
A nossa seleção do mês de junho de 2021 

 
Livros para adultos 

 

Fabián e o caos 
Pedro Juan Gutiérrez 
 

Escrito com o habitual tom direto e visceral do 

autor, Fabián e o Caos é a história da amizade 
improvável entre dois párias da revolução cubana.  

 
Num um momento de turbulência política em Cuba, o 
acaso une dois rapazes que aparentemente não tem 

nada em comum. Pedro Juan é um sedutor insolente que 
leva uma vida caótica. Fabián, ao contrário, é um 

pianista recluso, frágil, medroso e homossexual. Apesar 
das diferenças, ambos possuem condutas que não se ajustam aos princípios 
ideológicos do novo governo cubano. Anos mais tarde, os seus caminhos 

voltam a cruzar-se quando os dois são conduzidos a uma fábrica de enlatados 
onde trabalham os párias da sociedade revolucionária, mas a forma como 

cada um irá encarar essa situação hostil fará com que as suas vidas tomem 
rumos opostos. 
  

Um romance repleto de sexo e de vida, que é uma nova prova do arrebatador 
talento dessa espécie de Bukowski caribenho que é Pedro Juan Gutiérrez. 

 
Fonte: Almedina 

https://www.almedina.net/fabi-n-e-o-caos-1563837041.html 
 

 
Abraçar a vida 

Zibia Gasparetto 
 
Depois do sucesso de Vencendo o Passado, Zibia 

Gasparetto volta a mostrar-nos a fragilidade humana e 
o papel que as vidas passadas desempenham nas 

nossas vidas. 

Jacira é uma mulher triste. Aos 38 anos, vive com os 
pais, que sustenta, não tem amigos e nunca encontrou 
o amor. Mas, quando começa a receber mensagens 

através de sonhos e visões inspiradoras, a sua vida 
nunca mais vai ser a mesma. Que significado terão estas mensagens? 

Jacira começa a compreender que existem guias que a podem ajudar a ser 

feliz e a encontrar a alegria de viver. A sua atitude vai mudar, e passará a 
ver o mundo e a olhar para si mesma com outros olhos. Um romance 
emocionante... Uma verdadeira lição de vida. 

 
Fonte: Bertrand 
https://www.bertrand.pt/livro/abracar-a-vida-zibia-gasparetto/10548520 

https://www.bertrand.pt/livro/abracar-a-vida-zibia-gasparetto/10548520


 

 

O sétimo véu 

Rosa Lobato de Faria 
 

Uma mulher procura a razão do seu inexplicável 
sentimento de culpa na história da sua família. Que 

memórias terá herdado, que circunstâncias poderão tê-la 
condicionado? 
Uma saga familiar, ao longo do último século, no discurso 

direto de várias narradoras. 
A voz inconfundível de Rosa Lobato Faria, num romance 

que, atravessando o século XX português, vai direto ao 
sentimento e à memória dos leitores. 
 

Fonte: Sinopse extraída do documento 
 

 

Livros infantojuvenis 
 

 
Fala bicho 

Violeta Figueiredo 
 
Esta coleção concretiza um dos principais objetivos das 
Metas Curriculares de Português do 1.º Ciclo que reside 

no acesso de todos os alunos que frequentam o Ensino 
Básico a obras literárias de referência, fomentando, 

assim, o domínio da Educação Literária. Encontre aqui o 
Guião de Exploração e as Fichas de Leitura. 
A leitura destes contos é in dicada para o 2.º ano de 

escolaridade. 
 

Fonte: Sinopse extraída do documento 
 

 
 

Novo exército 
Robert Muchamore 

 

Ryan Sharma é um agente CHERUB e, como tal, consegue 
infiltrar-se nas vidas de criminosos altamente perigosos e 
reunir informação para finalmente os pôr atrás das grades. 

Agora está a investigar um duplo rapto, partilhando a 
missão com o veterano James Adams. 

Nesta que poderá ser a sua última missão, Ryan e James 
terão de reunir uma equipa de agentes CHERUB lendários 
para encontrar os reféns e os trazer para casa… 

 
Fonte: E-cultura 

https://www.e-cultura.pt/artigo/21481 

https://www.e-cultura.pt/artigo/21481


Guardado no coração 1 
Álvaro Magalhães 

 
A Joana apaixonou-se por um rapaz que… morreu quase há um 
ano. Quem é o estranho rapaz dos fósforos? O que o atrai no fogo? 
Porque procura o rei dos ratos nos subterrâneos do Porto? Os três 
jotas desvendam um segredo que está guardado no coração, e que 
é só parte de um outro segredo muito maior. 

Fonte: Sinopse extraída do documento 
 
Fonte: Sinopse extraída do documento 

 

 

DVD’s 
 

 
Por amor 

Real. Sam Raimi 
 
O lendário lançador dos Detroit Tigers, Billy Chapel (Kevin 

Costner) sempre foi melhor a jogar basebol que em 
questões de amor. Perguntem à Jane (Kelly Preston), a sua 

namorada mês sim, mês não. 
No final de uma temporada dececionante, e antes do que 
poderá ser o último jogo profissional da sua vida, Jane diz 

a Billy que o vai deixar. Agora, com a sua carreia e a sua 
relação amorosa presas por um fio, Billy vai jogar o jogo da sua vida. 

 
Fonte: Fnac 
https://www.fnac.pt/Por-Amor-KEVIN-COSTNER-KELLY-PRESTON/a123761 

 
 

 

Hercules 
 
Viva as emocionantes aventuras de Hercules com o seu fiel 
companheiro Ulisses. 

Juntos, vão ter que ultrapassar duras batalhas, contra 
Hildra, a serpente das nove cabeças e Cervero, o terrível 

cão de três cabeças, na busca da imortalidade. 
Finalmente, Hercules vencerá todos os seus inimigos e 

juntar-se-á à sua amada. 
 

 

Fonte: Sinopse extraída do documento 
 

https://www.fnac.pt/Por-Amor-KEVIN-COSTNER-KELLY-PRESTON/a123761

