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Livros para adultos 

 

 
O tatuador de Auschwitz 

Heather Morris 
 

Esta é a história assombrosa do Tatuador de Auschwitz e 
da mulher que conquistou o seu coração - um dos episódios 

mais extraordinários e inesquecíveis do Holocausto. 
Em 1942, Lale Sokolov chega a Auschwitz-Birkenau. Ali é 

incumbido da tarefa de tatuar os prisioneiros marcados 
para sobreviver - gravando uma sequência de números no 
braço de outras vítimas como ele - com uma tinta indelével. 

Era assim o processo de criação daquele que veio a tornar-
se um dos símbolos mais poderosos do Holocausto.  

À espera na fila pela sua vez de ser tatuada, aterrorizada e a tremer, 
encontra-se Gita. Para Lale, um sedutor, foi amor à primeira vista. Ele está 
determinado não só a lutar pela sua própria sobrevivência, mas também pela 

desta jovem. 
Um romance baseado em entrevistas que Heather Morris fez ao longo de 

diversos anos a Lale Sokolov, vítima do Holocausto e tatuador em Auschwitz-
Birkenau. Uma história de amor e sobrevivência no meio dos horrores de um 
campo de concentração, que agradará a um vasto universo de leitores, em 

especial aos que leram A Lista de Schindler e O Rapaz do Pijama às Riscas, e 
que nos mostra de forma pungente e emocionante como o melhor da 

natureza humana se revela por vezes nas mais terríveis circunstâncias. 
 
Fonte: Presença 

https://www.presenca.pt/products/o-tatuador-de-auschwitz 

 
 

Jogos de raiva 
Rodrigues Guetes de Carvalho 

 
Um homem levanta a voz acima da algazarra de conversas. 
E pede que ponham mais alto o som do televisor do 

restaurante. É então que todos reparam no que ele vê. Não 
percebem ou não acreditam. E na rua, no bairro, na cidade, 

no país, homens, mulheres e crianças vão-se calando. Está 
por todo o lado, a imagem horrível e hipnotizante. O homem 
que pediu silêncio leva as mãos à cara e pensa: como 

chegámos aqui? 
A era da comunicação global trouxe inimagináveis maravilhas. Partilhas 

imediatas de ensinamentos, denúncias e solidariedades. Mas permitiu 
também que saísse das cavernas uma realidade abjecta. Insultos, ameaças, 
ironias maldosas. Nunca, como hoje, a semente do ódio foi tão espalhada. 

É sobre este pano de fundo que se conta a história de uma família. Três 
gerações a olhar para um futuro embriagado num estado de guerra. Uma 

família que esconde, enquanto puder, um segredo.  

https://www.presenca.pt/products/o-tatuador-de-auschwitz


Jogos de Raiva traça duros retratos sem filtro sobre medos e remorsos, sobre 

o racismo, a depressão, a sexualidade, o jornalismo, a adopção, a arte e a 
amizade. E o poder das histórias. É sobre a urgência da confiança, da 

identidade e do amor. É um livro sobre todos nós, à deriva num novo mundo. 

 
Fonte: Sinopse extraída do documento 
 
 

 

Viver depois de ti 
Jojo Moyes 
 

Louisa Clark é uma jovem com uma vida banal - um 
namorado estável, trabalhador e uma família unida - que 
nunca saiu da aldeia onde sempre viveu. Quando fica 

desempregada, vê-se obrigada a aceitar um emprego em 
casa de Will Traynor, que vive preso a uma cadeira de 

rodas, depois de um acidente. Ele sempre tinha vivido de 
um modo trepidante - grandes negócios, desportos 

radicais, viajante incansável -, mas agora tudo isso ficou 
para trás.  
Will é mordaz, temperamental e autoritário, mas Lou recusa trata-lo com 

complacência e em breve a felicidade e o bem-estar dele tornam-se muito 
mais importantes do que ela esperava. No entanto, quando Lou descobre que 

Will tem planos inconfessáveis para a sua vida, ela luta para lhe mostrar que 
ainda assim vale a pena viver. 
Em Viver depois de ti, Jojo Moyes aborda um tema difícil e controverso, com 

sensibilidade, obrigando-nos a refletir sobre o direito à liberdade de escolha 
e as suas consequências. 

