
 

 A nossa seleção do mês de novembro 2018 

Os espiões do Papa 
Eric Frattini 
 
Não há quem resista a saber sempre mais sobre os meandros do 
Vaticano. Venerado por muitos, odiado por outros tantos, o responsável 
máximo pela Igreja Católica é tudo menos alguém a quem se fica 
indiferente.  
Sendo uma personagem controversa muito já se escreveu e disse sobre 
o seu papel. Contudo, Os Espiões do Papa é uma obra pioneira. Desde o 
pontificado do Papa Pio V até ao papa Benedito XVI, os espiões secretos 
do Vaticano foram conhecidos como A Santa Aliança. Hoje em dia, A 

Entidade. Este livro relata-nos o percurso de diferentes espiões e dos diferentes Papas, além 
do modo como esta intricada rede de espionagem pesou nas decisões de reis e políticos.  
É que assassinatos, envenenamentos, roubos e mentiras, tudo isto aconteceu e sob a 
orientação do Sumo Pontífice de Roma. Todas as personagens e acontecimentos deste livro 
são reais. 
 

No limite da dor: a tortura nas prisões da PIDE 
Ana Aranha e Carlos Ademar 
 
Quarenta anos depois do 25 de Abril, os antigos presos políticos falam 
da sua passagem pelas cadeias do Estado Novo. Num exercício muitas 
vezes doloroso, resgatam um passado violento do fundo das suas 
memórias que se traduz em testemunhos intensos, amargurados ou 
tranquilos, ressentidos ou indultados. 
Baseado no celebrado programa homónimo da Antena 1, No Limite da 
Dor é um tributo à coragem de todos os lutadores, humilhados e 
torturados, cujo corpo e alma foram reduzidos à sua expressão mais 

primária, vítimas da barbárie das polícias de Salazar. 
Testemunhos inéditos de ex-presos políticos, como Fernando Rosas, Edmundo Pedro, 
Conceição Matos, Helena Pato, Joaquim Monteiro Matias, José Pedro Soares, Justino Pinto de 
Andrade ou Luís Moita, entre muitos outros. 
 

A história do amor 
Nicole Krauss 
 

Leo Gursky tenta sobreviver mais algum tempo, batendo no radiador 
todas as noites para dar a saber ao seu vizinho de cima que ainda está 
vivo e fazendo recair sobre si as atenções ao balcão do Starbucks do 
bairro. Mas a vida nem sempre foi assim: há sessenta anos, na aldeia 
polaca onde nasceu, Leo apaixonou-se e escreveu um livro. E, embora 
não o saiba, esse livro também sobreviveu: atravessou oceanos e 
gerações, e mudou vidas. Alma tem catorze anos e foi assim baptizada 
em honra de uma personagem desse livro. Passa a vida a vigiar Bird, o 
seu irmão mais novo (que acredita poder ser o Messias) e a tomar 

notas num caderno intitulado Como Sobreviver na Selva - Volume III. Mas no dia em que uma 
misteriosa carta lhe chega pelo correio começa uma aventura para descobrir a sua homónima 
e salvar a família. Neste seu extraordinário novo romance, Nicole Krauss criou algumas das 



personagens mais memoráveis e tocantes da ficção recente numa história transbordante de 
imaginação, humor e paixão. 
 

O pequeno livro do bom comportamento 
Christine Coirault 
 
Livro recomendado para Educação Pré-Escolar, destinado a leitura em 
voz alta. 
Foste convidado para a festa de aniversário? Vais brincar com um 
amigo? Ou vais ficar em casa com a tua família? Então o que deves 
fazer? Qualquer que seja a ocasião, as personagens bem-comportadas 
que aparecem neste livro vão mostrar-te o que deves e o que não deves 
fazer! 

 
Manuel: o menino com asas de livro 
Joana Lopes e Mafalda Milhões 
 
Em 1918, a Sertã serviu de berço a um menino muito especial, que o 
mundo viria a conhecer por Manuel Antunes. 
Neste livro, as crianças podem descobrir quem foi este admirável 
menino e o percurso que o levou a tornar-se numa figura 
incontornável da cultura portuguesa. 

 
 
O mercador de coisa nenhuma 
António Torrado 
 
Livro recomendado para o 3º ano de escolaridade, destinado a 

leitura orientada.  

Neste livro coabitam um mercador que vende bens sem preço, um 

gigante de ferro com um bom coração, um ciclista que deixa todos de 

nariz no ar, um menino que vive um milagre, um prisioneiro que dá 

vida às sombras, um relógio que é um tesouro e uma pedra que 

mostra que a vida é um círculo fechado. 

DVD´S  

1492: Cristovão Colombo 
Ridley Scott 
 
Um épico de Ridley Scott visualmente interessante realizado para 

celebrar os 500 anos do descobrimento da América, que mostra a luta 

de Cristóvão Colombo pela civilização do mundo novo. O Cristóvão 

Colombo (Gérard Depardieu) deste filme é uma personagem complexa e 

humana que trata os índios quase da mesma maneira que a nobreza 

espanhola, o que parece inverosímil. "1492, Cristóvão Colombo" serve o 

seu papel de filme épico, embora não se inscreva nos melhores trabalhos de Ridley Scott. 

Destaque para a banda sonora, com música de Vangelis, nomeada para os Globos de Ouro, 

que tem um papel fundamental no filme e cujos temas complementam a história. 



A idade do gelo 
Chris Wedge 
 
A história gira em torno de três inesquecíveis personagens: um mamute 

peludo e rezingão, uma irreverente e intratável preguiça, e um manhoso 

tigre dentes-de-sabre. A este grupo de incompatíveis figuras, junta-se 

um inesperado 'passageiro', um bébé humano, na maior jornada de 

todos os tempos. É o melhor filme de animação digital que a 20Th 

Century Fox já realizou, tendo sido um estrondoso sucesso nos EUA 

rivaliza directamente com Shrek e Monters Inc., sendo um filme que agrada tanto a crianças 

como adultos. 

 

 

Fonte sinopses: Wook 


