
  



  



 

Em Paris, Valentim vê um cartaz que anuncia "O Lago dos Cisnes" e põe-se 

a rondar o teatro, na esperança de ver a Diana. Terá sorte, ou nem por 

isso? Por sua vez, Violeta almoça com o presidente da Fundação Flamel, 

que lhe dá a escolher um de três envelopes de cores diferentes; mas ela 

sabe que nenhum deles guarda a pista verdadeira. Esse está guardado no 

cofre-forte, que ela terá de abrir. Será capaz disso? Ao mesmo tempo, no 

Porto, Mil-Homens e Medronho preparam um assalto à nova casa dos 

Perestrelo. É a altura de o Vampiripiri recorrer à técnica do cinema e 

transformar aquela casa num cenário aterrador, com lobisomens, espíritos, 

múmias, mortos-vivos… Tudo menos vampiros, evidentemente. Irá Mil-

Homens sobreviver à sua curta estadia na casa dos horrores? 



 

O Valentim continua as suas aventuras, desta vez em Paris. A não perder. 

Mil-Homens e Medronho, com a ajuda do vampiroscópio, que lá vai 

funcionando, ficam na pista do Vampiripiri e acabam por o ver entrar na nova 

casa dos Perestrelo. Que vida… Eles a prepararem-se para voar no céu 

imenso, como se fossem águias, e têm de se esconder na cave, como se 

fossem ratos.Por sua vez, Valentim viaja para Paris com a Violeta, ou ela 

não lhe tivesse garantido que a Diana também lá estava. Ele não a encontra, 

mas a Violeta mantém-no ocupado. Juntos, vão em busca do estranho livro 

que se apaga ao ser lido, e também do anel de Ivone Flamel, a feiticeira de 

paris, que continua encerrado numa caixa inviolável e sem aberturas. Pior 

ainda, eles não estão sós: três pares de olhos seguem-nos e só um deles 

lhes quer bem. 



Valentim teve outra oportunidade para assistir a "O Lago dos Cisnes" e ver 

dançar a Diana, mas voltou a falhar, e outra vez por causa da misteriosa 

rapariga de negro. Dentro dele, dançavam dois cisnes, um branco e outro 

negro; e ele no meio, sem saber qual escolher. Por sua vez, a Dentinho 

usou uma receita mágica para conquistar, no presente, o seu futuro 

namorado. Será que vai correr bem? E Mil-Homens? Ainda sob o efeito 

dos bolinhos de amor da Glória, vai finalmente posar para o seu retrato. 

Porém, quando passa o efeito, cai em si e regressa à caçada, ainda com 

mais vontade. E envolve-se numa perseguição alucinante ao Avô pelas 

ruas da cidade. 



 

Terceiro título da nova série do Vampiro mais conhecido de Portugal! O 

Vampiripiri põe a casa dos Perestrelo em alvoroço, seja porque quer um 

caixão funerário para dormir, seja pela multidão de fãs que se junta em volta 

da casa. Só a Dentinho aprecia isso. Já o Valentim parte para Lisboa, com o 

Psi, à procura da Diana, mas só encontra a Violeta e conhece, por fim, a sua 

história, que envolve a herança de uma antiga feiticeira. Visitam ambos a 

casa em que essa feiticeira viveu e…Enquanto tudo isso acontece, Mil-

Homens dá vida ao velho detetor de vampiros que o pai inventara: o 

Vampiroscópio. E adivinhem quem é o primeiro vampiro que ele deteta? 

Esse mesmo, o Vampiripiri, que estava a gravar umas cenas da telenovela 

“Anoitecer”. 



 

As Novas crónicas do Vampiro Valentim estão a chegar. Os Perestrelo, na 

sua nova casa e na sua nova vida S.P.V (Só Para Vampiros), andam 

muito acelerados e a Celeste faz chouriços de tempo para os acalmar. 

Será que vai dar resultado? E aquela receita de bolinhos de amor que caiu 

de um livro de Mil-Homens e voou pela janela, será mesmo mágica? 

Viagens no tempo? Receitas mágicas? Sim, pode acontecer. E 

mais…Nem queiram saber. A Dentinho vai conhecer o seu futuro 

namorado, enquanto o Avô é atraído para uma armadilha de Mil-Homens. 

