   

Parr, M.(2012). Corações de bolacha. Lisboa: Planeta Junior. Cota: 82-3 PAR 

Nº de registo: 10441 
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Finale 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Nora está absolutamente certa sobre o seu amor por Patch. Anjo caído 

ou não, Patch é o homem da sua vida. A herança e o destino que 

couberam a Nora ditam que terá de ser inimiga do seu amor, mas não 

há como lhe voltar as costas. Agora, Nora e Patch deverão unir forças 

para enfrentar o derradeiro desafio. Assistiremos ao regresso de 

velhos inimigos e ao nascimento de novos aliados. Um amigo será o 

protagonista de uma inesperada traição que ameaçará a paz com...   

Fitzpatrick, B.(2015). Finale. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 FIT 

Nº de registo: 10461 

BIBLIOTECA ESCOLAR  |  ESCOLA EB CARLOS DE OLIVEIRA |  ANO LETIVO 2019/2020  



Irmãs 
Ficção 

2º / 3º ciclo  

Quando uma das irmãs morre, a outra tem de ser forte para 

sobreviver. Após um acidente trágico, atormentada pela morte da 

irmã gémea, Abi começa uma nova vida em Bath. Porém, quando 

conhece os irmãos Bea e Ben, é rapidamente levada para o seu meio 

privilegiado e perturbante. Quando uma das irmãs mente, tem de 

esconder o seu segredo a todo o custo. Enquanto Abi tenta responder 

às exigências dos seus amigos instáveis, sucedem-se estranhos... 

Douglas, M.C.(2016). Irmãs. Barcarena: Jacarandá. Cota: 82-3 DOU 

Nº de registo: 10454 
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Mistério no lago das flores 
Literatura Juvenil 

2º / 3º ciclo  

Violeta é uma adolescente de treze anos cujo mundo real em que vivia 

se cruza de repente com o maravilhoso mundo do fantástico: a família 

dela ganha o totoloto, ela vê na Feira da Ladra uma estatueta que a 

deixa maravilhada, muda-se para uma ampla moradia na Zona Oeste, 

faz novos amigos, é seguida por um homem vestido de preto e outro 

de branco, dá o máximo para descobrir os autores do terrível 

vandalismo no lago das Flores,... 

Ferreira, M.C.G.(2003). Mistério no lago das flores. Lisboa: Verbo. Cota: 82-3 FER 

Nº de registo: 10434 
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O império final 
Ficção 

3º ciclo  

Num mundo onde as cinzas caem do céu e as brumas dominam a 

noite, o povo dos Skaa vive escravizado e na absoluta miséria. Durante 

mais de mil anos, o Senhor Soberano governou com um poder divino 

inquestionável e pela força do terror. Mas quando a esperança parecia 

perdida, um sobrevivente de nome Kelsier escapa do mais terrível 

cativeiro graças à estranha magia dos metais - a Alomancia - que o 

transforma num "nascido nas brumas", alguém capaz de invocar... 

Sanderson, B.(2014). O império final. Porto Salvo: Saída de Emergência. Cota: 82-3 SAN 

Nº de registo: 10474 
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O ouro do predador 
Ficção 

3º ciclo  

Num mundo apocalíptico, milhares de anos após a Grande Guerra dos 

Antigos, que praticamente destruiu o mundo em sessenta minutos, os 

humanos são forçados a viver em metrópoles continuamente em 

movimento, protegidas das radiações do exterior. Isso não impede 

todavia que estas cidades lutem umas contra as outras como 

verdadeiros predadores, num sistema designado por Darwinismo 

Municipal.  

Reeve, P.(2018). O ouro do predador (2ª edição). Barcarena: Editorial Presença. Cota: 82-3 REE 

Nº de registo: 10456 
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O rapaz que nadava com as piranhas 
Literatura Juvenil 

2º / 3º ciclo  

Quando o Estaleiro Simpson encerrou, as pessoas que tinham 

trabalhado ali tiveram de ir em busca do seu sustento noutros locais. 

Só o tio de Stanley ficou, transformando a casa da família numa 

empresa de conservas de peixe, o que tornou a vida de todos uma 

verdadeira loucura. Um dia Stanley descobre que uma feira popular 

itinerante tinha chegado à cidade. Ao visitá-la, fica tão fascinado que, 

incapaz de suportar por mais tempo viver na casa do tio, vai com a... 

