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Substituir aLeR+ - Listagem de obras propostas para 9.º ano
(Esta listagem é meramente indicativa; podem ser seleccionadas outras obras)
Registo nº 7303

Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso)

Admirável Mundo Novo
Aldous Huxley ; trad. Mário Henrique Leiria
Porto : Público Comunicação Social, 2003
253,[1] p. 21,5 cm.
(Mil Folhas ; 47)
84-96075-73-7
Tít. Orig.: Brave New World. - Deteve-se, e com os olhos fixos e horrorizados lançou um
olhar circular sobre a multidão vestida de caqui. No meio e mais alto do que ela, a sua
cabeça sobressaía, dominando-a.'Como há aqui seres encantadores!' As palavras
cantantes vergastaram-no com o seu sarcasmo. 'Como a humanidade é bela! Oh,
admirável mundo novo...'''
Assunto(s) Literatura inglesa
Veja Também... Huxley, Aldous, 1894-1963
Leiria, Mário Henrique
CDU 82-3
Localização 82-3 HUX (BEMAF) - 6042

Título
Autor(es)
Publicação
Descrição Física
Colecção
ISBN
Notas

Registo nº 7329

Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso)

O nome da rosa
Umberto Eco ; trad. Maria Celeste Pinto
Porto : Público Comunicação Social, 2002
473 p.
(Mil Folhas ; 1)
84-8130-495-6
Tit. Orig.: Il nome della rosa. - Pensa num rio, denso e majestoso, que corre por milhas e
milhas entre robustos diques, e tu sabes onde está o rio, onde o dique, onde a terra
firme. A certa altura, o rio, de cansaço, porque correu por demasiado tempo e
demasiado espaço, porque se aproxima do mar, que anula em si todos os rios, já não
sabe o que é. Torna-se o próprio delta. Permanece talvez um braço maior, mas muitos
outros se ramificam, em todas as direcções, e alguns confluem uns nos outros, e já não
sabes o que está na origem do que é, e por vezes não sabes o que ainda é rio e o que
já é mar...
Assunto(s) Literatura italiana
Veja Também... Eco, Humberto
Pinto, Maria Celeste
CDU 82-3
Localização 82-3 ECO (BEMAF) - 4852. - CF. 7/2004

Título
Autor(es)
Publicação
Descrição Física
Colecção
ISBN
Notas

Registo nº 8665
Título
Autor(es)
Edição
Publicação
Descrição Física
Colecção
ISBN
Notas

Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso)
Pelos teus lindos olhos
Álvaro Magalhães ; il. José Pedro Costa
8 a ed
Porto : Asa,, 2004
231, [6] p. : il. 18 cm
(Triângulo jota ; 12)
972-41-1827-4
Joel, cego de amor, só tem olhos para os lindos olhos de Ariane. Mas o horror espreita-
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o. O observador de pássaros e os ladrões de olhos. A hora das bruxas.A casa da
floresta.O Sabat. A pedra que caíu do céu. O olho do diabo e o diabo em pessoa. Tudo
num instante: enquanto ele, o Diabo esfrega um olho.
Assunto(s) Literatura Juvenil--narrativa--Ilustrações
Veja Também... Magalhães, Álvaro
Costa, José Pedro
CDU 82-3/J
Localização 82-3/J MAG (BEMAF) - 7340

Registo nº 9012

Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso)

Transportes & comunicações
Oriol Nos ; trad. Manuel Bernardes ; coord. Guilherme de Almeida
1ª ed.
Lisboa : Plátano, 2004
48 p. : muito il. 30 cm
(Pequeno Engenheiro)
972-770-294-5
Tít orig.: Transportes & comunicación
Transportes --trabalhos práticos / Comunicações--trabalhos práticos--glossário
Nos, Oriol
Bernardes, Manuel
Almeida, Guilherme de
Transportes e comunicações
CDU 62
Localização 62 NOS (BEMAF) - 7490

Título
Autor(es)
Edição
Publicação
Descrição Física
Colecção
ISBN
Notas
Assunto(s)
Veja Também...

62 NOS (BEMAF) - 7563

Registo nº 10070

Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso)

