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Livros para adultos 

 

O homem em busca de um sentido 
Viktor E. Frankl 
 

Nos seus momentos de maior sofrimento, no campo de 

concentração, o jovem psicoterapeuta Viktor E. Frankl 
entregava-se à memória da sua mulher - que estava 

grávida e, tal como ele, condenada a Auschwitz. 
Conversava com ela, evocava a sua imagem, e assim se 
mantinha vivo. Quando finalmente foi libertado, no fim da 

guerra, a mulher estava morta, tal como os pais e o irmão. 
No entanto, ele alimentara-se de outro sonho enquanto estava preso, e, este 

sim, viria a realizar-se: projetava-se no futuro, via-se a falar perante um 
público imaginário, e a explicar o seu método para enfrentar o maior dos 
horrores. E sobreviver. Viktor E. Frankl sobreviveu. E até morrer, aos 92 

anos, divulgou por todo o mundo o método desenvolvido no campo de 
concentração – a Logoterapia. 

O psicoterapeuta descobriu que os sobreviventes eram aqueles que criavam 
para si próprios um objetivo, que encontravam um sentido futuro para a 
existência - fosse ele, por exemplo, cuidar de um filho ou escrever um livro. 

Em O Homem em Busca de um Sentido, escrito em 1946, o autor narra na 
primeira parte a sua dramática luta pela sobrevivência. E na segunda, em 

breves páginas, sintetiza os mais de 20 volumes ao longo dos quais 
desenvolveu o seu método - aplicável a qualquer pessoa, em qualquer 

circunstância da vida. 
 
Fonte: Almedina 

https://www.almedina.net/o-homem-em-busca-de-um-sentido-
1563983411.html 

 
 
 

Romeu e Julieta 

William Shakespeare 
 
Uma das maiores histórias de amor de todos os tempos, o 

clássico intemporal de William Shakespeare conta-nos a 
paixão de Romeu Montéquio e Julieta Capuleto, dois 

jovens de famílias separadas pelo ódio e pela vingança. 
Um amor ardente e proibido, que acaba de forma trágica 
e se torna uma referência na cultura contemporânea. 

 

 
Fonte: Sinopse extraída do documento 
 

 

 

 

https://www.almedina.net/o-homem-em-busca-de-um-sentido-1563983411.html
https://www.almedina.net/o-homem-em-busca-de-um-sentido-1563983411.html


O pode e a glória 

Graham Greene 

 
Este romance - o mais lido no século XX, em língua inglesa 
- é fruto de uma viagem que Graham Greene fez às terras 

de Tabasco para conhecer a perseguição religiosa que teve 
lugar nos anos vinte, no México. O livro descreve as 

peripécias e os dramas do único sacerdote católico que 
continuava a exercer, clandestinamente, o seu ministério. 
Perseguido pela polícia, carregava consigo as cicatrizes do 

tempo: os gestos denunciavam um passado diferente e um temor em relação 
ao futuro. Não era nem herói nem santo, vivia como fugitivo, cheio de medos, 

com a consciência de ser um pecador, com o remorso de ter uma filha e, 
embora debilitado pela bebida, dizia zombeteiramente que com um pouco de 
conhaque era capaz de desafiar o demónio. 

Um romance comovente em que, para este padre perseguido e fraco, a fé é 
uma certeza que não se deixa determinar pelas misérias. 
 
Fonte: Almedina 

https://www.almedina.net/o-poder-e-a-gl-ria-1564007782.html 
 
 

Livros infantojuvenis 

 
O segredo do Rio 

Miguel Sousa Tavares 
 
Então, peixe, vamos fazer um acordo. Tu ficas a morar 

aqui, constróis a tua casa e fazes a tua vida. Mas 
ninguém pode saber que tu falas a língua das pessoas e 

que conversamos os dois. Se souberem que eu falo com 
um peixe, vão achar que sou maluco e tiram-me daqui. 
Ouviste? 

Este rio tem um segredo e esse segredo é só meu. 
A coleção Educação Literária reúne obras de leitura 

obrigatória e recomendada no Ensino Básico e Ensino Secundário e 
referenciadas no Plano Nacional de Leitura. 
 

Fonte: Porto Editora 
https://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/o-segredo-do-rio/24000597 

 

https://www.almedina.net/o-poder-e-a-gl-ria-1564007782.html
https://www.portoeditora.pt/produtos/ficha/o-segredo-do-rio/24000597


 

O romance de Rita R. 