Almond, D.(2014). O rapaz que nadava com as piranhas. Barcarena: Editorial Presença. Cota: 82-3 ALM 

Nº de registo: 10404 
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O último a ficar de pé 
Ficção 

2º ciclo  

Fred, o Estranhão, fica viciado no Fortnite, o videojogo da moda. E 

quem será mais forte, ele ou o vício? Mais: visita um parque de 

desportos radicais, tem uma inesquecível aula de surf, acampa num 

sítio ermo para conhecer melhor a Mãe-Natureza e, por fim, vive uma 

experiência tecnológica que se transforma num "filme" de terror. E ele 

que só queria ter uma vida normal, sem sobressaltos... Mas isso não é 

tarefa fácil para um Estranhão. Pois não?  

Magalhães, A.(2019). O último a ficar de pé. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 MAG 

Nº de registo: 10399 
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Orlando e o tambor mágico 
Literatura Juvenil 

2º / 3º ciclo  

Orlando tem oito anos e não consegue dizer os «éles». a mãe e o pai 

estão separados mas moram no mesmo bairro de Lisboa. Onde 

também mora Tobias, que nunca jogou futebol. e Cláudia, que quer 

mudar o mundo e casar com Orlando. Ele está sempre a fugir dela. 

Nesta aventura, Orlando viaja com o pai até à Guiné-Bissau, em África, 

e descobre que as árvores também falam e há tambores mágicos que 

vêm das árvores.  

Coelho, A.L.(2019). Orlando e o tambor mágico. Lisboa: Alfaguarda. Cota: 82-3 COE 

Nº de registo: 10419 
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Os contrabandistas de cristais 
Literatura Juvenil 

2º ciclo  

A Catarina, o Chico e o Carlos são três irmãos curiosos, fascinados pela 

ciência e sempre em busca de mistérios. Vais divertir-te a ler as suas 

histórias empolgantes e cheias de ação! Se fores como eles, não vais 

resistir a ler o Caderno de Experiências até ao fim e pôr mãos à obra. O 

fumo numa cabana abandonada despertou a curiosidade dos três 

irmãos. O que começou por ser apenas uma brincadeira, transformou-

se numa grande aventura! 

Macedo, M.F.(2018). Os contrabandistas de cristais (3ª edição). Amadora: Booksmile. Cota: 82-3 MAC 

Nº de registo: 10379 
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Os filhos do vidreiro 
Literatura Juvenil 

2º ciclo  

Era uma vez duas crianças, Klas e Klara, filhos de um vidreiro, que vivia 

com a mulher na aldeia de Nöda, numa região com frequentes 

neblinas. Perto dali, no ermo de uma colina verde, habitava uma velha 

misteriosa chamada Adeja Tempo ameno, que tinha um corvo, o 

Sábio, com olhos que viam, cada um deles, coisas diferentes. Um dia 

as duas crianças foram levadas da casa dos pais, que viviam com 

dificuldades, e conduzidos para uma casa luxuosa e fantástica na... 

Gripe, M.(2008). Os filhos do vidreiro. Lisboa: Relógio D’água. Cota: 82-3 GRI 

Nº de registo: 10415 
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Os tambores de outono 
Ficção 

3º ciclo   

“Os Tambores de Outono" tem início na Escócia, num ancestral círculo 

de pedras de Craig na Dun. Ali, uma porta abre-se para um grupo 

restrito, podendo levá-los para o passado – ou para a sepultura. Claire 

Randall sobreviveu à passagem, não uma mas duas vezes. A sua 

primeira viagem no tempo levou-a para os braços de Jamie Fraser, um 

bravo guerreiro escocês do século XVIII que tinha por ela um amor que 

se tornou lenda – um conto trágico de paixão que teve... 

Gabaldon, D.(2016). Os tambores de outono. Alfragide: Casa das Letras. Cota: 82-3 GAB 

Nº de registo: 10478 
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Quem vê likes não vê corações 
Ficção 

2º ciclo   

Desta vez, ele ajuda a irmã a tornar-se viral no Facebook, prova, por 

umas horas, a vida de milionário infantil, acerta contas com Jesus 

Cristo, que faz anos no mesmo dia e lhe estraga a vida desde a 

nascença, e conhece a rapariga mais bonita da cidade, que o empurra 

para uma perigosa aventura policial: o caso da mulher enterrada no 

quintal. E ele que só queria ter uma vida normal, sem sobressaltos…  

Magalhães, A.(2018). Quem vê likes não vê corações. Porto: Porto Editora. Cota: 82-3 MAG 

Nº de registo: 10396 
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Robot selvagem 
Literatura Juvenil 

