
 

  

Janeiro  de 2014 

Há novos livros 
na tua Biblioteca 
E novos formatos de leitura também… 

aparece para experimentares! 



 

Inferno - Uma Nova Aventura de Robert Langdon - Dan Brown 

Neste fascinante thriller, Dan Brown retoma a mistura magistral de história, arte, códigos e símbolos que 

o consagrou em "O Código Da Vinci", "Anjos e Demônios" e "O Símbolo Perdido" e faz de Inferno sua 

aposta mais alta até o momento. No coração da Itália, Robert Langdon, o professor de Simbologia de 

Harvard, é arrastado para um mundo angustiante centrado numa das obras literárias mais duradouras e 

misteriosas da história: O Inferno, de Dante Alighieri. Numa corrida contra o tempo, ele luta contra um 

adversário assustador e enfrenta um enigma engenhoso que o leva para uma clássica paisagem de arte, 

passagens secretas e ciência futurística. Tendo como pano de fundo poema de Dante, e mergulha numa 

caçada frenética para encontrar respostas e decidir em quem confiar, antes que o mundo que conhecemos 

seja destruído. 

 

O código DaVinci de Dan Brown 

Robert Langdon, conceituado simbologista, está em Paris para fazer uma palestra quando recebe uma 
notícia inesperada: o velho curador do Louvre foi encontrado morto no museu, e um código indecifrável 
encontrado junto do cadáver. Na tentativa de decifrar o estranho código, Langdon e uma dotada 
criptologista francesa, Sophie Neveu, descobrem, estupefactos, uma série de pistas inscritas nas obras de 
Leonardo da Vinci, que o pintor engenhosamente disfarçou. Tudo se complica quando Langdon descobre 
uma surpreendente ligação: o falecido curador estava envolvido com o Priorado de Sião, uma sociedade 
secreta a que tinham pertencido Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo e Da Vinci, entre outros. 

 À Espera no Centeio de J. D. Salinger 

 O livro conta as aventuras de Holden Caulfield, um rapaz de 16 anos, que ao ter de deixar o colégio interno 

que frequenta, mas receoso de enfrentar a fúria dos pais, decide passar uns dias em Nova Iorque até 

começarem as férias de Natal e poder voltar para casa. 

Confuso, inseguro, incapaz de reconhecer a sua própria sensibilidade e fragilidade, Holden percorre nesses 

dias um intrincado labirinto de emoções e experiências, encontrando as mais diversas pessoas, como 

taxistas, freiras e prostitutas, e envolvendo-se em situações para as quais não está preparado. Contado na 

primeira pessoa, utiliza recursos da oralidade, como a linguagem espontânea, o calão, os palavrões, o 

bordão das repetições frequentes, o humor inconsciente, procedendo a uma verdadeira revolução literária, 

que tornou o livro num clássico da literatura americana do pós-guerra. 

A Escada de Corda de Nigel Richardson 

Sinopse: Mungo adora Londres e detesta o campo. Nunca se imaginaria a viver rodeado de árvores, flores 

e camponeses. Mas um dia, o pai adoece gravemente e morre, deixando Mungo e a mãe numa situação 

financeira difícil. Sem outra alternativa, são obrigados a trocar a casa de Londres por uma casinha na 

província. Mungo sente-se miseravelmente. Sozinho, sem o pai, sem os amigos… É então que o insólito 

acontece… Mungo encontra outro Mungo em tudo semelhante a si, até no nome! Será que a chegada deste 

Mungo paralelo servirá apenas para duplicar o caos em que já se encontrava a vida de Mungo? Ou será 

que ele traz na manga um plano extraordinário para o ajudar? Tudo é possível neste romance surpreendente 

que mistura na perfeição fantástico, ficção-científica, thriller psicológico e universos paralelos. 

Ele Está de Volta de Timur Vermes 
E se Hitler voltasse à Alemanha? E se os alemães o recebessem de braços abertos? E se....  
Berlim, 2011. Adolf Hitler acorda num terreno baldio. Sente uma grande dor de cabeça. O uniforme tresanda a 
querosene. Olha à sua volta e não encontra Eva Braun. Nem uma cidade em ruínas, nem bombardeiros a riscar 
os céus. Em vez disso, descobre ruas limpas e organizadas, povoadas de turcos, milhares de turcos. E gente 
com aparelhos estranhos colados ao ouvido. Começa assim o surpreendente primeiro romance de Timur 
Vermes, passado na Alemanha de Angela Merkel, 66 anos depois do fim da guerra. Hitler ganha nova vida. Na 
sociedade espetáculo, dos reality shows e do YouTube, o renascido Führer é visto como uma estrela, que uma 
televisão sequiosa de novidades acolhe de braços abertos. A Alemanha da crise, do Euro ameaçado, da 
austeridade, vê nele um palhaço inofensivo. Mas ele é real, assustadoramente real. E, passo a passo, 
maquiavelicamente, planeia o seu regresso ao poder - por via da televisão. Sátira ferocíssima a uma sociedade 

mediatizada, narrado num registo fiel ao Mein Kampf, tem tanto de romance político como de crítica de costumes. Afinal, a 
Alemanha de Merkel, dominadora, obcecada pelo poder e pelo sucesso, está pronta para o receber... e Ele Está de Volta. 



Os Homens Que Odeiam as Mulheres de Stieg Larsson 

O jornalista de economia MIKAEL BLOMKVIST precisa de uma pausa. Acabou de ser julgado por difamação 

ao financeiro HANS-ERIK WENNERSTÖM e condenado a três meses de prisão. Decide afastar-se 

temporariamente das suas funções na revista Millennium. Na mesma altura, é encarregado de uma missão 

invulgar. HENRIK VANGER, em tempos um dos mais importantes industriais da Suécia, quer que Mikael 

Blomkvist escreva a história da família Vanger. Mas é óbvio que a história da família é apenas uma capa 

para a verdadeira missão de Blomkvist: descobrir o que aconteceu à sobrinha-neta de Vanger, que 

desapareceu sem deixar rasto há quase quarenta anos. Algo que Henrik Vanger nunca pôde esquecer. 

Blomkvist aceita a missão com relutância e recorre à ajuda da jovem LISBETH SALANDER. Uma rapariga 

complicada, com tatuagens e piercings, mas também uma hacker de excepção. Juntos, Mikael Blomkvist e Lisbeth 

Salander mergulham no passado profundo da família Vanger e encontram uma história mais sombria e sangrenta do que 

jamais poderiam imaginar. 

A Rapariga que Sonhava com Uma Lata de Gasolina e Um Fósforo de Stieg Larsson  

Neste segundo volume da trilogia Millennium, Lisbeth Salander é assumidamente a personagem central da 
história ao tornar-se a principal suspeita de dois homicídios. A saga desenvolve-se em dois planos que se 
complementam e só a solução do primeiro mistério trará luz ao segundo:  Há que encontrar os responsáveis 
pelo tráfico de mulheres para exploração sexual para se descobrir por que razão Lisbeth Salander é 
perseguida não só pela polícia, mas por um gigante loiro de quem pouco se sabe. 

 

 

A Rainha no Palácio das Correntes de Ar de Stieg Larsson 

Lisbeth Salander sobreviveu aos ferimentos de que foi vítima, mas não tem razões para sorrir: o seu estado 

de saúde inspira cuidados e terá de permanecer várias semanas no hospital, completamente impossibilitada 

de se movimentar e agir. As acusações que recaem sobre ela levaram a polícia a mantê-la incontactável. 

Lisbeth sente-se sitiada e, como se isto não bastasse, vê-se ainda confrontada com outro problema: o pai, 

que a odeia e que ela feriu à machadada, encontra-se no mesmo hospital com ferimentos menos graves e 

intenções mais maquiavélicas… 

Entretanto, mantêm-se as movimentações secretas de alguns elementos da Säpo, a polícia de segurança 

sueca. Para se manter incógnita, esta gente que actua na sombra está determinada a eliminar todos os que 

se atravessam no seu caminho. 

Mas nem tudo podia ser mau: Lisbeth pode contar com Mikael Blomkvist que, para a ilibar, prepara um artigo sobre a 

conspiração que visa silenciá-la para sempre. E Mikael Blomkvist também não está sozinho nesta cruzada: Dragan 

Armanskij, o inspector Bublanski, Anika Gianini, entre outros, unem esforços para que se faça justiça. E Erika Berger? 

Será que Mikael pode contar com a sua ajuda, agora que também ela está a ser ameaçada? E quem é Rosa Figuerola, a 

bela mulher que seduz Mikael Blomkvist? 

 

Meia-Noite e Quatro de Stephen King 

Os dois últimos contos do livro Meia-Noite e Quatro: No terceiro conto, a máquina fotográfica de um rapaz 

tira fotografias a um cão demoníaco, que se vai aproximando cada vez mais na imagem. No quarto e último 

conto, um homem com um livro em atraso é perseguido por uma bibliotecária vinda do passado. 

 

 

A Hora do Vampiro de Stephen King  

Uma cidade, Sálem, uma casa assombrada e os seus inquilinos (dois vampiros) são o ponto de partida para 

esta história maravilhosa de vampiros bem escrita e ao mesmo tempo assustadora.  

