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Oferece Livros

Considerando que livro é uma prenda sempre útil,
Considerando que com a actual crise essa oferta á ainda mais
significativa,
O C.C.D. coloca á disposição dos seus associados uma selecção de
livros com descontos especiais.
Para todos os livros há dois tipos de descontos:
O desconto dos sócios (cerca de 15%) e o desconto especial de
natal (cerca de 25%).
Todos os sócios podem requisitar os livros que quiserem, com os
limites seguintes:

 Desconto especial de natal – Máximo 3 livros;
 Desconto de sócios – Máximo de 2 livros por título.
OS livros têm que ser sempre requisitados ao CCD, não podendo
ser levantados directamente na Livraria.
De modo a estarem disponíveis antes do natal, aconselha-se a que
as requisições sejam efectuadas até dia 16 de Dezembro.
A Direcção

LIVROS DO MÊS DE DEZEMBRO 2011
1-

O Último Segredo
José Rodrigues dos Santos
Páginas: 564
Sinopse:

“Uma paleógrafa é brutalmente assassinada na Biblioteca Vaticana
quando consultava um dos mais antigos manuscritos da Bíblia, o Codex
Vaticanus. A polícia italiana convoca o célebre historiador e
criptanalista português, Tomás Noronha, e mostra-lhe uma estranha
mensagem deixada pelo assassino ao lado do cadáver.
Preço: 22,00€ Preço Sócios: 19,00€
Preço Especial Natal 17.00 €
2-

Longe É um Bom Lugar
(O resto são histórias)
Mário Zambujal
Páginas:156
Sinopse:

Tânia Dulce é uma jovem com uma ampla capacidade para amar e
cede aos rogos do Doutor Ângelo, narrador de uma movimentada
relação de desfecho imprevisível. Médico com sonhos de romancista,
o doutor Ângelo percorre caminhos paralelos, do romance real com
Tânia Dulce e da trama ficcional que se esforça por escrever…
Preço:14,50€
Preço Sócios: 12.50€ Preço Especial Natal 11.00 €

3.

O Caso Rembrandt
Daniel Silva
Páginas: 448
Sinopse:

Decidido a cortar os laços com o Departamento, Gabriel Allon
refugiou-se nos penhascos da Cornualha com a sua bela mulher,
Chiara. Mas, uma vez mais, esse isolamento é interrompido por
alguém vindo do seu complexo passado: Julian Isherwood, o sedutor e
excêntrico negociante de arte londrino. Como de costume, Isherwood
tem um problema. E apenas Gabriel o pode resolver. Em Glastonbury,
um restaurador de arte é brutalmente assassinado e um quadro de
Rembrandt, há muito desaparecido, é misteriosamente roubado…
Preço:17,75€
Preço. Sócios: 15,00€
Preço Especial Natal 13.50
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4.

O Dom
Shajen Joy Aziz , Demian Lichtenstein
Páginas: 232
Sinopse:

Todos temos um Dom. Um propósito de vida que se manifesta
continuamente.
Se formos capazes de o identificar, desenvolver e manifestar, teremos
uma vida de felicidade, plenitude, liberdade e amor incondicional.
O Dom é uma lição de vida - condu-lo numa viagem pelos
pensamentos e emoções até à descoberta do seu próprio Dom. Ao
encontrá-lo, perceberá a importância de partilhá-lo com os demais e
da sua projeção no mundo que o rodeia.
Preço:14,90€ Preço Sócios: 13,50€ Preço P. Especial Natal 11.50 €
5.

Alta Definição
O Que Dizem os Teus Olhos
Daniel Oliveira
Páginas: 240
Sinopse:

Sorrisos, silêncios, lágrimas e emoção. 20 figuras públicas como nunca
as viu.
Preço Especial Natal 9.75 €
Preço: 12,99€ Preço Sócios: 11,00€
5.

Jerusalém
Mia Couto
Páginas: 296
Sinopse:

Jerusalém é seguramente a mais madura e mais conseguida obra de
um escritor em plena posse das suas capacidades criativas. Aliando
uma narrativa a um tempo complexa e aliciante ao seu estilo poético
tão pessoal, Mia Couto confirma o lugar cimeiro de que goza nas
literaturas de língua portuguesa…
Preço:: 15,14€ Preço Sócios: 13,00€
Preço Especial Natal 11.50 €
6.

Minha Querida Inês
Margarida Rebelo Pinto
Primeiro romance histórico da autora mais lida em Portugal.

Páginas: 216
Sinopse:

Os últimos dias da maior heroína romântica de Portugal. Uma história
apaixonante, envolvente e perturbadora. Nunca haverá outro amor
assim.
Preço:: 15,90€ Preço Sócios: 13,20€
Preço Especial Natal 12.00 €
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7.