Já o Valentim, vive o seu namoro apaixonado com a Diana, mas agora 

chegou a misteriosa rapariga de negro que tem artes de feiticeira… Outra 

grande aventura acaba de começar. E de que maneira… 



 

Valentim chega ao Observatório, em Espanha, enquanto Diana viaja ao 

seu encontro. Será desta que triunfa o amor? Pode ser, mas não se 

esqueçam do Grande Caçador… Entretanto, Mil-Homens descobre que a 

sua amada é um vampiro. Que horror! O que fará ele, que é um caçador, 

antes de mais nada? O que fará ela, que está apaixonada? Por sua vez, 

os Perestrelo, no regresso do segundo funeral do Bisavô, encontram a 

casa ocupada. Mas isso importa? Dizem que a vida, na grande casa que é 

a Terra, vai acabar. É a maldição da estrela negra. Acontece a cada 30 

milhões de anos. Um cometa negro chega de repente e é o fim. A menos 

que o Valentim… 



 

Ainda em Roma, o Valentim e o Sombra são apanhados pelo Grande 

Caçador. O Sombra fica ferido e Valentim segue, de avião, rumo ao 

observatório astronómico. Só que aquele avião foi sabotado e não vai 

chegar lá. Entretanto, no Porto, a Diana salva o Aleixo e reencontra o Puff, 

enquanto chega a casa dos Perestrelo a notícia da segunda morte do Bisavô 

(e chegam também os três Zês da Brigada 10, que vão lá meter o nariz). Por 

sua vez, Mil-Homens consulta uma "bruxa" e traz a receita para espantar a 

nuvem rosada. Uma palavra chega para a afugentar, uma Palavra Mágica, 

evidentemente. Mas irá resultar? 



 

Em Lisboa, Valentim conhece parte do mundo S.P.V. (só para vampiros) e, 

depois, parte com o Sombra, de avião, para Roma, onde vai descer às 

catacumbas, conhecer os 12 Cavaleiros da Ordem da Rosa Negra e ler o 

"Livro que se lê de olhos fechados". Entretanto, no Porto, as coisas 

complicam-se: a Diana, que continua a procurar o Puff pela cidade, é 

apanhada pela tia e pelo Granjola. Por sua vez, a casa dos Perestrelo é 

atacada pela Brigada 10 dos Puro-Sangue, a dos três Zês: Zulmiro, Zeferino 

e Zacarias. E Mil-Homens? Também está em perigo. Ele é um homem forte e 

um valente caçador, mas sabia lá que lhe ia aparecer o pior dos inimigos: o 

Amor. 



 

Valentim e o Sombra tentam viajar de avião para Roma em segredo, mas 

não conseguem embarcar por causa do nevoeiro e também porque são 

perseguidos por uma brigada dos Puro-Sangue, pela Matilde Melo e pelo 

Granjola, e ainda por Mil-Homens e Medronho, estes num carro muito 

velho que enche a cidade de nuvens negras. E se fosse só isso… Mil-

Homens diz a palavra Amor e aparece-lhe uma nuvem rosada por cima da 

cabeça, que o segue para todo o lado. Dizem que é um sinal de que está 

apaixonado. Tudo isto enquanto a Diana procura o seu urso de peluche, o 

Puff, que guarda o segredo que pode salvar o mundo, mas também sem 

resultado. as primeiras encomendas pagas) 



 

Mil-Homens e Medronho voltam à casa dos Perestrelo, desta vez com um 

espelho. Quem não tiver reflexo, é logo atacado. Zás! E é isso que vai 

acontecer ao Avô, que está outra vez em perigo. Mas… Diana esconde-se 

da tia, que a persegue, e procura o Aleixo florista para lhe entregar as 

informações secretas dos Puro-Sangue. Mas… A Dentinho descobre um 

segredo de família que estava muito bem guardado e o Valentim conhece 

Lin, o Sombra, que diz ser a sua sombra protetora. Ele leva-o a uma reunião 

secreta com os homens da Ordem da Rosa Negra, mas a missão continua e 

seguem os dois para o aeroporto, onde está o avião que os levará a Roma. 

Mas… 



O Valentim nem acredita que está lá. No concerto do Michael Jackson, ele 

desencontrara-se da Diana; mas ainda estava para acontecer o pior (ou seria 

o melhor?): leu as Palavras Misteriosas e começaram a gritar que era o 

Escolhido. Agora, tem de regressar pelo Caminho da Serpente. Digo-vos: não 

é para toda a gente, espera-o um mau bocado. E a Diana, cá em cima, no 

Mundo de Cá, à procura dele por todo o lado… Por sua vez, Mil-Homens e 

Medronho, depois de uma tormentosa noite de vigia, entram em casa dos 

Perestrelo ao nascer do Sol, quando eles estão a dormir. Pé ante pé, chegam 

ao quarto da Dentinho e… 



 

A Dentinho faz uma grande descoberta: a alma do Bisavô era um truque 

eléctrico. Melhor: o Bisavô está nem por isso vivo, como eles, e convida a 

família para um jantar na divisão secreta da cave. Entretanto, Mil-Homens 

perde o gato Obama durante a festa de aniversário e acaba preso na própria 

armadilha. Na parede da arrecadação apareceu escrito: «És mesmo burro, 

meu! E o teu ajudante é um cabeça de atum. Tantos vampiros por aí e vocês 

não vêem nenhum.»Por sua vez, Valentim falha sucessivas tentativas de 

passagem para o Mundo de Lá, mas um golpe de sorte empurra-o para Lá, a 

ele e ao cão Psi, que também não se ficou por Cá. 