 

A Cúpula de Stephen King 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/47250


 Num bonito dia de outono, um dia perfeitamente normal, uma pequena cidade é súbita e inexplicavelmente isolada do 

resto do mundo por uma força invisível. Quando chocam contra ela, os aviões despenham-se, os carros explodem, as 

pessoas ficam feridas. As famílias são separadas e o pânico instala-se. Ninguém consegue compreender que barreira é 

aquela, de onde vem ou quando (se é que algum dia) desaparecerá. Agora, um grupo de cidadãos intrépidos, liderado por 

um veterano da guerra do Iraque, toma as rédeas do poder no interior da cúpula. Mas o seu principal inimigo é a própria 

redoma. E o tempo está a esgotar-se…  

Onde Estão as Crianças? De Mary Higgins Clark 
Número 1 do New York Times O seu pior pesadelo torna-se real…Nancy fugiu ao sofrimento do seu primeiro 

casamento, à morte macabra dos dois filhos pequenos, às histórias de capa dos jornais e às chocantes 

acusações feitas contra si. Mudou de nome, pintou o cabelo e foi viver para outro sítio. Agora, feliz com um 

novo marido e dois filhos lindos, Nancy sente que pode por fim esquecer a sua história trágica e começar a 

acreditar em segundas oportunidades. Até que, uma manhã, olha pela janela para ver os filhos, mas encontra 

apenas uma luva vermelha e percebe que o pesadelo começou do novo…  

 

Uma Canção de Embalar de Mary Higgins Clark 

O segredo obscuro de uma família que ameaça a vida de duas irmãs, Kate e Hannah, quando a empresa de 

mobiliário da família é consumida pelas chamas a meio da noite. Os edifícios são reduzidos a cinzas, 

incluindo o museu onde algumas antiguidades de valor inestimável se encontravam em exposição 

permanente há anos.  

As cinzas revelam um achado surpreendente e desencadeiam um sem-número de suspeitas e perguntas. 

Terá a explosão sido intenciona? O que estava Kate - uma loira lindíssima, alta, técnica oficial de contas 

numa das maiores empresas de contabilidade do país, irmã de uma estilista em ascensão - a fazer no museu 

quando aquele foi consumido pelas chamas? Por que razão estava com ela, àquela hora da noite, Gus, um 

artesão reformado e insatisfeito? E se alguém não for quem diz ser?  

Agora, Gus está morto e Kate encontra-se no hospital, gravemente ferida e em coma, pelo que nenhum dos dois pode 

contar o que os levou até ao local ou de que forma aquela tragédia poderá estar relacionada com uma jovem que 

desapareceu há anos. Nem podem lançar o alerta em relação a alguém que anda possivelmente a ocultar os seus passos 

e que é capaz de matar para se salvar.  

 

O caderno vermelho da rapariga karateca de Ana Pessoa e Bernardo Carvalho 

N não é uma menina, é karateca. 

N tem 14 anos, quase 15, e o seu maior sonho é ser cinturão negro e beijar o Raul. 

N gosta de escrever, mas prefere lutar com o Raul. (Escrever é uma seca.) 

Isto não é um diário. Não tem chave, não tem segredos. (Sim, tem segredos.) Também tem vontade 

própria, páginas movediças, palavras como «diarreia» e «romântico» e personagens como a bruxa má 

que quer aprender a ser boa e a mosca que não sabia quem era. 

Isto é o Caderno Vermelho da Rapariga Karateca. O objeto preferido de N,  um animal de estimação, 

uma personagem, uma pessoa de verdade. (O que é a verdade?) 

O Caderno Vermelho da Rapariga Karateca é a primeira obra de Ana Pessoa e venceu  a última edição do prémio 

Branquinho da Fonseca — Expresso/Gulbenkian,  na modalidade Juvenil. Com este título, o Planeta Tangerina inaugura 

a coleção  para leitores mais crescidos Dois Passos e Um Salto. 

 

Irmão Lobo de Carla Maia de Almeida  e António Jorge Gonçalves 
Malik. Penso nele como um totem que mantinha a tribo unida, a tentar adaptar-se ao apartamento e a 

sonhar com o seu antigo tipi rodeado de verde. 

Nas poucas fotografias que tirámos depois de ele partir, parecemos um punhado de moedas atiradas ao 

ar, caídas ao acaso, afastadas umas das outras. Esta, por exemplo, com a Blanche a olhar para mim, 

Alce Negro a olhar para o céu, o Fóssil a olhar para os ténis e a Miss Kitty de óculos escuros, a olhar 

para dentro, para os lugares onde só ela entrava.  

Depois daquele verão em que tudo começou a arder, nunca mais aparecemos os cinco nas fotografias. 

Foi o verão da Grande Travessia no Deserto da Morte. Ou, simplesmente, o verão da Grande 

Travessia. 

Lembro-me como se fosse hoje. 

 

 

 

 



À Procura de Alaska de John Green 

Na escuridão atrás de mim, ela cheirava a suor, luz do sol e baunilha, e, nessa noite de pouco luar, eu pouco 

mais podia ver além da sua silhueta, mas, mesmo no escuro, consegui ver-lhe os olhos - esmeraldas 

intensas. E não era só linda, era também uma brasa." 

Alaska Young. Lindíssima, esperta, divertida, sensual, transtornada… e completamente fascinante. Miles 

Halter não podia estar mais apaixonado por ela. Mas, quando a tragédia lhe bate à porta, Miles descobre o 

valor e a dor de viver e amar de modo incondicional. 

Nunca mais nada será o mesmo. 

  

 

Cidades de Papel de John Green 
 Quentin Jacobsen e Margo Roth Spiegelman são vizinhos e amigos de infância, mas há vários anos que 

não convivem de perto. Agora que se reencontraram, as velhas cumplicidades são reavivadas, e Margot 

consegue convencer Quentin a segui-la num engenhoso esquema de vingança. Mas Margot, sempre 

misteriosa, desaparece inesperadamente, deixando a Quentin uma série de elaboradas pistas que ele terá 

de descodificar se quiser alguma vez voltar a vê-la. Mas quanto mais perto Quentin está de a encontrar, 

mais se apercebe de que desconhece quem é verdadeiramente a enigmática Margot.  

Um romance entusiasmante, sobre a liberdade, o amor e o fim da adolescência. 

 

 

 

 

Antes do Futuro de Jay Asher e Carolyn Mackler 
Estamos em 1996. Quando Josh instala um CD-ROM que dá acesso a cem horas de internet gratuitas no 

computador de Emma, sua vizinha e melhor amiga, são ambos transportados para uma estranha página 

chamada Facebook onde veem versões de si mesmos quinze anos mais velhos. As suas relações, amigos, 

filhos, carreiras, férias... todas essas informações estão na internet e alteram-se consoante as decisões que 

eles tomam no dia a dia. À medida que tomam consciência do que a vida lhes reserva no futuro, Josh e 

Emma são obrigados a confrontar-se com o que estão a fazer certo e errado no presente... 

 

 

Boca do Inferno de Ricardo Araújo Pereira 
Uma composição de peças humorísticas com a assinatura inconfundível de Ricardo Araújo Pereira. «Boca 

do Inferno» é uma composição de peças humorísticas com a assinatura inconfundível de Ricardo Araújo 

Pereira. Das crónicas que pervertem os assuntos mais banais às que colocam na berlinda políticos de 

ponta, o traço comum é uma ironia certeira, um olhar sempre inesperado, que nos surpreende de cada vez 

que julgamos nada mais haver para inventar. No «Posfácio Relativamente Interessantíssimo», de Manuel 

Rosado Baptista, pode ler-se: «Falar deste conjunto de crónicas de Ricardo de Araújo Pereira é, acima de 

tudo, perder tempo. Nada se poderá dizer delas que o leitor não descubra logo à primeira leitura - ou ainda 

antes. No entanto, poucas coisas serão mais estimulantes para os ociosos do que uma tarefa fácil.» 

 

Novas Crónicas da Boca do Inferno de Ricardo Araújo Pereira 

«Toda a gente está convencida de que o IKEA vende móveis baratos, o que não é exatamente verdadeiro. O 

IKEA vende pilhas de tábuas e molhos de parafusos que, se tudo correr bem e Deus ajudar, depois de 

algum esforço hão-de transformar-se em móveis baratos. É uma espécie de Lego para adultos. Não digo 

que os móveis do IKEA não sejam baratos. O que digo é que não são móveis. Na altura em que os 

compramos, são um puzzle. A questão, portanto, é saber se o IKEA vende móveis baratos ou puzzles caros. 

Há dias, comprei no IKEA um móvel chamado Besta. Achei que combinava bem com a minha 

personalidade. Todo o material de que eu precisava e que tinha de levar até à caixa de pagamento pesava 

600 quilos. Percebi melhor o nome do móvel. É preciso vir ao IKEA com uma besta de carga para carregar a 

tralha toda até à registadora. Este é um dos meus conselhos aos clientes do IKEA: não vá para lá sem duas 

ou três mulas. Eu alombei com a meia tonelada. O que poupei nos móveis, gastei no ortopedista. Neste 

momento, tenho 12 estantes e três hérnias.» 
Plano Nacional de Leitura 

Livro recomendado para o Ensino Secundário como sugestão de leitura. 

 



 Novíssimas Crónicas da Boca do Inferno de Ricardo Araújo Pereira 
É habitual um autor best-seller ganhar prémios de literatura? Pois... não é. Mas Ricardo Araújo Pereira é 
único. 
O único autor que faz rir Portugal inteiro e que transformou o humor inteligente num esmagador fenómeno 
de popularidade. O único humorista que é em simultâneo um grande escritor, e cujas qualidades literárias 
são inquestionáveis e reconhecidas por todos. 
Depois de receber em 2012 o Grande Prémio APE de Crónica, RAP está de volta com mais um volume das 
suas crónicas da Boca do Inferno. 
 
