
A nossa seleção do mês de dezembro de 2020 

 
Livros para adultos 

 

O filho das sombras 
Juliet Marillier 

 
Filho das Sombras narra a história da jovem Liadan, 
que, tal como a sua mãe, Sorcha, herdou a habilidade 
de falar com os espíritos da floresta, os quais lhe 

segredam que ela deve permanecer, para sempre, em 
Sevenwaters, se quiser que as Ilhas Sagradas sejam 

retomadas dos bretões. 
A Irlanda está numa avassaladora guerra, onde um 
misterioso homem é temido e reconhecido como um 

mercenário feroz. E, assim como sua mãe no passado, 
ela acaba por ser capturada e sente-se cada vez mais atraída pelo ser das 

sombras, apesar de saber da maldição da profecia que Seres da Floresta lhe 
preveniram... 

 
Fonte: Travessa 
https://www.travessa.com.br/filho-das-sombras-1-ed-

2013/artigo/9d44bee9-9696-465c-879c-1690f44f3457 
 

 

A história do amor 

Nicole Krauss 

 
Neste romance, um jovem judeu polonês escreve um 
livro sobre o amor e a existência, mas é obrigado a 
deixá-lo para trás, junto com a paixão que o inspirou, 

quando a Polônia é tomada pelos nazistas. Décadas 
depois, o livro reaparece para unir personagens muito 

diferentes - Leo Gursky, um imigrante em Nova York; 
Litvinoff, um professor no Chile; Alma Singer, a filha de 
uma tradutora literária; Isaac Moritz, escritor americano. 

Em diferentes vozes, cada uma com seu ritmo e sintaxe, 
'A história do amor' gira entre ritos de iniciação e acaso. Leo Gursky faz da 

amizade com outro exilado uma defesa contra a solidão. Alma Singer tem as 
primeiras experiências afetivas 'adultas'. Isaac Moritz busca um reencontro 
com suas origens pouco antes de morrer. O pequeno irmão de Alma começa 

a descobrir os limites de sua imaginação delirante. Nas palavras do 
manuscrito desaparecido, que retorna para unir os fragmentos da trama num 

mesmo desfecho, está a defesa contra a devastação trazida pelo tempo e 
pela sorte; e contra a esterilidade, definida por um dos personagens, de 'viver 
num mundo não descrito'. 

 
Fonte: Travessa 

https://www.travessa.com.br/a-historia-do-amor-1-ed-
2006/artigo/a2ea97db-f106-471f-85be-57d0a0d24673 



Antes de nos encontrarmos 

Maggie O’Farrell 

 
Stella e Jake estão separados por milhares de 
quilómetros; ela vive em Londres, e ele em Hong Kong. 

Nada sabem acerca da existência um do outro, mas, um 
dia, no mesmo instante, ambos vão viver experiências que 

os levarão a deixar tudo para trás e, sem o saberem, a 
encurtar a distância geográfica e emocional que os separa, 
ao encontro um do outro e de si mesmos. Começa assim 

uma narrativa em que, pouco a pouco, nos são 
desvendadas duas histórias, que percorrem várias gerações, sobre 

identidades desenraizadas, os laços que nos unem e o apelo inconsciente do 
passado e dos seus segredos. 
 

Fonte: Travessa 
https://www.almedina.net/antes-de-nos-encontrarmos-1601394589.html 

 
 

Livros infantojuvenis 

 
O Rei Belarmino não é tenor 

Carlos Nuno Granja 
 
O Rei Berlarmino é um rei com um ar bastante 

simpático e o seu povo adora-o. 
É muito generoso e amigo do seu amigo! 
Adora cantar, mas isso cria um embaraço a quem vê 

e ouve. 
Como conseguir proteger o seu reino das cantorias 

do Rei Belarmino?  
 
Fonte: Sinopse extraída do documento  

 
 

 

Chocolate à chuva 
Alice Vieira 

 
Os pais de Rita vão divorciar-se e Mariana procura ajudar 
a amiga. São tempos difíceis, «mas não é o fim do 
mundo», diz ela. Pelo meio, um acampamento louco 

onde todos procuram espiões disfarçados; a Rosa 
apaixonada pelo lobo e os sete cabritinhos; o peixe 

Zarolho de quarentena em casa do Sr. Ling – e uma 
viagem a Espanha, sempre adiada, mas finalmente 
decidida, e que vai ajudar a resolver muita coisa. 

  
Fonte: Sinopse extraída do documento 

 
 

https://www.almedina.net/antes-de-nos-encontrarmos-1601394589.html


 

A menina dos livros 

Oliver Jeffers 
 
Uma menina atravessa um mar de palavras para 

chegar a casa de um menino. Ela convida-o para 
acompanhá-la numa aventura pelo mundo das 

histórias onde, com um pouco de imaginação, 
tudo pode acontecer. 
«Desde o início, sabíamos que queríamos criar um 

conto que celebrasse o nosso amor pela literatura 
clássica infantil com um toque moderno. Para nós, 

tratou-se de capturar alguma da magia que 
acontece quando alguém se perde ao ler uma 

história intemporal, mas de um modo que os leitores ainda não tinham visto.»  

 
Fonte: Presença 
 https://www.presenca.pt/livro/a-menina-dos-livros/ 
 
 

DVD’S 

 

O comboio das 3 e 10 
Real. James Mangold 
 
Dan Evans (Christian Bale) é um homem honesto que sobreviveu 
à Guerra Civil com uma lesão na perna e uma pequena pensão. 
Contra as adversidades, Dan luta pelo seu terreno mais vai 
perdendo o respeito do seu filho adolescente que vê nos bandidos 
e vilões a bravura que não vê no pai. Quando o implacável e 
lendário bandido Ben Wade (Russell Crowe) é capturado no 
seguimento de um assalto, Dan Evans voluntaria-se para ajudar 
um grupo a escoltar Ben até à cidade de Contention de onde parte 

o comboio para Yuma, onde Ben será entregue à justiça e julgado. Os homens de Ben 
tudo farão para o tentar resgatar e, apesar de capturado, Ben é ainda uma ameaça letal. 
Confiante e astuto, Ben consegue explorar e tirar partido da mais ínfima fraqueza 
humana. Ben não vai perder uma oportunidade para fugir ou se vingar daqueles que o 
querem entregar à justiça. Adivinha-se uma viagem infernal de três dias até ao comboio 
que parte para Yuma. 
 

Fonte: Sinopse extraída do documento 
 
 

Ruca: o grande mágico 
Bem-vindo ao mundo do Ruca. Um mundo que trás todos os 

dias uma nova aventura cheia de diversão, alegria e muitas 
surpresas! 

Diverte-te com o espetáculo do Ruca! Fazer desaparecer a 
Rosie é uma brincadeira de magia muito engraçada. Aprende 
com o Ruca a construir um castelo, a jogar croquet, a ajudar 

o agente da Polícia e a fazer um divertido espetáculo de 
fantoches com toda a turma! 



As crianças adoram as histórias, as músicas e as personagens! E mais, as 

histórias de Ruca e os seus amigos ajudam as crianças a perceber o mundo 
que as rodeia, respondendo a questões que as ajudam a crescer - uma 

incrível descoberta a seguir a outra… 
 
Fonte: Sinopse extraída do documento 

 