Dei-te o Melhor de Mim
Nicholas Sparks
Páginas: 304
Sinopse:

Este novo e aclamado romance de Nicholas Sparks conta a história
emocionante de Amanda e Dawson, dois adolescentes envolvidos na
mágica experiência do primeiro amor. Contudo, sob a pressão familiar
e social, são obrigados a seguir vidas distintas. Somente vinte e cinco
anos mais tarde voltam a encontrar-se, por altura da morte do único
homem que tinha protegido o jovem casal apaixonado…
Preço:: 17,50€ Preço Sócios: 15,00€
Preço Especial Natal 13.50 €
8.

A Melodia do Amor
Lesley Pearse
O Palco é o seu único lar

Páginas: 520
Sinopse:

Liverpool, 1893. Os sonhos de Beth são desfeitos quando ela, o irmão
Sam e a irmã mais nova, Molly, ficam órfãos. As suas vidas, até então
tranquilas e seguras, sofrem uma dramática reviravolta. Para escapar a
um futuro de miséria e servidão, Sam e Beth decidem arriscar tudo,
atravessar o Atlântico e partir à conquista do sonho americano. Mas
Molly é demasiado pequena para os acompanhar e os irmãos vêem-se
obrigados a tomar uma decisão que os marcará para sempre: deixá-la
em
Inglaterra,
a
cargo
de
uma
família
adoptiva…
Preço:: 16,90€ Preço Sócios: 14,80€
Preço Especial Natal 13.20 €
9.

O Céu Existe Mesmo
A história real do menino que esteve no Céu e trouxe de lá uma
mensagem
Lynn Vincent , Todd Burpo
Páginas: 160
Sinopse:

Colton Burpo tinha quatro anos quando foi operado de urgência.
Meses mais tarde, começou a falar daquelas breves horas em que
esteve entre a vida e a morte, e da sua extraordinária visita ao céu. O
seu relato só agora foi revelado pelos pais. E tornou-se num fenómeno
editorial sem precedentes...
Preço:: 14,90€ Preço Sócios: 13,00€
Preço Especial Natal 11.80 €
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CRIANÇAS
10. O Meu Primeiro Puzzle

Hello Kitty
Páginas: 8
Sinopse:

Com este belo livro-puzzle percorre o mundo com a Hello Kitty!
Para conseguires montar os puzzles de 9 peças, lê as histórias que os
acompanham. Diverte-te!
Preço:: 10,90€ Preço Sócios: 9,50€
Preço Especial Natal 8.50 €
11. Anita e o Príncipe Misterioso
Gilbert Delahaye
Páginas: 24
Sinopse:

Os livros da Anita percorrem, desde há 50 anos, as mãos de todas as
crianças portuguesas. Não há Avó que não se lembre da Anita, como
não há neta que não deseje ler as histórias desta pequena criança
desenhada desde sempre por Marcel Marlier.
Preço:: 7,07€ Preço Sócios: 6,00€
Preço Especial Natal 5.00 €
12. A Porta do Tempo

Ulisses Moore
Páginas: 224
Sinopse:

Em Kilmore Cove, na Cornualha, existe uma antiga mansão que
esconde inquietantes mistérios. Jason e Julia, dois irmãos gémeos de
onze anos, são os seus novos habitantes. Juntamente com Rick, um
novo amigo, descobrem que o ex-proprietário, Ulysses Moore, deixou
pistas e códigos que os conduzirão, através de túneis e passagens
secretas, à maior aventura das suas vidas…
Preço:: 10,09€ Preço Sócios: 8,80€
Preço Especial Natal 7.50 €
13. A Ana Passou-se
Maria Teresa Maia Gonzalez
Páginas: 124
Sinopse:

Ana tem agora 15 anos, mas é uma adolescente que foi obrigada a
crescer demasiado cedo, suportando responsabilidades que não são
suas. Traumatizada desde a infância pelo alcoolismo da mãe, Ana vive
com o pai e a madrasta, e Pipa, a pequena irmã pela qual tem de olhar
como uma verdadeira mãe. Mas um dia tudo volta a mudar e a mãe,
agora recuperada do seu alcoolismo e com uma nova relação, reclama
a custódia da menina. O desgosto e a revolta de Filipa não têm limites
e, sem possibilidade de continuar a lutar, recorre a uma solução
extrema.
Preço:: 8,99€ Preço Sócios: 7,80€
Preço Especial Natal 6.75 €
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14. Ricardo, O Radical
Maria Teresa Maia Gonzalez

Páginas: 128
Sinopse:

Ricardo é um jovem cheio de vida, bonito, inteligente, de uma
geração, «rasca ou não», bem desperta para a hipocrisia da sociedade.
Para ele as coisas que valem realmente a pena são a acção, a
velocidade, a adrenalina, os desportos radicais... Emoções fortes que o
fazem sentir--se vivo! A maior parte do tempo desloca-se na sua moto,
curte sem compromissos com miúdas que se deslumbram com ele,
bebe umas cervejas com os amigos, ouve os seus grupos favoritos
(sempre com o som no máximo), chega tarde a casa... Ricardo acha
sempre que tem tudo sob controlo! Até ao dia em que a Mafalda
entrou na sua vida!
Preço:: 8,99€ Preço Sócios: 7,80€
Preço Especial Natal 6.75 €