 

O Meu Nome é Mina de David Almond 

 Se leste O Segredo do Senhor Ninguém já conheces a Mina, mas neste novo livro, que se passa num 

tempo anterior, ela tem apenas nove anos e é uma menina extremamente inteligente e criativa. Adora a 

noite, olhar para a lua, ver chegar a primavera, subir à sua árvore preferida e ficar lá sentada a ver o ninho 

dos melros. Mina também adora escrever no seu diário. Escreve, escreve, escreve… e a sua imaginação 

ganha asas à medida que vai descobrindo coisas sobre si própria e sobre o mundo. E através das suas 

histórias, pensamentos e sonhos ficamos a conhecer esta menina extraordinária que tem muito a ensinar-

nos sobre a vida, o amor e os mistérios que nos rodeiam. 

 

O Primeiro Amor de Sophie Mckenzie 

Quando River faz um casting para uma representação escolar de Romeu e Julieta, apaixona-se por 

Flynn, o rapaz que ficou com o papel de Romeu. River acredita no amor romântico e está ansiosa por 

experimentá-lo. Mas Flynn vem de uma família despedaçada - será ele capaz de dar a River o que ela 

quer? Os caminhos do verdadeiro amor sempre foram tortuosos… 

 

 

Um Momento Inesquecível de Nicholas Sparks 

O regresso do autor dos bestsellers O Diário da Nossa Paixão e As Palavras que Nunca te Direi com um 

romance terno e comovente acerca do verdadeiro significado da beleza, da generosidade, da perda e 

acima de tudo do poder mágico do amor. Nicholas Sparks conta-nos desta vez a história de dois 

adolescentes – Landon e Jamie Sullivan. Dois adolescentes com percursos antagónicos e interesses 

divergentes. Nada mais nada menos do que um jovem estudante boémio e descomprometido e a 

antiquada filha do pastor baptista de uma pequena cidade americana. Mas naquele estranho Natal de 

1958 Landon olhará Jamie com os olhos da paixão o que irá mudar radicalmente o rumo daquelas duas 

vidas... Uma obra com os direitos cinematográficos já vendidos à Columbia Tristar Warner. 

 

Corações em Silêncio de Nicholas Sparks 
Confrontado com situações de extremo perigo, Taylor McAden, bombeiro voluntário, expõe-se até ao 

limiar do perigo. Denise é uma jovem mãe solteira, cujo filho de cinco anos sofre de um inexplicável 

atraso de desenvolvimento e a quem ela devota a sua vida numa tentativa de o ajudar. Mas o caso 

vai aproximar estes seres. Numa noite de tremendo temporal, Denise sofre um acidente de 

automóvel e é Taylor quem vem socorrê-la. Embora muito ferida, a jovem depressa toma consciência 

de que o filho já não se encontra na sua cadeirinha do banco traseiro. Taylor irá até ao fim de uma 

angustiante noite de buscas para o encontrar. Foram tecidas as primeiras malhas que os irão unir - o 

pequeno Kyle desabrocha ao calor da ternura daquele homem. Denise abandona-se à alegria de um 

amor nascente. Mas Taylor tem em si cicatrizes antigas, que o não deixam manter compromissos de 

longa duração. Nicholas Sparks, esse talentoso contador de histórias, intervém com a sua magia 

redentora e a sua inigualável capacidade de aprofundar a complexidade das relações e dos afetos. 

 

 

 

 



 Todo o Anjo é Terrível de Susanna Tamaro 

Todo o Anjo é Terrível é a história de uma menina que nasce no seio de uma família inexpugnável, que não 

consegue dormir à noite pensando nas perguntas a que ninguém nunca responde, que cresce num país 

moldado pelos fantasmas da guerra. Uma menina que se torna adulta e procura compreender a beleza 

terrível que caracteriza o mundo, e que acaba por encontrar um porto seguro e por se libertar através do 

imenso poder das palavras e da escrita. 

Essa menina é Susanna Tamaro, e este livro de memórias é a sua obra mais corajosa, intimista e intensa 

até à data. Uma autobiografia que é também um romance de formação e uma leitura que flui num contínuo 

ininterrupto.  

 

Prometo Amar-te de Kim e Kickitt Carpenter 

 Kim e Krickitt conheceram-se por mero acaso, através de um contacto telefónico, em setembro de 1992. Em 

abril de 1993, encontraram-se pela primeira vez e sentiram que era como se sempre se tivessem conhecido. 

Entre as muitas afinidades que os aproximavam contava-se uma fé religiosa profunda. A 18 de setembro de 

1993, uniam os seus destinos. Mas a vida é cheia de surpresas e, menos de dez semanas mais tarde, um 

brutal acidente rodoviário iria pôr à prova o amor do jovem casal e a coerência dos votos que tinham 

proferido. Contudo, Krickitt perdera definitivamente a memória do tempo anterior ao casamento e nem 

sequer reconhecia aquele homem que dizia ser seu marido.  

 
Uma Morte Súbita de J. K. Rowling 
Quando Barry FairBrother morre inesperadamente aos quarenta e poucos anos, a pequena cidade de Pagford 

fica em estado de choque. 

A aparência idílica do vilarejo, com uma praça de paralelepípedos e uma antiga abadia, esconde uma guerra. 

Ricos em guerra com os pobres, adolescentes em guerra com seus pais, esposas em guerra com os maridos, 

professores em guerra com os alunos… Pagford não é o que parece ser à primeira vista. 

A vaga deixada por Barry no conselho da paróquia logo se torna o catalisador para a maior guerra já vivida pelo 

vilarejo. Quem triunfará em uma eleição repleta de paixão, ambivalência e revelações inesperadas? Com muito 

humor negro, instigante e constantemente surpreendente, Morte Súbita é o primeiro livro para adultos de J.K. 

Rowling, autora de mais de 450 milhões de exemplares vendidos.  

A Criança Que Não Queria Falar de Torey Hayden 

Era uma criança de seis anos insociável, violenta, perdida num mundo de raiva e sofrimento... até encontrar 

uma jovem e brilhante professora.  

Esta é a história verídica e comovente da relação entre uma professora que ensina crianças com 

dificuldades mentais e emocionais e a sua aluna, Sheila, de seis anos, abandonada por uma mãe 

adolescente e que até então apenas conheceu um mundo onde foi severamente maltratada e abusada. 

Relatada pela própria professora, Torey Hayden, é uma história inspiradora, que nos mostra que só uma fé 

inabalável e um amor sem condições são capazes de chegar ao coração de uma criança aparentemente 

inacessível. 

 O Palácio da Meia-Noite de Carlos Ruiz Zafón  
No coração de Calcutá esconde-se um obscuro mistério... 

Um comboio em chamas atravessa a cidade. Um espectro de fogo semeia o terror nas sombras da noite. 

Mas isso não é mais do que o princípio. Numa noite obscura, um tenente inglês luta para salvar a vida a 

dois bebés de uma ameaça impensável. Apesar das insuportáveis chuvas da monção e do terror que o 

assedia a cada esquina, o jovem britânico consegue pô-los a salvo, mas que preço irá pagar? A perda da 

sua vida. Anos mais tarde, na véspera de fazer dezasseis anos, Ben, Sheere e os amigos terão de enfrentar 

o mais terrível e mortífero mistério da história da cidade dos palácios. 

 

Vozes Silenciosas de Torey Hayden 
Torey Hayden é sobretudo conhecida por sustentar o argumento dos seus livros em casos verídicos, num 

registo de não-ficção que desafia os leitores a mergulharem num universo real. Em Vozes Silenciosas, a 

autora americana traz-nos um romance, o seu primeiro publicado em Portugal, sobre uma família 

disfuncional, uma criança diagnosticada como autista e os esforços de um psiquiatra para os ajudar. 

Quando Conor, de nove anos, chega ao consultório do pedopsiquiatra James Innes, traz já com ele o 

diagnóstico de autismo. Conor não estabelece contacto visual e filtra o que o rodeia através de um gato de 

brinquedo, repetindo a frase «o gato sabe». Mundialmente conhecida pelos seus bestsellers baseados nas 

suas experiências profissionais, Torey Hayden apresenta agora um romance inesquecível sobre o que 

acontece quando a realidade e a imaginação se confundem. 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/31969
http://www.wook.pt/authors/detail/id/40820


As Cinquenta Sombras de Grey de E. L. James 
 É um romance obsessivo, viciante e que fica na nossa memória para sempre. 

Anastasia Steele é uma estudante de literatura jovem e inexperiente. Christian Grey é o temido e 

carismático presidente de uma poderosa corporação internacional. O destino levará Anastasia a 

entrevistá-lo. No ambiente sofisticado e luxuoso de um arranha-céus, ela descobre-se estranhamente 

atraída por aquele homem enigmático, cuja beleza corta a respiração. Voltarão a encontrar-se dias mais 

tarde, por acaso ou talvez não. O implacável homem de negócios revela-se incapaz de resistir ao 

discreto charme da estudante. Ele quer desesperadamente possuí-la. Mas apenas se ela aceitar os 

bizarros termos que ele propõe... Anastasia hesita. Todo aquele poder a assusta - os aviões privados, 

os carros topo de gama, os guarda-costas... Mas teme ainda mais as peculiares inclinações de Grey, as 

suas exigências, a obsessão pelo controlo… E uma voracidade sexual que parece não conhecer quaisquer 

limites. Dividida entre os negros segredos que ele esconde e o seu próprio e irreprimível desejo, Anastasia 

vacila. Estará pronta para ceder? Para entrar finalmente no Quarto Vermelho da Dor? 

 

O Rapaz de Olhos Azuis de Joanne Harris  
Ele conhece-a há uma eternidade e, contudo, ela nunca o viu. É como se fosse invisível para a mulher que 

ama. Mas ele vê-a a ela: o cabelo; a boca; o rosto pequeno e pálido; o casaco vermelho-vivo na neblina 

matinal, como algo saído de um conto de fadas. 