O principezinho
Antoine de Saint-Exupéry ; trad. Joana Morais Varela
31ª ed.
Barcarena : Presença, 2009
96 p. : il.
978-972-23-2829-6
Antoine de Saint-Exupéry publicou pela primeira vez «O Principezinho» em 1943,
quando recuperava de ferimentos de guerra em Nova Iorque, um ano antes do seu
avião Lockheed P-38 ter sido dado como desaparecido sobre o Mar Mediterrâneo,
durante uma missão de reconhecimento. O narrador da obra é um piloto com um avião
avariado no deserto do Sahara, que, tenta desesperadamente, reparar os danos
causados no seu aparelho. Um belo dia os seus esforços são interrompidos devido à
aparição de um pequeno príncipe, que lhe pede que desenhe uma ovelha. Perante um
domínio tão misterioso, o piloto não se atreveu a desobedecer e, por muito absurdo que
pareça - a mais de mil milhas das próximas regiões habitadas e correndo perigo de vida
- pegou num pedaço de papel e numa caneta e fez o que o principezinho tinha pedido. E
assim tem início um diálogo que expande a imaginação do narrador para todo o género
de infantis e surpreendentes direcções. «O Principezinho» conta a sua viagem de
planeta em planeta, cada um sendo um pequeno mundo povoado com um único adulto.
Uma história terna que apresenta uma exposição sentida sobre a tristeza e a solidão,
dotada de uma filosofia ansiosa e poética, que revela algumas reflexões sobre o que de
facto são os valores da vida.
Assunto(s) Literatura francesa

Título
Autor(es)
Edição
Publicação
Descrição Física
ISBN
Notas
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Veja Também... Saint-Exupéry, Antoine de
Varela, Joana Morais
CDU 82-3/J
Localização 82-3/J SAI (BEMAF) - 8845
82-3/J SAI (BEMAF) - 8846
82-3/J SAI (BEMAF) - 8847
82-3/J SAI (BEMAF) - 8848
82-3/J SAI (BEMAF) - 8849
82-3/J SAI (BEMAF) - 8850
82-3/J SAI (BEMAF) - 8851
82-3/J SAI (BEMAF) - 8852
82-3/J SAI (BEMAF) - 8853
82-3/J SAI (BEMAF) - 8854
82-3/J SAI (BEMAF) - 8855
82-3/J SAI (BEMAF) - 8856
82-3/J SAI (BEMAF) - 8857
82-3/J SAI (BEMAF) - 8858

Registo nº 10195

Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso)

Kiki Strike: : na cidade ds sombras
Kirsten Miller ; trad. Odete Martins
1.ª ed
Porto : Asa, 2007
366 p 24 cm
978-972-41-5290-5
tit. orig.: Kiki strike: inside the shadow city . - A vida de Ananka Fishbein nunca mais foi a
mesma desde que ela decidiu explorar um enorme buraco nas proximidades do seu
apartamento, em Nova Iorque. Descendo por uma imunda escada de corda até às
profundezas da cidade, Ananka descobre um misterioso compartimento subterrâneo e
apercebe-se imediatamente que está perante um grande segredo - mas nem ela podia
imaginar as verdadeiras dimensões desse segredo nem, muito menos, as implicações
de o ter descoberto! Na verdade, Ananka não só descobre a lendária Cidade das
Sombras sob as agitadas ruas de Manhattan, como acaba por conhecer a misteriosa
Kiki Strike, uma rapariga que veste de negro e anda de Vespa e que parece aparecer e
desaparecer como por magia. Milhões de ratazanas, um grupo de raparigas destemidas
e dispostas a tudo, esqueletos, tesouros escondidos e uma cidade secreta mesmo por
baixo das ruas de Manhattan, eis os ingredientes desta arrebatadora aventura repleta
de acção e suspense, que deixará o leitor verdadeiramente "preso" até ao fim, sem
nunca saber quem são de facto os malfeitores e aqueles que se batem pela justiça!
Assunto(s) Literatura inglesa
Veja Também... Miller, Kirsten
Martins, Odete,
CDU 821.111
Localização 82-3 MIL (BEMAF) - 9021

Título
Autor(es)
Edição
Publicação
Descrição Física
ISBN
Notas
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Tipo de documento: Monografia (Texto Impresso)

O velho e o mar
Ernest Hemingway ; trad. e pref. Jorge de Sena
Lisboa : Livros do Brasil, 2006
133 [1] p. 21cm
(Colecção Nobel)
972-38-2800-6
Tít. orig.: The old man and the sea.. - colecção exclusiva para Modelo Continente
Hipermercados SA. - Santiago, um velho pescador cubano, minado por um cancro de
pele que o devora cruelmente, está há quase três meses sem conseguir pescar um
único peixe. Vai então bater-se, durante quatro dias, com um enorme espadarte, que
conseguirá de facto capturar, para logo o ver ser devorado por um grupo de tubarões.
Esta aventura poética, onde Hemingway retrata, uma vez mais, a capacidade do homem
para fazer face e superar com sucesso os dramas e as dificuldades da vida real, é
seguramente uma das suas obras mais comoventes e aquela que mais entusiasmo tem
suscitado, ao longo de mais de meio século, entre os seus fiéis leitores.
Assunto(s) Romances / Literatura estrangeira
Veja Também... Hemingway, Ernest, 1899-1961
Sena, Jorge de
CDU 82-3
Ver pág. web. sobre o autor
Ver pág. web. sobre a obra
Localização 82-3 HEM (BEMAF) - 8262

Título
Autor(es)
Publicação
Descrição Física
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ISBN
Notas
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