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Livros para Adultos 

 
 
O monarca das sombras  
Javier Cercas 

 

Procura-se neste livro o rasto perdido de um rapaz quase 
anónimo que combateu por uma causa injusta e morreu do 

lado errado da História. Chamava-se Manuel Mena e em 1936, 
ao estalar a Guerra Civil de Espanha, alistou-se no exército de 

Franco; dois anos mais tarde morreu em combate durante a 
Batalha do Ebro, convertendo-se no herói oficial da sua 

família. Era o tio-avô de Javier Cercas, que até agora sempre tinha recusado 

indagar mais profundamente essa história familiar. O resultado da sua 
investigação é um romance absorvente, pleno de ação, de humor e de 

emoções, que nos coloca frente a alguns dos temas essenciais do trabalho 
narrativo do autor: a natureza radiante, poliédrica e misteriosa do heroísmo, 
a teimosa sobrevivência dos mortos e a dificuldade de lidar com o passado 

mais incómodo. Um regresso inesperado e deslumbrante ao tema da herança 
da Guerra Civil de Espanha, que Cercas tinha aberto anos antes com Soldados 

de Salamina. 
 
 

Sapiens: história breve da humanidade  
Yuval Noah Harari 

 

Recorrendo a ideias da paleontologia, antropologia e sociologia, 
Yuval Noah Harari analisa os principais saltos evolutivos da 

humanidade, desde as espécies humanas que coexistiam na 
Idade da Pedra até às revoluções tecnológicas e políticas do 
século XXI — que nos transformaram em deuses, capazes de 

criar e de destruir. 
Esta é uma obra desafiadora, desconcertante e inteligente, uma perspetiva 

única e original sobre a nossa História e o impacto do ser humano no planeta. 
 

 

A irmandade  
Robyn Young 

 

Criado no seio da poderosa Ordem dos Templários, Will 
enfrenta um longo e sofrido período de aprendizagem às 

ordens do temperamental padre Everard, antes de conseguir 
tornar-se cavaleiro. Enquanto luta para sobreviver à rígida 
disciplina do Templo, Will tem de tentar perceber várias 

incógnitas: o seu próprio passado, o perigoso mistério que 
rodeia Everard e os sentimentos confusos que lhe desperta Elwen, a decidida 

jovem cujo caminho parece estar sempre a cruzar-se com o seu. Entretanto 
uma nova estrela se levanta no Oriente. O antigo escravo Baibars, um 
guerreiro impiedoso e um brilhante estratega, tornou-se um dos maiores 



generais e governantes do seu tempo. Perseguido pela sua vida passada, 

Baibars é conduzido por um desejo inabalável de libertar o seu povo dos 
invasores europeus. As duas histórias vão cruzar-se durante o extraordinário 

choque de civilizações a que no Ocidente se deu o nome de Cruzadas. O 
cavaleiro cristão enfrentará o guerreiro muçulmano numa luta que reflete a 
ganância, a ambição e o fanatismo religioso que os move mas também a 

coragem, o amor e a fé. 
 

 

Livros Infato-juvenis 

 
 

A cozinheira do rei  
Soledad Felloza 

 
Os problemas choviam de todo o lado sobre um rei pesaroso. 
Depois de o observar com atenção, uma comissão de sábios 
conclui que o mais conveniente para ele seria mudar de hábitos: 
passear, praticar exercício e, sobretudo, mudar de dieta. 
Na ausência de um bom chef, optam por abrir candidaturas ao 
lugar de cozinheiro real e preencher essa vaga. 
Vindos de todo o lado com as suas melhores receitas, 

apresentam-se no palácio inúmeros cozinheiros. E ainda, Alvarinha, uma jovem decidida 
que, mesmo tendo visto que no edital dizia claramente procurarem um cozinheiro, não se 
sente intimidada e, deitando mão do livro de receitas da sua avó e de algo mais… prepara 
um suculento menu que chega diretamente ao coração do rei. 
Qual será o seu segredo? Perguntavam todos… 
«Mais vale bem fiz eu do que por aqui fiquei» e, se para além disso, adicionarmos paixão, 
carinho e alegria, dificilmente algo irá correr mal. Este é um dos segredos de Alvarinha e 
esta é a mensagem otimista que nos transmite a história. 

 

101 coisas e ½ para fazer antes de crescer  
Isabel Zambujal, Pedro D’Aguiar 

 
Andar de carrossel até ficar tonto, acampar com os amigos no 
quintal, contar as estrelas do céu, rir até ficar com soluços, pôr 
pimenta na sopa da irmã e tantas outras coisas que nos fazem 
gostar mais de cada centímetro do nosso crescimento.  
Se não conseguires fazer tudo o que está nesta lista, não faz mal. O 

que importa é que tudo o que fizeres te provoque um sorriso ou mesmo uma gargalhada 
que nunca mais vais esquecer na vida.  

 

 
O combate final: o reino de Petzet  
Margarida Fonseca Santos 

 
Apesar da primeira grande vitória da Resistência contra o ditador Oligum 
Prik e as suas forças, nem tudo é motivo para festejar. As sequelas deixadas 
pelos mais recentes acontecimentos ameaçam compromete-la e, no Reino 
de Nikua e com acesso a patamares superiores do uso do Fluxo de Energia, 
Zosh Letifar planeia um ataque que não admitirá falhas e de que ninguém 
estará a salvo. Agora os nossos amigos vão enfim enfrentar a derradeira 

batalha, descobrir as respostas para inúmeras perguntas e assistir a novos começos e a 



inevitáveis fins. Não percas o novo livro da série O Reino de Petzet e descobre como vão 
encaixar todas as peças desta história emocionante. 
 
 

FILMES 
 

 
Ike: contagem decrescente para o dia D  
Robert Harmon 

 

A invasão do “Dia D” – a maior operação militar da Segunda 
Guerra Mundial e o princípio do fim – marcou Dwight “Ike” 

Eisenhower como um dos mais poderosos líderes militares 
dos EUA. Ike contagem decrescente para o Dia D 

Acompanha os terríveis 90 dias que conduzem à invasão, 
quando Eisenhower decide o destino de milhares de soldados 
à medida que gere as complexas relações entre o Primeiro 

Ministro britânico em campo, Bernard Montgomery, e o Presidente francês 
Charles de Gaulle. 

Num tempo sem certezas e decididamente sem segundas oportunidades, 
Dwight Eisenhower reúne o consenso dos líderes mundiais para uma das mais 

infames batalhas da história.  
 

  

A odisseia 
 

Esta é uma história do mais famoso aventureiro da Grécia 
antiga, o bravo e sábio Ulisses, que depois da lendária 
invasão de Tróia, só desejava regressar a casa para junto da 

sua amada esposa. Mal ele sabia que teria de viver a grande 
Odisseia, o clássico da literatura grega. Filme falado em 

português. 
 
 