Até agora, ele nunca se apaixonou. Assusta-o um pouco: a intensidade dessa emoção, a maneira como o 

rosto dela se intromete nos seus pensamentos, a maneira como os seus dedos traçam o nome dela, a 

maneira como tudo, de algum modo, conspira para que ela nunca lhe saia da cabeça… 

Ela não sabe de nada, claro. Tem um ar muito inocente, com o seu casaco vermelho e o seu cesto. Mas 

por vezes os maus não se vestem de preto e por vezes uma menina perdida na floresta é bem capaz de 

fazer frente ao lobo mau…  

 

O Livro do Ano de Afonso Cruz 

Estas são páginas do diário de uma menina que carrega um jardim na cabeça, atira palavras aos pombos e 

sabe quanto tempo demora uma sombra a ficar madura. Páginas feitas de memórias, para leitores de todas 

as idades. 

 

 

Paga o Que Deves! de Nilton 

Um livro de humor, cujo título nos remete para uma das rubricas mais populares do autor no seu programa 

5 Para a Meia-Noite. 

 

 

 

Como é Linda a Puta da Vida de Miguel Esteves Cardoso 

«O que espanta num gato é a maneira como combina a neurose, a desconfiança e o medo - para não falar 

numa ausência total de sentido de humor - com o talento para procurar e apreciar o conforto e, sobretudo, a 

capacidade para dormir 20 em cada 24 horas, sem a ajuda de benzodiazepinas. 

O gato é neurótico mas brinca. (…) Mas, acima de tudo, descobriu o sistema binário da existência. 

Que é: dormir faz fome. Comer faz sono. Acordo porque tenho fome. Adormeço porque comi. Nos 

intervalos, faço as necessidades.» O regresso do MEC 

 

 

Tubo de Ensaio - Parte V de Bruno Nogueira e  João Quadros 

Mais um ano, mais um TUBO DE ENSAIO. Um livro onde, uma vez mais, esta fantástica dupla dá-nos a 

conhecer, em jeito de stand-up comedy, os temas e eventos mais marcantes do país e do mundo. Um livro 

que deriva do programa humorístico que anima as manhãs dos ouvintes da TSF 

 



Miopia e Astigmatismo (a minha visão das coisas.) de Nuno Markl 
“O meu nome é Nuno Markl. Aqui dentro falo de bifes, lagostas, leitões, circos, touradas, a minha 

barriga de camionista, as minhas pernas de Popeye, os meus pulsos de bailarina, cães, gatos, filmes 

para adultos, acordo ortográfico, Scrabble, dinheiro, empresas, cronistas cor-de-rosa, censos, lojas 

chinesas, música pop, televisão, assaltos, os 40 anos, saladas, telemóveis, praia, almoços de trabalho, 

filmes, séries, patuscadas, beijos, vandalismo, Espanha, TV Shop, spam, futebol, feiras medievais, 

sinais, e há-de haver mais qualquer coisa que agora me escapa. É questão de ler. Mas em casa. Não é 

aqui na loja sem pagar. Pronto." 

 

A Guerra dos Tronos de George R. R. Martin  

Quando Eddard Stark, lorde do castelo de Winterfell, recebe a visita do velho amigo, o 

rei Robert Baratheon, está longe de adivinhar que a sua vida, e a da sua família, está 

prestes a entrar numa espiral de tragédia, conspiração e morte. Durante a estadia, o rei 

convida Eddard a mudar-se para a corte e a assumir a prestigiada posição de Mão do 

Rei. Este aceita, mas apenas porque desconfia que o anterior detentor desse título foi 

envenenado pela própria rainha: uma cruel manipuladora do clã Lannister. Assim, perto 

do rei, Eddard tem esperança de o proteger da rainha. Mas ter os Lannister como 

inimigos é fatal: a ambição dessa família não tem limites e o rei corre um perigo muito 

maior do que Eddard temia! Sozinho na corte, Eddard também se apercebe que a sua vida nada vale. E até a sua família, 

longe no norte, pode estar em perigo.  

Uma galeria de personagens brilhantes dá vida a esta saga: o anão Tyrion, ovelha negra do clã Lannister; Jon Snow, 

bastardo de Eddard Stark que decide juntar-se à Patrulha da Noite, e a princesa Daenerys Targaryen, da dinastia que 

reinou antes de Robert, que pretende ressuscitar os dragões do passado para recuperar o trono, custe o que custar.  

Livro 1  - A Guerra dos Tronos / Livro 2  - A Muralha de Gelo / Livro 3  - A Fúria dos Reis / Livro 4  - O Despertar da Magia / 

Livro 5  - A Tormenta de Espadas / Livro 6  - A Glória dos Traidores / Livro 7  - O Festim dos Corvos / Livro 8  - O Mar de 

Ferro / Livro 9  - A Dança dos Dragões / Livro 10 -  Os Reinos do Caos 

 

Viagem ao Mundo da Droga de C. Duchaussois 

Uma aventura vivida por um drogado, que foi também um traficante e um aventureiro internacional. Um 

livro autêntico e directo em que a droga e os seus efeitos são descritos sem romantismo nem 

complacências desde a degradação à cura. 

 

 

O Cultivo de Flores de Plástico de Afonso Cruz 

No fundo é isso. Ninguém nos vê. Somos invisíveis. A miséria é uma poção de invisibilidade. Quando as 

roupas ficam rotas, quando estendemos uma mão, puf, desaparecemos. Somos as pombas dos 

ilusionistas. Isto dava para um negócio, dava para ganhar a vida com os turistas. Levava-os a ver 

fantasmas numa cidade assombrada. Levava-os a verem-nos. Olhem, damas e cavalheiros, meninos e 

meninas, esta é a Lili, tem saudades de ser criança, tem no nariz o cheiro do tabaco dos dedos do pai e 

crostas nos braços, por aqui, por favor, cuidado com os pés, não pisem as camas, parecem cartões, eu 

sei, ali ao canto está o couraçado Korzhev, que se deixou ficar, com os ícones na lapela, sigam-me, é 

um deserto meio russo e traz o barulho do mar nos bolsos, atenção, cavalheiro, saia de cima do 

cobertor, vejam, ali, ali ao fundo, uma genuína senhora de fato, que ainda há poucos meses andava a alcatifar o mundo, 

minhas senhoras e meus senhores, e ainda tem na voz restos da sua vida anterior, do tempo em que havia casas. 

Palmas, por favor. E eu? Eu sou o Jorge, também invisível como qualquer fantasma, vivo nas ruas. Obrigado, obrigado, e 

agora, se me permitem, vou comer a minha sopa que está a arrefecer há tantos anos. 
 

Os direitos de autor desta obra revertem na totalidade para a associação CASA - Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. 

 



Alma de Gato de Ruth Berger 
As mais belas histórias de amizade entre pessoas e gatos Milhões de pessoas partilham a sua vida com 

gatos. "Alma de Gato" é uma antologia inesquecível sobre a amizade com o mais belo e selvagem dos 

animais domésticos. Este livro reúne mais de setenta histórias sobre os gatos de estimação de pessoas 

famosas, como John Lennon, Churchill, Edgar Allan Poe ou Freddie Mercury, mas também sobre os 

companheiros felinos de cidadãos anónimos, com relatos emocionados de pessoas cujas mascotes as 

ajudaram a ultrapassar momentos difíceis ou doenças prolongadas. Ora comoventes, ora cómicos, são 

testemunhos de grande cumplicidade e amor incondicional, que nos fazem sorrir e refletir. 

 

Conflito de L. J. Smith 

Depois de "Despertar", eis a segunda parte desta aterrorizadora história de amor e vampiros, que leva 

meses nas listas dos mais vendidos do jornal 'The New York Times'. Stefan Salvatore, o principal 

suspeito no assassinato de um professor de História, desapareceu. Para provar a sua inocência, Elena 

tem de encontrá-lo, mas primeiro tem que descobrir quem se apoderou do seu diário. 

    

Damon, Almas Sombrias de L. J. Smith 

Em fuga…O amor de Elena Gilbert, o vampiro Stefan Salvatore, foi capturado e aprisionado pelos 

espíritos demoníacos que estão a espalhar a destruição em Church. Enquanto as amigas Bonnie e 

Meredith exploram o mal que tomou conta da cidade, Elena parte à procura de Stefan. Para o 

encontrar, confia a sua vida ao irmão de Stefan, Damon Salvatore, o vampiro encantador mas 

mortífero, que quer Elena, de corpo e alma. Com o amigo de infância, Matt, dirigem-se aos bairros 

degradados da Dimensão das Trevas, onde Stefan está preso. Diz-se que é um mundo onde os 

vampiros e os demónios andam em liberdade, mas os humanos devem viver escravizados pelos seus 

senhores sobrenaturais. Nada travará Elena para conseguir libertar Stefan. Mas a cada dia que passa, 

a tensão entre ela e Damon aumenta, e vê-se diante de uma terrível decisão: qual dos irmãos quer realmente? 

O Senhor Brecht de Gonçalo M. Tavares 
O desempregado com filhos 

Disseram-lhe: só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão. 

Ele estava desempregado há muito tempo; tinha filhos, aceitou. 

Mais tarde foi despedido e de novo procurou emprego. 

Disseram-lhe: só te oferecemos emprego se te cortarmos a mão que te resta. 

Ele estava desempregado há muito tempo; tinha filhos, aceitou. 

Mais tarde foi despedido e de novo procurou emprego. 

Disseram-lhe: só te oferecemos emprego se te cortarmos a cabeça. 

Ele estava desempregado há muito tempo; tinha filhos, aceitou. 

 

O Senhor Walser de Gonçalo M. Tavares 

«Quanto à casa, aos poucos começava a ficar irreconhecível pois os problemas pareciam ser maiores 

do que ao início se suspeitara. Duas janelas estavam já desmontadas e substituídas provisoriamente 

por cartão, fixo às paredes com fita-cola forte. 