2º / 3º ciclo   

Numa ilha selvagem, um grupo de lontras encontra Roz, um robot que 

lhes parece um monstro brilhante. No início, Roz luta para sobreviver 

num ambiente hostil. Mas, com o passar do tempo, adota um ganso 

bebé que ficou sem família, trava amizade com as lontras e os outros 

animais, e aprende a língua deles. Até que um dia a ilha é invadida por 

caçadores de robots…  

Brown, P.(2019). Robot selvagem (2ª edição). Amadora: Fábula. Cota: 82-3 BRO 

Nº de registo: 10406 
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Só resta o amor 
Literatura Juvenil 

3º ciclo / Adulto 

As vidas dos personagens das histórias deste livro estão ligadas por 

uma teia de fios invisíveis: Diana, Sara, Pablo, Laura, Adrián... Todos se 

apaixonam e descobrem que o amor é um sentimento de enorme 

poder, capaz de os transformar por inteiro e de os fazer ver a vida com 

outros olhos. Mas também experimentam a amargura causada pela 

falta de amor, ou a ausência, ou o amor fracassado. O amor em todas 

as suas variantes: do primeiro amor adolescente até àquele que... 

Fernández, A.(2008). Só resta o amor. Lisboa: Edições Nelson de Matos: Mil horas de leitu-

ra. 

Cota: 82-3 FER 

Nº de registo: 10410 
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Três desejos 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Lyn, Cat e Gemma Kettle são trigémeas, têm trinta e três anos e 

parecem atrair a atenção de todos onde quer que se encontrem. Lyn 

esforça-se duramente para alcançar o equilíbrio no seu papel de mãe, 

esposa e profissional sem perder a serenidade. Cat, cujo casamento 

perfeito é motivo de inveja de todos os amigos, não suspeita que o 

marido esconde um segredo que abalará profundamente a sua vida. E 

a desorientada Gemma, que muda de emprego e namorado... 

Moriarty, L.(2019). Três desejos. Barcarena: Editorial Presença. Cota: 82-3 MOR 

Nº de registo: 10447 
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Um eco do passado 
Romance 

3º ciclo / Adulto 

Embora esteja seguro de que os colonos da América ganharão a 

Guerra de Independência, Jamie duvida que a vitória garanta a 

sobrevivência de todos aqueles que ama e teme pelas consequências 

das suas escolhas. A sua principal preocupação centra-se em William, 

o jovem tenente do exército britânico, seu filho ilegítimo, que Jamie 

não quer de forma alguma ter de enfrentar no campo de batalha. Será 

que William desconfiará que Jamie é o seu pai biológico?  

Gabaldon, D.(2019). Um eco do passado. Alfragide: Casa das Letras. Cota: 82-3 GAB 

Nº de registo: 10444 
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Uma planície sombria 
Ficção 

3º ciclo / Adulto 

Decorreram vinte anos desde o início da devastadora guerra entre as 

mortíferas cidades-naves movidas por engenhos de tração. Wren e o 

pai, Tom Natsworthy, viajam na sua aeronave pelas Estradas dos 

Pássaros, tentando esquecer a traição de Hester, Mas, na cidade 

arruinada de Londres, fazem uma descoberta que muda tudo, e Hester 

enfrenta um inimigo poderoso e com uma vontade implacável de 

destruir a Humanidade.  

Reeve, P.(2019). Uma planície sombria. Barcarena: Editorial Presença. Cota: 82-3 REE 

Nº de registo: 10460 
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Missão  

Enquanto estrutura pedagógica, o Serviço das Biblio-

tecas Escolares do AELdF tem por missão apoiar o 

processo de ensino e aprendizagem, promover a 

leitura, a literacia da informação e o gosto pela fre-

quência de bibliotecas ao longo da vida, a fim de 

contribuir para a formação de cidadãos informados, 

críticos, responsáveis, utilizadores efetivos da infor-

mação e com capacidade de aprendizagem autóno-

ma.  

Visão  

Integrado na RBE, o Serviço das Bibliotecas Escolares 

do AELdF pretende continuar a ser uma referência 

neste programa. Aberto às orientações nacionais e 

internacionais e à colaboração em rede, desenvolve 

o seu trabalho numa busca contínua da excelência 

dos serviços e da coleção, acessíveis equitativa e 

livremente, potenciando os valores e de-

mais orientações estratégicas expressas no 

Projeto Educativo do Agrupamento.  

http://www.sbe.aelimadefaria.pt/
https://www.aprendizinvestigador.pt/
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Escolar-Clara-P%C3%B3voa/106243136104533?ref=hl
http://eleituras-esldf.blogspot.pt/
https://sites.google.com/site/sbefinisterracantanhede2/
http://menuleiturasbeco.blogspot.pt/
http://www.cm-cantanhede.pt/rbc/Conteudos/?ID=125&Tipo=5
http://cc.aelimadefaria.pt/cc/

