
Sinopse: Gramática do Português é uma gramática pedagógica 

que, incluindo todos os conteúdos respeitantes aos Programas em 

vigor do Ensino Básico e Secundário, vai mais além, apresentando 

numerosas notas e esclarecimentos relativos aos aspetos que susci-

tam mais dúvidas ou discussão. Os exemplos ilustrativos são maiori-

tariamente reais, extraídos de obras literárias ou de textos da im-

prensa. Recorrendo aos mais recentes estudos e obras publicadas, 

as autoras dão resposta às muitas questões e dúvidas que têm sido 

colocadas por professores nas ações de formação que têm realiza-

do.  

 

 

Biblioteca Municipal de Ponte de Lima 

 

Biblioteca Municipal de Ponte de Lima  

Largo da Picota  

4990-090 Ponte de Lima  

Contactos: 

Tel.: 258900411 

Correio eletrónico:  

biblioteca@cm-pontedelima.pt 

 

 

30-05-2019 

Gramática do Português: ensi-

no secundário 

Maria Clara Figueiredo Amorim, 

Catarina Barreiro de Sousa 

Editora: Areal 

Ano: 2016 

Os meus pais estão a envelhecer 

Maria José da Silveira Núncio 

Editora: Ideias de Ler 

Ano: 2019 

2019 

Sinopse: Raramente incluímos nos planos de vida cuidar dos 

nossos pais quando envelhecem. Aos nossos olhos, a necessida-

de de os apoiar parece sempre muito distante. No ritmo frenético 

que levamos, lidar com os problemas próprios do envelhecimento 

dos nossos pais é um verdadeiro desafio. Um dia surgem as dúvi-

das: estarão a alimentar-se como deve ser? Quem os vai acompa-

nhar às consultas? Será seguro ficarem sozinhos? Com testemu-

nhos reais e muitos conselhos práticos, este livro vai ajudar a... 

Junho 



Sinopse: "Um policial intenso e perturbador na fascinante Gro-

nelândia. Neve, gelo e neblina revelam terríveis segredos mortais 

escondidos há muito tempo. Quando um cadáver viquingue mumifi-

cado é descoberto numa fenda no gelo, o jornalista Matthew Cave 

é destacado para cobrir a história. No dia seguinte, a múmia desa-

pareceu. O corpo do polícia que a guardava jaz no gelo, nu e esfo-

lado, tal como as vítimas de uma horrível série de assassínios que 

aterrorizaram a remota Nuuk na década de 1970. ".  

Sinopse :  O fantasma de uma freira do século XVIII que degolava 

as suas vítimas, sepulturas e cadáveres de virgens profanados, 

sombras misteriosas e sinistras em cemitérios obscuros da Nor-

mandia profunda, livros medievais com poções mágicas que asse-

guram a vida eterna, o furto de relíquias, um rival do passado lon-

gínquo que fala em verso e... dois traficantes de droga assassina-

dos às portas de Paris. Um puzzle complicado que deixaria louco 

qualquer um que não fosse o comissário Adamsberg. À medida que 

as mortes se sucedem, o comissário e a sua peculiar equipa lutam 

contra o tempo para encontrar os culpados.  

Sinopse: O fogo não é a única coisa que ela deve temer… O 

perigo e a adrenalina fazem parte da vida de Rowan Tripp. Ser 

bombeira paraquedista está-lhe no sangue, e para ela há poucas 

coisas tão estimulantes como saltar de paraquedas sobre uma 

floresta em chamas. Voltar às florestas do Montana é como voltar 

a casa… mesmo que esse regresso seja ensombrado pelas recor-

dações do companheiro que perdeu no ano anterior. Com a época 

de incêndios quase no início, os recrutas preparam-se intensamen-

te .. 

Sinopse:  A jornalista Isabel Nery traz-nos no seu novo livro, a 

primeira biografia de Sophia de Mello Breyner Andresen, no ano 

em que se assinala o centenário do seu nascimento. A autora per-

correu lugares e pessoas que fizeram parte da história de Sophia, 

como o Porto, a Grécia, Lagos, ou entrevistando mais de 60 pesso-

as, do pescador José Muchacho, ao amigo Manuel Alegre, até ao 

ensaísta Eduardo Lourenço, passando por companheiros das letras 

e da política. Só assim foi possível completar a biografia que faltava 

sobre a primeira portuguesa a receber o Prémio Camões e a única 

mulher escritora com honras de Panteão Nacional, a quem muitos 

gostavam de ter visto atribuído o Prémio Nobel..  

Sinopse :  Há sempre uma pessoa para cada livro e um livro para cada 

pessoa. "A Livraria dos finais felizes é uma história comovente sobre o 

poder. Se a vida fosse um romance, o da Sara certamente não seria 

um livro de aventuras. Em vinte e oito anos nunca saiu da Suécia e 

nenhum encontro do destino desarrumou a sua existência. Tímida e 

insegura, só se sente à vontade na companhia de um bom livro e os 

seus melhores amigos são as personagens criadas pela imaginação 

dos escritores, que a fazem viver sonhos, viagens e paixões.  

Sinopse: É mais fácil governar uma cidade ou um país do que 

educar uma criança. É mais fácil gerir uma empresa com milhares 

de funcionários do que formar um pensador. É mais fácil consertar 

milhares de máquinas supercomplexas do que transformar um ser 

humano impulsivo e impaciente em alguém tolerante e calmo. 

Quando nos tornamos pais, assumimos o compromisso de criar um 

indivíduo que levará a nossa herança para o mundo – não apenas 

a carga genética e os bens materiais, mas também, e principal-

mente, os nossos valores e a nossa cultura.  
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