- Não é bonito, mas é provisório - alguém disse, tranquilizando Walser.» 

 

 

Pack "O Bairro" I - Gonçalo M.Tavares 
O pack é composto por 5 livros: O Senhor Valéry, O Senhor Henri, O Senhor Juarroz, O 
Senhor Breton E A Entrevista e O Senhor Kraus... "Um pássaro foi atingido com um tiro na 
asa direita e passou por isso a voar na diagonal. Mais tarde foi atingido na asa esquerda e 
viu-se obrigado a deixar de voar, utilizando apenas as duas patas para andar no chão. 
Mais tarde foi atingido por uma bala na pata esquerda e passou por isso a andar na 
diagonal. Uma outra bala atingiu-o, semanas depois, na pata direita, e o pássaro deixou de 
poder andar. A partir desse momento dedicou-se às canções." 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/22512
http://www.wook.pt/authors/detail/id/22512


Os Idiotas de Rui Ângelo Araújo 

 “O Lúcio, o Luís, o Óscar, o Avelino, o Sérgio e o Vasco foram em tempos pessoas quase normais, 

projetos individuais de cidadania como outros quaisquer. O que hoje são e aquilo a que se dedicam não 

se resume tão facilmente, embora possamos tentar encontrar uma tímida explicação na trágica 

convergência de certos eus e de determinadas circunstâncias. Aos idiotas, ainda por cima, calhou-lhes, 

como país, um pedaço de terra que lhes impõe uma visão do mundo apocalíptica e irada, a de um 

presente desértico a cavalgar para um futuro impossível, estilhaçado pela corrupção e por uma 

montanha compacta de sobreposições 'non sense'. Os idiotas poderiam ter permanecido assim, em 

desequilíbrio perfeito, para sempre, mas a chegada de Helen, uma mulher misteriosa e dorida, vem 

catalisar o inevitável. Romance futurista? Não... 'Os Idiotas' acontece hoje, aqui e agora. 'Os Idiotas' 

acontece-nos. 'O que quer que sejamos, somo-lo por oposição aos cretinos, que são o resto das pessoas.' diz, algures, o 

Lúcio. E, se calhar, diz bem.” 

 

O Remorso de Baltazar Serapião de Walter Hugo Mãe 
Numa Idade Média, os feudais abusam dos seus direitos. Baltazar, o protagonista deste romance, foi 

criado com a pobreza e com a violência numa família em que a vaca - animal de estimação - parece, 

afinal, ter tanta importância como a mãe. Porém, no meio da escuridão, Baltazar vê a luz: Chama-se 

Ermesinda e é a mais bela a ajuizada da aldeia. E o casamento acontece como uma bênção dos céus, 

preparando-se Baltazar para a educação esmerada da sua esposa, uma vez que as mulheres, já se 

sabe, são ignorantes e, também por isso, muito perigosas. Mas eis que, ainda quase não houve tempo 

para os dois se conhecerem, o senhor põe os olhos em tão bela e apetecível criatura. E logo reclama 

que a mesma o visite todos os dias pela manhã, quando dona Catarina, a mulher, ainda descansa... O 

que se passa nesses encontros ninguém sabe, mas o que Baltazar adivinha mortifica-o e enlouquece-o.  

Escrito numa linguagem que pretende representar a língua arcaica e rude do povo ignorante medieval, O remorso de 

Baltazar Serapião é um romance sobre o poder sinistro do amor e uma metáfora inegável da violência doméstica que 

ocupa notícias nos jornais. 

 

As Aventuras de Dog Mendonça e Pizzaboy é 

uma banda desenhada em três volumes, escrita por Filipe Melo e 

ilustrada por Juan Cavia e Santiago Villa. 

Um jovem distribuidor de pizzas, um ex-lobisomem de meia-idade e 

um demónio de seis mil anos serão os únicos capazes de fazer 

frente às forças do mal que ameaçam a humanidade. 

Eurico Catatau é um jovem distribuidor de pizzas no restaurante 

"Pizzaboy". Ao ver a sua moto roubada por uma gárgula, recorre aos 

serviços de João Vicente "Dog" Mendonça, investigador do oculto, e 

do seu assistente Pazuul Nhgwaiatuu. Juntos, acabam por descobrir que o problema é bem 

maior do que imaginavam. Acompanhados pela cabeça da gárgula responsável pelo roubo, irão mergulhar no submundo 

dos esgotos lisboetas, numa aventura demente que fará com que cruzem os limites da imaginação. 

 

 Oh, Miúdas! de Sophie Michel e Lepage 
Este álbum é composto por duas partes e dá-nos a conhecer o quotidiano de Chloé, Leila e Agnès, 

três raparigas da mesma idade, que pertencem a meios sociais bastante diferentes, mas cujos 

caminhos acabam por se cruzar. Chloé sonha ser bailarina e a sua mãe trabalha arduamente para 

conseguir pagar-lhe as aulas de dança; Leila, oriunda de uma família de imigrantes marroquinos, é 

confrontada com o racismo a que a sua família por vezes é sujeita; Agnès, nascida no seio de uma 

família burguesa, pode ter tudo menos a atenção dos pais. Apesar das suas origens díspares, tornam-

se amigas e juntas vão descobrir que crescer pode ser complicado… 

 

Estar Morto é o Contrário de Estar Vivo de Jim Borgman, Jerry Scott 
Um novo álbum da família já conhecida dos leitores, que retrata a angústia, as contrariedades e 

as alegrias vividas pelos pais de adolescentes. Uma coleção imperdível, das mais criativas e 

originais da actualidade, considerada duas vezes como Best Newspaper Comic Strip pela 

National Cartoonists Society norte americana. Não vai querer perder mais esta série de tiras que, 

com muito humor e imaginação, nos dá em direto as aventuras e desventuras da família Duncan! 



 

Não te Ponhas com Essa Cara! de Jim Borgman, Jerry Scott 

As personagens dispensam apresentações. As peripécias e o humor também. Mais um álbum da 

famosa série Zits, dos autores que conhecem como ninguém os meandros da cultura dos 

adolescentes e das conturbadas relações entre os pais e os filhos «naquela idade». Gargalhadas 

garantidas. 

 

 

 

Crónicas da Adolescência de Jerry Scott, Jim Borgman 
A vida é cheia de problemas e decisões difíceis, mas nada que se compare à pressão que 

enfrentam os adolescentes. Se ainda tem dúvidas, espreite o último álbum de Zits, o premiado 

cartoon de Jerry Scott e Jim Borgman, publicado em mais de 1100 jornais em todo o mundo. 

Aqui não faltam os ingredientes básicos para a versão mais divertida e bem dramatizada da vida 

de um adolescente: paixão, aventura, intriga, humor e perigo em doses explosivas! 

 

 

 

Astérix Legionário de R. Goscinny, A. Uderzo 

Obélix apaixona-se! Infelizmente, Falbala, a eleita do seu coração, já tem um namorado, 

Tragicomix. Entretanto, Tragicomix é incorporado à força na Legião Romana. Para consolar a 

menina dos seus olhos, Obélix oferece-se para ir buscar Tragicomix. E é assim que Astérix e Obélix 

se alistam na Legião Romana e partem rumo a África. 

 

 

Astérix entre os Pictos de Jean-Yves Ferri, Didier Conrad 
Desta vez, Astérix e Obélix vão ser chamados a demandar o território dos Pictos, esses povos da 

antiga Escócia conhecidos pelas suas qualidades de temíveis guerreiros e pelos seus múltiplos 

clãs, cujo nome, dado pelos Romanos, significa literalmente “homens pintados”. Na melhor tradição 

das aventuras do mais célebre de todos os Gauleses, Astérix entre os Pictos é pois uma viagem 

épica a um país rico em tradições, durante a qual os nossos heróis irão descobrir um novo povo, 

cujas diferenças culturais se traduzirão em piadas e trocadilhos memoráveis. 

 

Les Lauriers De César de Albert Uderzo, René Goscinny 

À la suite d'une dispute et d'un pari stupide entre Abraracourcix et son beau-frère, voilà Astérix et 

Obélix partis à Rome : ils ont pour mission de rapporter la couronne de lauriers de César pour qu'elle 

puisse parfumer le ragoût qu'Abraracourcix doit offrir à son beau-frère. La partie ne sera pas facile, 

car il est hors de question d'entrer dans le palais de César par la force. Nos Gaulois doivent donc 

trouver un moyen d'y rentrer discrètement pour en rapporter la couronne, couronne qui met une 

mauvaise volonté à se faire trouver. 

 

Astérix La Zizanie de René Goscinny, Albert Uderzo 
Les moyens utilisés par César pour se débarrasser de la poche de résistance gauloise sont de plus 

en plus pernicieux, et mettent à mal l'harmonie qui règne habituellement au village, permettant aux 

auteurs de montrer combien ils excellent dans une peinture sociale d'une acuité remarquable et d'un 

humour imparable.Le village gaulois apparaît de plus en plus comme un personnage à part entière 

dans les Aventures d'Astérix. L'intrusion en son sein d'un " virus " romain capable de semer partout la 

zizanie permet aux auteurs de développer les portraits de personnages secondaires et de faire 

apparaître quelques nouvelles têtes, comme les femmes d'Agecanonix (qui, comme le village, n'a 

toujours pas été baptisée) et de Cétautomatix. 