 
Fonte: Sinopse extraída do documento 
 

 

Livros infantojuvenis 
 

 
A montanha de livros mais alta do mundo 

Rocio Bonilla 
 
Lucas estava convencido de que nascera para voar. 

Olhava para os aviões, tentava inventar asas de todos 
os tipos, e até pediu para aprender a voar como 
presente de Natal! Mas nada funcionava… 

Um dia, a sua mãe explicou-lhe que havia outras 
maneiras de realizar o seu sonho e pousou-lhe um livro 

nas mãos. 
Nesse mesmo dia, sem perceber, Lucas começou a 
voar… 

A Montanha de Livros Mais Alta do Mundo é um livro para despertar a 
imaginação em leitores de qualquer idade, com as ilustrações inconfundíveis 

de Rocio Bonilla, autora do bestseller De que cor é um beijinho? 



Fonte: Presença 

https://www.presenca.pt/products/a-montanha-de-livros-mais-alta-do-
mundo 

 
 

Alice à procura de si própria 

Phyllis Reynolds Naylor 
 

Um belo dia, Alice McKinley decide que o que mais quer na 
vida é ser igual a todas as outras raparigas do 7.º ano de 

Silver Spring, do estado do Maryland e de todos os Estados 
Unidos da América! Quer fazer as mesmas coisas, sentir as 
mesmas coisas, pertencer a uma grande irmandade de 

raparigas e mulheres! 
Resolve furar as orelhas para poder usar brincos, entra para 

o clube de fãs e participa num concurso de talentos na escola… Mas, como 
sempre, nem tudo lhe corre bem e passa por alguns embaraços e desgostos. 
Finalmente, Alice descobre que pode continuar a ser ela própria, que não 

precisa de ser como toda a gente, para ser aceite pelos amigos de verdade. 
 

Fonte: Sinopse extraída do documento 
 
 

João Porcalhão: dentes! 
David Roberts 

 
O João Porcalhão é um rapaz com o HÁBITO NOJENTO de 
meter os dedos no nariz! Está cheio de planos desmiolados 

e ideias malucas, e se o que te dá gozo é SARILHOS, não 
vás mais longe: o João está sempre metido neles até às 
orelhas! 

Aqui tens três histórias bem divertidas e à maneira, com o 
mais porqueco dos rapazes com tendência para a asneira. 

 
Fonte: Sinopse extraída do documento 
 

 

DVD’s 
 

 
One hour photo: câmara indiscreta 

Real. Mark Romanek 
 
One hour photo: câmara indiscreta é um cativante thriller 

que conta com a excelente interpretação de Robin Williams, 
muito elogiada pela crítica e galardoado com um Oscar. 

Conta a história de Seymour Parrish (Robin Williams), um 
solitário funcionário de uma loja de fotografias, que ganha 
uma obsessão maníaca por uma família e suas fotografias. 

 
Fonte: Sinopse extraída do documento 



 O comboio dos animais 
 
Todos a bordo no Comboio dos Animais! Do produtor de 

Raymond Briggs “The Bear” O urso, aparece esta 
maravilhosa aventura animada, repleta de afecto, 

esperança e sonhos de um pequeno rapaz.  É hora de ir para 
a caminha. Mas para Ben ficar levantado até mais tarde com 

os pais, para acordado com os seus pais, para ver um 
programa sobre animais em vias de extinção, parece-lhe 

bastante mais divertido. Mais tarde, e já deitado, Bem sonha que o seu 

boneco Jim Jam ganhou vida bem como o comboio. Excitado com esta 
descoberta sobem os dois para o comboio e dão inicio à viagem das suas 

vidas – uma mágica viagem à volta do mundo para recolher animais em vias 
extinção, colocando-os em segurança. 

Baseado no livro “Parents Choice”, O comboio dos animais, é uma história 
que para além de divertida nos chama a atenção para a importância de 

protegermos o mundo em que vivemos. 

Fonte: Sinopse extraída do documento 

 