 

Valentim conhece o Aleixo florista, mais o Psi, o seu cão paranormal, e fica 

mais perto do Mundo de Lá. A Dentinho descobre a arrecadação-elevador que 

a leva às divisões secretas da casa. Numa delas, chega à fala com a alma do 

Bisavô, que lhe conta a história da estrela morta que volta de 30 em 30 

milhões de anos para se vingar. Sim, vem aí o cometa negro, que nos pode 

exterminar. Por sua vez, Mil-Homens e Medronho, disfarçados de jardineiros, 

apanham, finalmente, o gato Obama. Quando regressam a casa, Mil-Homens 

vê que o pai também voltou ao retrato. Sim, quem diria? «Ah, que Felicidade!», 

gritou ele. E quem o mandou dizer aquela palavra? Não podia! 



 

Todos os vampiros “nem por isso” morreram no dia 25 de Junho, o dia fora 

do tempo: eis a grande descoberta que faz o Pai. A detective Dentinho 

persegue o mistério da arrecadação, onde a Celeste desaparece sem deixar 

rasto, e conhece a história arrepiante do Homem-Rato. E o Valentim? 

Procura a Diana por todo o lado e, por fim, recebe uma boa pista: «Procura o 

Aleixo Florista!» Mil-Homens e Medronho, por sua vez, disfarçam-se de sem-

abrigo para a operação «Quartel-General», que vai correr mesmo mal. E as 

pedras chamuscadas que caem do céu? Dizem que são o sinal de que algo 

está para acontecer. Mas o quê, o que poderá ser? 



 

Mil-Homens recebe do pai a missão de apanhar o gato-vampiro que aparece, 

à noite, em casa dos Perestelo e monta a «Operação chouriço sem alho», 

que terá resultados surpreendentes. Entretanto, a Dentinho, ou antes, a 

detective Dentinho, entra em acção e vai descobrir de quem é realmente a 

alma da casa, aquela luzinha branca que tanto os tem ajudado. Por sua vez, 

Valentim passeia com a Diana na Foz do Douro, entre o mar e o céu que 

tanto a interessavam, mas alguém aparece, de repente, e a empurra para 

dentro de um carro. Dela, só ficou, esquecida, uma carteira, mas o que lá está 

dentro vai aclarar o seu mistério… 



 

Os Perestelo fogem para o Porto, onde alugam uma casa e refazem a sua 

vida. Valentim procura a antiga namorada, mas ela assusta-se e foge dele a 

sete pés. Destroçado, vagueia pela cidade e conhece a misteriosa Diana, que 

toma de assalto o seu coração. Só que a Mãe cansa-se de o avisar: o amor 

faz-te mal, Valentim! Entretanto, Mil-Homens, o caçador de vampiros, descobre 

que eles estão na cidade; e a caçada continua. Finalmente, chega a casa dos 

Perestelo uma encomenda, sem remetente. Lá dentro, vinha uma caixa de 

música. Deram-lhe corda e ouviram uma estranha canção: «Mundo de Lá, 

mundo de Lá há outro mundo, olá se há.»    



 

Mil-Homens descobre onde os vampiros Perestelo estão a viver e monta a 

sua operação de caça, atacando ao amanhecer; mas enganou-se na casa e 

nem sonha o que lhe vai acontecer. Entretanto, os Perestelo fugiram de 

casa, pelas traseiras, e refugiaram-se numa pensão. À noite, chegou uma 

encomenda misteriosa. O Avô abriu-a e saiu de lá uma luzinha muito 

branca, de um branco puro. «Sigam a minha alma», dizia o papel que a 

acompanhava. Aquilo era uma alma? Seguiram-na e, mais adiante, 

passaram pela casa onde viviam antes de morrer. A casa estava ocupada, 

e também não era aí que a tal alma os queria levar. E eles mortinhos por 

chegar a casa, a uma casa qualquer… 



 

Valentim começa o seu Diário, onde descreve os primeiros dias de vampiros 

nem por isso de toda a família, que vive escondida em Vivalma, no sótão da 

velha casa de campo. No Porto, Adolfo Mil-Homens, caçador de vampiros, 

fica na pista deles e, entre alhos e estacas de madeira, prepara a sua 

expedição de caça. Entretanto, a casa de campo dos Perestelo é vendida 

pelo herdeiro, o tio Basílio, e vai ser demolida. Pior ainda: Mil-Homens 

chega a Vivalma, com o seu ajudante Medronho, e procura o jazigo deles no 

cemitério, enquanto canta: Ah, caçar, caçar, caçar,Há caça por todo o ladoe 

é preciso caçar o que ainda não foi caçado.    