 

http://www.wook.pt/authors/detail/id/16398
http://www.wook.pt/authors/detail/id/29939


Futebol de Alain Dubouillon 

Piadas que não vão além de uma página e onde o texto é reduzido à mínima expressão. «O 

campo de jogo, a bola, a camaradagem, os risos e os aplausos» constituem o mundo do futebol 

no imaginário de Dubouillon. Ao longo de mais de setenta páginas o célebre desenhador francês 

põe toda a sua imaginação ao serviço da bola redonda e oferece-nos um olhar irónico e, acima 

de tudo, divertido sobre aquele que, afinal, não é apenas um jogo. 

 

 

 

E_BOOKS – para ler em Kobo ou Tablet 

 

De L amour de António Lobo Antunes 

Nas Crónicas, António Lobo Antunes desenvolve com o leitor uma conversa íntima, solta, falando de 

tudo e de nada, do quotidiano, da infância e da adolescência, da vida e da morte, de encontros, de 

personagens reais ou imaginárias, mas reflecte também sobre a sua actividade literária e a 

importância essencial da escrita na sua vida. 

 

 

Uma Verdade Incómoda de John Le Carré 

Uma operação de contraterrorismo, batizada com o nome de código Vida Selvagem, está a ser 

montada na mais preciosa colónia britânica - Gibraltar. O seu objetivo: capturar e raptar um importante 

comprador de armas jihadista. Os seus autores: um ambicioso ministro dos Negócios Estrangeiros e 

um fornecedor privado de equipamentos de defesa que é também seu amigo íntimo. A operação 

reveste-se de tal delicadeza que nem o chefe de gabinete do ministro, Toby Bell, tem acesso a ela.  

Suspeitando de uma desastrosa conspiração, Toby procura preveni-la, mas é rapidamente colocado 

no estrangeiro. Três anos decorridos, chamado por Sir Christopher Probyn, um diplomata britânico 

aposentado, ao seu arruinado solar da Cornualha, e seguido de perto pela filha de Probyn, Emily, 

Toby vê-se obrigado a escolher entre a sua consciência e o dever para com o serviço.  

Mas, se a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons nada façam, como pode ele 

manter-se calado? 

 

 

Tempos de Loucura no Liceu Camões de Gil Bakker Fonseca 

Esta é a história de um grupo de malandrins semi-delinquentes que aterrorizavam os seus professores. 

Hoje em dia estes malandrins estão integrados na sociedade actual como cidadãos normais. Mas não se 

esqueceram das loucuras do passado. Os seus antigos professores, muito menos se esqueceram. Nas 

palavras da Professora MSC, notável mestra que leccionou neste prestigiado Liceu de Lisboa: e#39;A 

Escola frequentada durante a adolescência é quase um «buraco negro», mesmo que luminoso e arejado, 

onde se teme entrar e onde se anseia por partir. E afinal, o contrário também chega a ser verdade. 

Sobretudo, quando, dobrado o cabo dos quarenta, se descobre que crescer é uma viagem fascinante e 

sempre tormentória. Então, há momentos em que somamos, às saudades do futuro que o presente não 

promete, as mágoas de um passado que gostaríamos de revisitar sem lá voltar. Ou voltar por instantes, mas sem 

ficar. Porque o tempo temido e ansiado - os anos em que, na escola, descobrimos o mundo e nos inventámos a 

nós, ou nos inventaram - também prometia futuros. Que deixou por cumprir, é certo, mas em que nós 

acreditávamos ainda, porque éramos loucos e porque acreditávamos em nós. É à revisitação desses anos, anos 

80 no «Liceu Camões», tanto mais promissores quanto mais loucos, que o Gil nos convida. E o convite foi, para 

mim, irresistível. MSC, Setembro de 2011e#39; 



O Fim da Inocência de Francisco Salgueiro 

Aos olhos do mundo, Inês é a menina perfeita. Frequenta um dos melhores colégios nos arredores de 

Lisboa e relaciona-se com filhos de embaixadores e presidentes de grandes empresas. Por detrás das 

aparências, a realidade é outra, e bem distinta. Inês e os seus amigos são consumidores regulares de 

drogas, participam em arriscados jogos sexuais e utilizam desregradamente a internet, transformando as 

suas vidas numa espiral marcada pelo descontrolo físico e emocional.  

Francisco Salgueiro dá voz à história real e chocante de uma adolescente portuguesa, contada na primeira 

pessoa. Um aviso para os pais estarem mais atentos ao que se passa nas suas casas. 

 

O Fim da Inocência II de Francisco Salgueiro 

Com boas notas, e a estudar num dos melhores colégios de Lisboa, Gonçalo é o filho que todos os pais 

gostariam de ter.  

 

Desde cedo, ele e o grupo de amigos são bombardeados com imagens sexuais em filmes, séries, 

videoclips, anúncios e celebridades levando a uma erotização precoce. A ausência de educação sexual 

por parte dos pais e colégio leva-os a investigar o extenso mundo da pornografia na internet.  

 

Em simultâneo, a sua impreparação para lidarem com as redes sociais leva-os a serem participantes e 

vítimas na busca vertiginosa de likes para ultrapassarem a mítica marca dos 1000 amigos. Eles apenas 

pensam nos desafios e nunca nas consequências. As drogas legais, o sexting, a masturbação online com 

estranhos, serem paparazzi da vida uns dos outros e a prostituição com mulheres mais velhas fazem parte do 

seu estilo de vida, onde o futuro não existe, apenas o logo à noite.  

Depois do best-seller que abalou a sociedade portuguesa, Francisco Salgueiro regressa com uma nova história 

sobre os adolescentes portugueses do século 21. 

 

O Fim da Inocência II: Conto Inédito de Francisco Salgueiro 

Gonçalo. Aos 17 anos, a poucos dias de partir com os pais para Paris e tentar recomeçar uma nova vida 

longe dos excessos, entra em coma devido a uma overdose de drogas legais. O Gonçalo e o seu grupo 

de amigos, miúdos normais e de famílias equilibradas, começaram desde cedo a envolver-se em 

perigosos jogos sexuais e drogas, assim como uma adição descontrolada com a internet. Eles fazem 

parte de uma nova geração de adolescentes para quem não existe o amanhã, apenas o logo à noite. Um 

inédito com novas e dramáticas revelações não incluídas no livro O Fim da Inocência II, e onde é 

respondida a pergunta que todos querem saber: terá o Gonçalo sobrevivido? Baseado numa história real 

e surpreendente que revela a verdade escondida da vida dupla de um adolescente português. 30 mil pais já 

leram. E você? "Uma noite foi boa quando não nos lembramos de tudo o que se passou" 

 

O Inimigo Secreto de Agatha Christie 

Tommy e Tuppence encontram-se por acaso numa rua de Londres. Tommy é discreto, Tuppence é 

exuberante. Juntos, formam o par perfeito para combater o crime. Pelo menos, é o que pensam quando 

se unem numa parceria a que chamam "Jovens Aventureiros Lda". Eles dizem-se "dispostos a tudo" 

mas quando os seus sonhos de aventura se realizam com muita rapidez e ainda mais perigo, serão 

obrigados a questionar os seus próprios limites… e não só. 

 

Segredos e Mentiras de Eloisa James 

Jas Griffin, filho do duque Summerton, apaixonou-se por Linnet Chandros, uma plebeia, e o duque 

decide banir o filho de casa, obrigando-o a ganhar a vida. Jas vai trabalhar para uma editora, onde lhe 

chega às mãos um manuscrito explosivo que conta as aventuras indecorosas de um nobre, e todos os 

seus casos amorosos com senhoras da alta sociedade. O que terá ele de fazer para convencer o 

patrão a aceitar a publicação do livro e garantir assim a sua subsistência e da mulher que ama? 

 



 

A Promessa de Lesley Pearse 

A jovem Belle realizou os seus sonhos. A uma infância pouco comum seguiram-se anos dramáticos, ao 

longo dos quais quase cedeu ao desespero. Mas a sua coragem e determinação prevaleceram. A sua 

vida é agora feliz. Está casada com Jimmy, o seu primeiro amor, e conseguiu abrir a elegante loja de 

chapéus que sempre desejou. Mas a História do mundo está prestes a mudar. A I Guerra Mundial vai 

arrastar consigo milhões de pessoas. Belle e Jimmy abdicam de tudo para defenderem o seu país. São 

ambos destacados para França, onde Jimmy vai arriscar a vida nas trincheiras e Belle conduz uma 

ambulância da Cruz Vermelha. É um tempo de devastação sem precedentes em que sobreviver a cada 

dia representa uma vitória. E é quando o passado menos ocupa os seus pensamentos que Belle será 

obrigada a confrontá-lo pela derradeira vez. 

 

Bastará um momento. Um homem. Um olhar. 

Entre a luta pela sobrevivência, uma paixão proibida e a lealdade devida a um grande amor, Belle está perante 

uma escolha impossível. Mas ao viver na pele um dos mais sangrentos conflitos da História, terá ela poder 

sobre o seu destino? 

 

O Aroma das Especiarias de Joanne Harris 

Vianne Rocher recebe uma estranha carta. A mão do destino parece estar a empurrá-la de volta a 

Lansquenet-sur-Tannes, a aldeia de Chocolate, onde decidira nunca mais voltar. Passaram já 8 anos mas 

as memórias da sua mágica chocolataria La Céleste Praline são ainda intensas.  

 

A viver tranquilamente em Paris com o seu grande amor, Roux, e as duas filhas, Vianne quebra a promessa 

que fizera a si própria e decide visitar a aldeia no Sul de França. À primeira vista, tudo parece igual. As ruas 

de calçada, as pequenas lojas e casinhas pitorescas… Mas Vianne pressente que algo se agita por detrás 

daquela aparente serenidade. O ar está impregnado dos aromas exóticos das especiarias e do chá de 

menta. 