Ana saldanha 
 

Um computador portátil usado, a preço irresistível. Não 

resisti. Só passados dias o liguei. Estava a transbordar de 
documentos! Não abri nem um. Se encontrasse um diário 
também não o leria. Eu tenho princípios. 

Tentei encontrar o vendedor, sem resultado. Que fazer? Não 
tinha alternativa: ouvi o áudio-diário da Rita. Era um diário 

típico de uma adolescente. Li também as receitas, as 
tentativas de escrever um romance, olhei para as fotografias, li os e-mails. E 
o pequeno mundo que me apareceu à frente era sólido e completo. 

Enviei tudo ao meu editor. Com dificuldade, consegui convencê-lo de que, 
desta vez, a ficção era uma história real, realmente contada pela sua 

protagonista. Tenho a esperança de um dia vir a conhecer pessoalmente a 
Rita R. 
Livro recomendado no programa de português do 7º ano de escolaridade, 

destinado a leitura orientada na sala de aula - Grau de Dificuldade II. 
 

Fonte: Caminho 

http://www.caminho.leya.com/pt/infantil-juvenil/10-anos/o-romance-de-
rita-r-2/ 
 

 

O mundo fascinante de uma adolescente 
Karen Mccombie 

 
Ally vive em Londres com o pai (Martin); com uma rapariga 
extravagante, desejosa de poder e controlo (a sua irmã de 

dezassete anos, Linn); com uma completa cabeça no ar (a 
sua irmã de quinze anos, Rowan) e com um verdadeiro 
coleccionador de animais (o seu irmão de sete anos, Tor). 

Juntos formam a família Love. Apesar das particularidades 
de cada um, tudo corria bem até ao dia em que Kyra, uma 

nova colega da escola, se infiltra em sua casa, tentando conquistar tudo o 
que a rodeia: as suas irmãs, o seu irmão, a sua melhor amiga, e até os seus 
animais de estimação! Kyra é, por assim dizer, uma espécie de 'vampiro' 

pessoal, tentando sugar tudo o que existe à volta de Ally...Mas será que é 
mesmo assim? Será que não devemos conceder, mesmo à nossa pior inimiga, 

o benefício da dúvida? Uma história superdivertida, onde se fica a conhecer 
o mundo fascinante de uma adolescente! 
 
Fonte: Almedina 
https://www.almedina.net/o-mundo-fascinante-de-uma-adolescente-1563839605.html 
 
 

DVD’S 

http://www.caminho.leya.com/pt/infantil-juvenil/10-anos/o-romance-de-rita-r-2/
http://www.caminho.leya.com/pt/infantil-juvenil/10-anos/o-romance-de-rita-r-2/
https://www.almedina.net/o-mundo-fascinante-de-uma-adolescente-1563839605.html


 
O Gendarme de Saint Tropez 

Real.: Jean Girault 
 
Uma comédia irresistível. 

Louis de Funès no papel de Polícia à caça de nudistas. 
O Gendarme Cruchot é trasnferido para St. Tropez após a 

sua promoção. Ao chegar, revela um nível de exigência que 
espanta os subalternos. A filha, fascinada com o luxo de 
St. Tropez e para ser aceite pelos filhos dos meninos 

"bem", faz-se passar pela filha de um ricaço dono de um 
iate. Alheio ao que se passa, o pai Cruchot anda à caça dos nudistas... 

 
Fonte: Fnac 
https://www.fnac.pt/O-Gendarme-de-Saint-Tropez-LOUIS-DE-FUNES-DVD-

Zona-2/a289658 
 

 

Sabrina: a feiticeira, vol. 2 
 
Paralelamente ao ensino normal, sabrina frequenta 

secretamente aulas de feitiçaria, juntamente com 
Cassandra, uma jovem e pretensiosa feiticeira “do outro 
mundo”, enviada para a escola de Sabrina para aprender 

a integrar-se no mundo dos jovens mortais. Mas 
infelizmente, Cassandra apaixonou-se perdidamente por 

Harvey, namorado de Sabrina! E assim fica montado o 
palco para o caos e a magia num dos mais loucos e 
estranhos mundos de sempre: a escola secundária! 

 
Fonte: Sinopse extraída do documento 

 

https://www.fnac.pt/O-Gendarme-de-Saint-Tropez-LOUIS-DE-FUNES-DVD-Zona-2/a289658
https://www.fnac.pt/O-Gendarme-de-Saint-Tropez-LOUIS-DE-FUNES-DVD-Zona-2/a289658