 

Nesta aventura o protagonista deixa o aviso: «três colunas abrem o 

caminho da erva que conduz à fronteira de água.  

Se o portão estiver fechado, lembrem-se que não devem bater.  

Por outro lado, não se considera descortês fechar a água». 



 

Anita encontra um caderno com desenhos num nicho do sótão da Casa dos 

Borrões, que a sua mãe está a restaurar. Quando o abre, sente-se invadida 

por uma estranha sensação, como se alguém estivesse a observá-la a partir 

das páginas… E não só: o caderno está repleto de notas escritas com 

símbolos misteriosos, os mesmos usados por Ulysses Moore nos seus diários. 

Há uma única maneira de descobrir o que significam e qual é a ligação entre o 

caderno e o autor de Kilmore Cove: encontrar a terra escondida na Cornualha 

e contar com a ajuda da Julia, do Jason e do Rick…  



 

Desde o primeiro livro que Ulysses Moore é uma personagem envolta em 

grande mistério.Este é o seu sexto livro. Afinal ele está vivo, sempre esteve, 

ali na Vivenda Argos, à vista de todos... ou quase! Os gémeos andaram 

perdidos em plena Idade Média, juntamente com Olívia Newton e Manfred, o 

seu homem de mão. Todos andam em busca da Primeira Chave, a única 

capaz de abrir qualquer Porta do Tempo.Agora chegou a hora da verdade. 



 

Livro Recomendado pelo Plano Nacional de Leitura 6.º Ano de 

Escolaridade (Leitura Autónoma). Quem é, na verdade, Ulysses Moore? 

Jason, Julia e Rick estão prestes a descobrir a verdade.Mas também 

Oblivia e Manfred estão prestes a realizar o seu sonho: entrar na Vila Argo 

e transpor a Porta do Tempo.Para a fechar, os três amigos terão de 

encontrar o Black Vulcano, o velho amigo de Ulysses que conduzia o 

comboio de Kilmore Cove, e apoderar-se da Chave Mestra. Preparam-se 

para uma nova viagem. Destino: século XII.  



 

Depois de A Porta do Tempo, Em Busca do Mapa Desaparecido e A Casa dos 

Espelhos, chega o quarto volume da colecção «Ulysses Moore». Nesta nova 

aventura, o Jason, Júlia e Rick estão prontos para mais uma viagem: Peter 

Dedalus, o único que pode ajudá-los a encontrar a Primeira Chave atravessou 

a Porta do Tempo e encontra-se escondido na Veneza de Setecentos. A 

pérfida Olívia Newton já está na sua peugada, e os jovens devem agir 

depressa. Em primeiro lugar devem descobrir quem é o Gondoleiro Negro, 

mas ninguém ouviu mais falar nele… Um livro recheado de histórias 

fantásticas, divertidas e com muito suspense. 



 

Livro Recomendado pelo Plano Nacional de Leitura 5.º Ano de Escolaridade 

(Leitura Autónoma). O enredo desenrola-se numa velha mansão na 

Cornualha, em Inglaterra, casa que os gémeos de onze anos, Jason e Júlia, 

irão explorar com a ajuda do amigo Rick. Um jardineiro é o guardião do local 

e, apesar de falar pouco, parece saber muito acerca dos segredos 

escondidos na vivenda. Uma  noite em que os pais de Jason e Júlia se 

ausentaram, os três amigos dão início à exploração e descobrem escondida 

atrás de um guarda-roupa uma porta secreta com quatro fechaduras a que 

correspondem quatro chaves. O mistério sobre a identidade de Ulysses 

Moore está lançado e cabe ao leitor tentar decifrá-lo.  



 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para o 3.º Ciclo.  