 

Mulheres vestidas de negro passam fugazes nas vielas. Os ventos do Ramadão trouxeram consigo uma 

comunidade muçulmana e, com ela, a tão temida mudança. Mas é com a chegada de uma misteriosa mulher, 

velada e acompanhada pela filha, que as tensões no seio da pequena comunidade aumentam. E Vianne 

percebe que a sua estadia não vai ser tão curta quanto pensava. A sua magia é mais necessária do que nunca! 

 

A Culpa é das Estrelas de Jonh Green 

Apesar do milagre da medicina que fez diminuir o tumor que a atacara há alguns anos, Hazel nunca tinha 

conhecido outra situação que não a de doente terminal, sendo o capítulo final da sua vida parte 

integrante do seu diagnóstico. Mas com a chegada repentina ao Grupo de Apoio dos Miúdos com Cancro 

de uma atraente reviravolta de seu nome Augustus Waters, a história de Hazel vê-se agora prestes a ser 

completamente rescrita. 

 

PERSPICAZ, ARROJADO, IRREVERENTE E CRU, A Culpa é das Estrelas é a obra mais ambiciosa e 

comovente que o premiado autor John Green nos apresentou até hoje, explorando de maneira brilhante a 

aventura divertida, empolgante e trágica que é estar-se vivo e apaixonado. 

 

A Toupeira de John Le Carré 

O primeiro livro da trilogia de Smiley, a série que o tornou famoso em todo o mundo e consagrou John le 

Carré como um dos grandes mestres da literatura de espionagem.  

Smiley e a sua gente deparam-se com um extraordinário desafio: uma toupeira um agente duplo dos 

soviéticos conseguiu infiltrar-se e ascender ao mais elevado nível dos Serviços Secretos britânicos. A sua 

traição comprometeu já algumas operações vitais e as melhores redes. 

A toupeira é um dos seus. Mas quem? 



 

O Espião Que Saiu do Frio de John Le Carré 

O Espião que saiu do Frio é a história da perigosíssima missão de um agente que quer 
desesperadamente pôr termo à sua carreira de espião: sair do frio. 
 
Neste reconhecido clássico do suspense, le Carré mudou as regras do jogo e viu-se catapultado para a 
fama mundial. 
 
Este livro foi adaptado ao cinema, num filme muito premiado de Martin Ritt, com Richard Burton e Claire 
Bloom nos principais papéis. 

 

Ilha Teresa de Richerd Zimler 

A vida de Teresa muda radicalmente quando os pais deixam Lisboa para irem viver em Nova Iorque. Não estando 

preparada para a vida na América, com dificuldade para se exprimir em inglês, Teresa encontra refúgio no seu 

particular sentido de humor e no único amigo, Angel, um rapaz brasileiro de 16 anos, bonito, mas desastrado, que 

adora John Lennon e a sua música. Mas o mundo de Teresa desmorona-se completamente quando o pai morre e a 

deixa, a ela e ao irmão mais novo, com uma mãe negligente e consumista. 

Os problemas de Teresa confluem para um clímax de desespero no dia 8 de Dezembro de 2009 - aniversário da 

morte de John Lennon - quando ela e Angel fazem uma peregrinação ao Memorial Strawberry Fields Forever em 

Central Park. Aí, um terrível acontecimento que nunca poderia ter previsto devolve-a à vida e ao amor. 

Em Ilha Teresa, Richard Zimler conta-nos num estilo inteligente, irreverente e com uma certa dose de humor negro a 

história de Teresa, uma rapariga de 15 anos, sensível e espirituosa, cujo equilíbrio e sentido de identidade se vêem 

ameaçados quando a sua família deixa Lisboa para ir viver nos subúrbios de Nova Iorque. 

1Q84 de Haruki Murakami 

Um mundo aparentemente normal, duas personagens - Aomame, uma mulher independente, professora 

de artes marciais, e Tengo, professor de matemática - que não são o que aparentam e ambos se dão 

conta de ligeiros desajustamentos à sua volta, que os conduzirão fatalmente a um destino comum. Um 

universo romanesco dissecado com precisão orwelliana, em que se cruzam histórias inesquecíveis e 

personagens cativantes. 

Em 1Q84, Haruki Murakami constrói um universo romanesco em que se cruzam histórias inesquecíveis e 

personagens cativantes. Onde acaba o Japão e começa o admirável mundo novo em que vivemos? Uma 

ficção que ilumina de forma transversal a aldeia global em que vivemos. 

1Q84 - Livro 2 de Haruki Murakami 

O Livro 1 revelou a existência do mundo de 1Q84. Algumas perguntas encontraram resposta. Outras 

permanecem em aberto: Quem é o Povo Pequeno? Como farão esses seres para abrir caminho até ao 

mundo real? Existirão mesmo?, como sugere Fuka-Eri. Chegarão Aomame e Tengos a reencontrar-se? 

«Há coisas neste mundo que é melhor nem saber», como diz o sinistro Ushikawa. Em todo o caso, o 

destino dos heróis de 1Q84 está em marcha. No céu, distinguem-se nitidamente duas luas. Não é uma 

ilusão. Murakami descreve aqui um universo singular, que absorve, que imita a realidade, e a faz sua. A 

narrativa decorre em dois mundos que se cruzam, qual deles o mais real e o mais fascinante - o de 1984 e 

o de 1Q84. A perturbante história de um amor adiado, recortada num cenário marcado pelo desencanto e 

pela violência. Uma fábula sobre os dilemas do mundo contemporâneo. Murakami retrata o mal-estar da 

sociedade japonesa que se esconde por debaixo de uma aparente quietude. 

1Q84 - Livro 3 de Haruki Murakami 
O Livro 3 revela o estilo forte e truculento de uma personagem única, Ushikawa de seu nome. A par de 
Tengo e Aomame, a voz da Ushikawa ecoa nas páginas do terceiro volume de 1Q84 e provoca as reações 
mais intensas. Amem-no ou detestem-no, mas deixem-no entregue à sua sorte. Tengo e Aomame 
continuam sem saber, mas aquele é o único lugar perfeito no mundo. Um lugar perfeitamente isolado e, ao 
mesmo tempo, o único que escapa às malhas da solidão. Este mundo também deverá ter as suas ameaças, 
os seus perigos, claro, e estar cheio dos seus próprios enigmas e de contradições. Mas não faz mal. A 
páginas tantas, é preciso acreditar. Sob as duas luas de 1Q84, Aomame e Tengo deixam de estar 
sozinhos... Inspirado em parte no romance 1984, de George Orwell, 1Q84 é uma surpreendente obra de 
ficção, escrita de forma poderosa e imaginativa - a um tempo um thriller e uma tocante história de amor. 
Murakami continua a provocar o espanto e a emoção, comunicando com milhões de pessoas de todas as 

idades, espalhadas pelo mundo inteiro. Ao pousar este livro, quantos leitores não se sentirão desafiados a ver o 
mundo com outros olhos?  

 



Uma Vida ao Teu Lado de Nicholas Sparks 

Quando Sophia Danko conhece Luke, algo dentro dela muda para sempre. Luke é muito diferente dos homens 

ricos e privilegiados que a rodeiam. Através dele, Sophia conhece um mundo mais genuíno e puro do que 

o seu, mas também mais implacável. Ela tem uma vida protegida. Ele vive no limite. À medida que se 

descobrem e apaixonam, Sophia encara a possibilidade de um futuro diferente do que tinha imaginado. Um 

futuro que Luke tem o poder de reescrever... se o segredo que o atormenta não os destruir a ambos. Não 

muito longe, algures numa estrada escura, um desconhecido está em apuros. Ira Levinson tem 90 anos e 

acabou de sofrer um acidente de carro. Ao tentar manter-se consciente, Ira sente a presença de Ruth, a 

sua mulher que morreu há 9 anos, materializar-se a seu lado. Ela encoraja-o a lutar pela vida, relembrando 

a história de amor que os uniu. Ira sabe que Ruth não pode estar no carro com ele mas agarra-se às suas 

delicadas memórias, revivendo as tristezas e alegrias que definiram a sua paixão. Ira e Ruth. Sophia e 

Luke. Dois casais com pouco em comum, cujas vidas vão cruzar-se com uma intensidade inesperada nesta 

celebração do poder do amor e da memória.  

Uma Promessa para Toda a Vida de Nicholas Sparks 

Para Miles Ryan, o mundo desabou no dia em que a sua mulher morreu. Missy fora o seu primeiro amor, 

a companheira de todos os momentos, a carinhosa mãe de Jonah, o filho de ambos. Juntos, tinham uma 

vida de sonho. Mas uma noite Missy saiu para correr e não voltou. Foi atropelada numa rua perto de casa. 

As investigações da polícia nada revelaram. Agora, dois anos depois, Miles ainda se culpa por não ter 

descoberto o autor do crime e Jonah, já com sete anos, vive numa imensa solidão. Mas há uma luz no seu 

caminho: Sarah, uma nova professora que entende a sua perda e não desiste perante as dificuldades. Ela 

própria está ainda a recuperar de um divórcio que a feriu de morte. Decidida a ajudar o menino, Sarah 

reúne-se com Miles. Desse simples encontro nascerá uma paixão verdadeira. Contra todas as 

expectativas, eles amam e riem de novo. Mas um segredo paira sobre o casal. Um segredo que os obrigará a 

questionar tudo aquilo em que acreditavam... e a fazer a escolha que mudará as suas vidas para sempre. Um 

dos mais ternos e intensos livros de Nicholas Sparks, Uma Promessa para Toda a Vida é uma mensagem de 

esperança e uma ode de amor à vida. Um romance inesquecível sobre as imperfeições do ser humano, a 

resistência perante a adversidade e a incomparável alegria que sentimos quando nos entregamos ao amor. 