Não queres saber como apareceu o futebol? Não queres descobrir como se 

jogava nos fins do Séc. XIX? Não queres aprender como evoluíram as regras 

do futebol? Não queres ler muitas das maiores maluquices, batotices, 

parvoíces e outras coisas bizarras, estranhas e também espantosas que têm 

feito ao longo dos tempos, os jogadores, os adeptos, os treinadores... e, 

ahm, é verdade, os árbitros. Se não quiseres saber nada disto nem do 

mundo do futebol então não leias este livro... nem percas tempo a perceber o 

mundo dos Apanhados da Bola. 



 

O clássico "As Brumas de Avalon" apresenta-nos uma história mágica e 

intemporal centrada nas mulheres que, por detrás do trono de Camelot, foram 

as verdadeiras detentoras do poder.Morgaine é ainda uma criança quando 

testemunha a ascensão de Uther Pendragon ao trono de Camelot. Uther 

deseja Igraine, a mãe de Morgaine, presa a um casamento infeliz com Gorlois. 

Mas há forças maiores que estão em curso e que se preparam para mudar as 

suas vidas para sempre. Através da sua sacerdotisa Viviane, Avalon conspira 

para unir Uther a Igraine e dessa aliança nascerá Arthur, a criança que salvará 

as Ilhas. Morgaine, dotada com a Visão, é levada por Viviane para Avalon onde 

irá receber treino como sacerdotisa da Deusa Mãe. É então que assiste ao 

despertar das tensões entre o velho mundo pagão e a nova religião cristã. O 

que Morgaine desconhece é que o destino irá armar-lhe uma cilada e pô-la, de 

novo, no caminho do meio-irmão Arthur da forma que menos espera… 



 

 

A misteriosa Morgaine é meia-irmã de Artur e grã-sacerdotisa da brumosa 

Avalon, terra encantada onde o verdadeiro conhecimento é preservado para 

os vindouros. Para Morgaine existe um objetivo fundamental: afastar a 

Bretanha da nova religião que vê a mulher como portadora do pecado 

original. A bela rainha Gwenhwyfar jurou fidelidade ao rei Artur, o Rei 

Supremo, mas não consegue esquecer a paixão que sente por Lancelot, 

exímio cavaleiro e melhor amigo de Artur. Quando o seu dever de concebe 

um herdeiro para o trono falha, Gwenhwyfar convence-se de que é vítima de 

um castigo divino e entrega-se de corpo e alma à religião de Cristo. As 

hostilidades aumentam inevitavelmente entre ambas as mulheres que detém 

o poder em Avalon e Camelot. Conseguirá Artur conciliar dois mundos 

antagonistas sob os estandartes reais e resistir aos Saxões?  



 

Trata-se de uma colectânea de contos, coordenada por Pedro Sena-Lino, 

onde encontramos originais de Ana Paula Tavares, Gonçalo M. Tavares, 

Hélia Correia, João Tordo, Jorge Reis-Sá, José Eduardo Agualusa, Miguel 

Esteves Cardoso, Rui Zink e Susana Caldeira Cabaço. 

Entre tantos nomes, é possível encontrar todo o tipo de histórias de 

vampiros, desde as mais clássicas a abordagens mais inovadoras. 

“Exangue”, de Miguel Esteves Cardoso, é um destes últimos exemplos. Já 

Rui Zink, com “O monstro”, dá o protagonismo a Helsing, descendente do 

caçador de vampiros Van Helsing, numa história carregada de ironia onde 

é abordado o papel das mulheres na sociedade – muito maltratadas pelos 

principais personagens, diga-se. 



 

De 1 pequeno condado nasceu 1 reino. 

 Da luta entre 1 mãe e o seu filho nasceu o 1.º rei de Portugal. 

Em Portugal reinaram 33 Reis e 2 Rainhas, num total de 35, divididos em 

4 dinastias ao longo de mais de 7 séculos. 

Este livro conta a vida e as históricas dos monarcas que fazem parte da 

História de Portugal.  

Inclui ainda: 4 árvores genealógicas e 1 cronologia com os principais 

acontecimentos históricos desde D. Afonso Henriques até à República. 



 

Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura 3.º Ciclo (Leitura 

Autónoma). Numa noite de Outubro de 1815, um homem exausto e 

esfomeado entra a pé na cidade de Digne. Expulso das estalagens, e tendo 

já perdido todas as esperanças de encontrar uma cama para passar a noite, 

Jean Valjean bate à porta de uma casa. Ao entrar, anuncia: «Anciãos, 

fiquem a saber que eu sou um condenado! Passei dezanove anos nos 

trabalhos forçados em Toulon».Ao ouvir estas palavras, o seu anfitrião, 

Monsenhor Myriel, manda acrescentar um talher na mesa e vai buscar dois 

belos candelabros de prata. De manhã, o condenado foge depois de roubar 

o seu benfeitor. 