O Assobiador de Ondjaki 

A infinitude do alcance daquele assobio resultava, certamente, de um também enorme conhecimento 

metafísico da arte de assobiar, que mexesse não só com o ouvido das pessoas, mas alcançasse, de modo 

incisivo, a profundidade das suas almas, o recôndito canto onde cada um escondia as suas coisas - essa 

assustadora gruta a que muitos chamam âmago do ser.As pessoas boquiabertavam-se, incapazes dos 

mínimos movimentos, comentários, vivências conscientes. Num tom menos exaltado mas com a mesma 

capacidade hipnotizante, cada um naquela praça sentiu uma mão invisível e assobiada entrar-lhe pela boca 

adentro, arranhando a garganta da alma, revolvendo as mais delicadas vísceras do passado. Em verdade, 

era um momento quase bruto, delicadamente bruto. 

Os da Minha Rua de Ondjaki 

Há espaços que são sempre nossos. E quem os habita, habita também em nós. Falamos da nossa rua, 

desse lugar que nos acompanha pela vida. A rua como espaço de descoberta, alegria, tristeza e amizade. 

Os da Minha Rua tem nas suas páginas tudo isso. 

 

 

 

Uma Escuridão Bonita de Ondjaki 

Numa das muitas noites em que falta a luz em Luanda, dois adolescentes ensaiam o seu primeiro beijo, mas 

este primeiro beijo precisa de muitos ensaios, de muitos momentos de aproximação e afastamento, de 

certezas e de inseguranças... o ambiente ajuda e o pretexto surge: estão os dois na varanda da avó 

Dezanove, às escuras, à espera do cinema bu: um cinema que só acontece (na p. 80) quando um carro 

passa com a velocidade e os faróis certos para projetar sombras/imagens nas paredes brancas das casas 

da rua escura.  O beijo acontece mesmo, mas apenas na p. 101. Esta é uma das mais comoventes estórias 

do narrador infantil do Ondjaki. 



O Primeiro Beijo de Cheryl Holt 

Clarinda Dudley é uma curandeira e «feiticeira» que viajou sempre com o irmão mais velho, Phillip. Ao longo 

da vida de Clarinda, as suas principais tarefas foram manter o irmão longe de sarilhos, longe da prisão. 

Clarinda separou-se recentemente do irmão e está a viver na encantadora mansão rural escocesa do seu 

amigo capitão Tristan Odell. Aiden Bramwell é o irmão mais novo do conde de Roxbury. É um capitão 

experiente da marinha que - para horror da família - está envolvido no comércio. Dono de vários navios, 

usa-os para construir a sua própria fortuna de modo que, quando casar, possa fazê-lo como homem rico, 

sem ter de implorar por dinheiro ao irmão mais velho. Clarinda e Aiden vêm de mundos diferentes e têm 

personalidades muito diferentes, até que os seus caminhos se cruzam na véspera de Natal... 

 A Misteriosa Mulher da Ópera de Afonso Cruz e outros 

Um desafio. Sete autores. Catorze mãos. Sete personagens inesquecíveis. Uma única história. Uma trama 

arrebatadora que contém de tudo, desde crimes misteriosos, o fantasma de uma avó violinista, flûtes de 

champanhe, um gato persa chamado Psiché que por vezes se vê obrigado a fazer de pêndulo de Foucault, 

uma caixa de violino suspeita de assassinato, uma taberna onde se canta o fado em Xabregas, e amor, 

amor em catadupas, uma grande paixão, desencontros terríveis, equívocos inexplicáveis, reencontros 

inesperados. A aventura vai das avenidas de Paris, à Rua Heróis de Quionga, ao Teatro Nacional de São 

Carlos, ao cais de Xabregas e a um cacilheiro que parte para Veneza deixando um cadáver para trás. 

Assim mas sem ser assim de Afonso Cruz 

«O meu pai diz que passo muito tempo em casa, diz que devo comunicar com as pessoas, e eu, claro, 

obedeço porque o meu pai costuma dar bons conselhos e usa barba. Muito bem, disse-lhe eu, mas o 

que significa misantropo?» Um brilhante conjunto de situações e de personagens do quotidiano com 

um acento de reflexão sobre a atualidade social - a Crise - de forma acessível e sensível aos mais 

jovens. 

 

O Pintor debaixo do Lava-Loiças de Afonso Cruz 

A liberdade, muitas vezes, acaba por sobreviver graças a espaços tão apertados quanto o lava-loiças de 

um fotógrafo. Esta é a história, baseada num episódio real (passado com os avós do autor), de um pintor 

eslovaco que nasceu no final do século XIX, no império Austro- Húngaro, que emigrou para os EUA e voltou 

a Bratislava e que, por causa do nazismo, teve de fugir para debaixo de um lava-loiças. 

 

Memorial do Convento de José Saramago 

Um romance histórico inovador. Personagem principal, o Convento de Mafra. O escritor aparta-se da 

descrição engessada, privilegiando a caracterização de uma época. Segue o estilo: «Era uma vez um rei 

que fez promessas de levantar um convento em Mafra... Era uma vez a gente que construiu esse convento... 

Era uma vez um soldado maneta e uma mulher que tinha poderes... Era uma vez um padre que queria voar 

e morreu doido». Tudo, «era uma vez...». Logo a começar por «D. João, quinto do nome na tabela real, irá 

esta noite ao quarto de sua mulher, D. Maria Ana Josefa, que chegou há mais de dois anos da Áustria para 

dar infantes à coroa portuguesa a até hoje ainda não emprenhou (...). Depois, a sobressair, essa espantosa 

personagem, Blimunda, ao encontro de Baltasar. Milhares de léguas andou Blimundo, e o romance correu 

mundo, na escrita e na ópera (numa adaptação do compositor italiano Azio Corghi). Para a nossa memória 

ficam essas duas personagens inesquecíveis, um Sete Sóis e o outro Sete Luas, a passearem o seu amor 

pelo Portugal violento e inquisitorial dos tristes tempos do rei D. João V.» (Diário de Notícias, 9 de Outubro de 

1998) 
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18 Camilo Castelo Branco A Bruxa do Monte Córdova Luso Livros  

19 Camilo Castelo Branco A Doida do Candal Luso Livros  

20 Camilo Castelo Branco A Sereia Luso Livros  

21 Camilo Castelo Branco A Viúva do Enforcado Luso Livros  

22 Camilo Castelo Branco Contos e Textos Luso Livros  

23 Camilo Castelo Branco Coração, Cabeça e Estômago Luso Livros  

24 Camilo Castelo Branco O Judeu Luso Livros  

25 Camilo Castelo Branco O Retrato de Ricardina Luso Livros  

26 Camilo Castelo Branco Onde Está a Felicidade Luso Livros  

27 Camilo Castelo Branco Novelas do Minho Luso Livros Metas de Português 

28 Cesário Verde O Livro de Cesário Verde Projecto Adamastor  

29 Curvo Semedo Fábulas de Curvo Semedo AE de Rio de Mouro Metas de Português 

30 Eça de Queirós A Relíquia Luso Livros  

31 Eça de Queirós A Cidade e as Serras Luso Livros  

32 Eça de Queirós O Crime do Padre Amaro Luso Livros  

33 Eça de Queirós Os Maias Luso Livros  

34 Eça de Queirós O Primo Basílio Luso Livros  

35 Eça de Queirós Contos Luso Livros Metas de Português 

36 Eça de Queirós A Ilustre Casa de Ramires Projecto Adamastor  

37 Eça de Queirós O Defunto Projecto Adamastor  

38 Eça de Queirós O Mistério da Estrada de Sintra Projecto Adamastor  

39 Eça de Queirós Singularidades de Uma Rapariga Loira Projecto Adamastor  

40 Esopo Fábulas de Esopo AE de Rio de Mouro Metas de Português 

41 Fernando Pessoa Poesia de Alberto Caeiro AE de Rio de Mouro  

42 Fernando Pessoa Poesia de Álvaro de Campos AE de Rio de Mouro  

43 Fernando Pessoa Poesia Completa. Vol. 1 AE de Rio de Mouro  

44 Fernando Pessoa Poesia Completa. Vol. 2 AE de Rio de Mouro  

45 Fernando Pessoa A Mensagem AE de Rio de Mouro  

46 Fernando Pessoa Poesia de Ricardo Reis AE de Rio de Mouro  

47 Fernando Pessoa O Livro do Desassossego Luso Livros  

48 Fernando Pessoa O Banqueiro Anarquista Projecto Adamastor  

49 Fialho de Almeida A Ruiva e Outras História Luso Livros  

50 Florbela Espanca Máscaras do Destino Luso Livros  

51 Florbela Espanca Charneca em flor Projecto Adamastor  

52 Florbela Espanca Livro de Soror Saudade Projecto Adamastor  

53 Gil Vicente Auto da Barca do Inferno Luso Livros Metas de Português 

54 Gil Vicente Auto da Barca da Índia Luso Livros Metas de Português 

55 Guilherme de Azevedo A Alma Nova Luso Livros  

56 Hans Christian Andersen Contos de Andersen AE de Rio de Mouro Metas de Português 

57 Jacob Grimm e Wilhelm Grimm Contos de Grimm AE de Rio de Mouro Metas de Português 

58 Jacob Grimm e Wilhelm Grimm Pérolas e Diamantes AE de Rio de Mouro Metas de Português 

59 José de Alencar Iracema Luso Livros  

60 Júlio Dinis A Morgadinha dos Canaviais Luso Livros  

6 Júlio Dinis As Pupilas do Senhor Reitor Luso Livros  

62 Júlio Dinis Os Fidalgos da Casa Mourisca Luso Livros  

63 Júlio Dinis Poemas Luso Livros  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOAS LEITURAS! 
 

 

Vem Experimentar! 


