
A nossa seleção para o mês junho de 2022 

Livros para adultos 

 

O Segredo do Rei 
José María Zagala 

 
Ficção e realidade num romance que tem Estoril (e Paris) 
como pano de fundo. 

Famílias reais, espiões e glamour num país dominado pelo 
regime conservador de Salazar são os principais 

ingredientes deste romance, que depressa se tornou um 
sucesso de vendas. 
A partir de factos reais, O Segredo do Rei narra a 

investigação policial na sequência da morte do irmão do 
rei Juan Carlos, no Estoril. Coordenada pelas polícias 

portuguesa e espanhola, a Operação Giralda conduz-nos de Portugal até 
Paris, em busca de uma organização criminosa. 
Ação, suspense e romantismo fundem-se neste romance histórico baseado 

numa das etapas mais desconhecidas da biografia de Juan Carlos, escrito por 
um dos maiores especialistas na Casa Real Espanhola. 

 
Fonte: Almedina 
https://www.almedina.net/o-segredo-do-rei-

1564034299.html?gclid=CjwKCAjwj42UBhAAEiwACIhADs5L-
gfssBxgf-

P4xoSj0I1F3ojZSWhxXkQPa5EsW_oY9mUqQRa0IhoCSMcQAvD_BwE 
 

 
 

Ganhei uma Vida Quando Te Perdi 
Raul Minh’Alma 

 
Como é que se esquece alguém? Quando Alice decide 
esquecer Gustavo, depois de este a ter magoado, 

procura Artur, um homem sábio e misterioso que tem o 
dom de apagar, temporariamente, as memórias 

associadas a uma pessoa. No entanto, Alice estava 
longe de imaginar as consequências que essa decisão 
iria trazer para a sua vida, principalmente depois de se 

apaixonar por Rodrigo. Agora tinha mais uma difícil 
decisão em mãos: enfrentar o passado, ou viver este 

novo amor que, depois de ter apagado parte das suas 
memórias, poderia não passar de uma mera ilusão… O autor bestseller Raul 

Minh’alma, líder dos tops nacionais de vendas, traz-nos um romance 
arrebatador onde nos explica como fazer de um fim um novo começo e de 
uma perda uma grande conquista. 

 
Fonte: Note Online 

https://noteonline.pt/products/7044834 

https://www.almedina.net/o-segredo-do-rei-1564034299.html?gclid=CjwKCAjwj42UBhAAEiwACIhADs5L-gfssBxgf-P4xoSj0I1F3ojZSWhxXkQPa5EsW_oY9mUqQRa0IhoCSMcQAvD_BwE
https://www.almedina.net/o-segredo-do-rei-1564034299.html?gclid=CjwKCAjwj42UBhAAEiwACIhADs5L-gfssBxgf-P4xoSj0I1F3ojZSWhxXkQPa5EsW_oY9mUqQRa0IhoCSMcQAvD_BwE
https://www.almedina.net/o-segredo-do-rei-1564034299.html?gclid=CjwKCAjwj42UBhAAEiwACIhADs5L-gfssBxgf-P4xoSj0I1F3ojZSWhxXkQPa5EsW_oY9mUqQRa0IhoCSMcQAvD_BwE
https://www.almedina.net/o-segredo-do-rei-1564034299.html?gclid=CjwKCAjwj42UBhAAEiwACIhADs5L-gfssBxgf-P4xoSj0I1F3ojZSWhxXkQPa5EsW_oY9mUqQRa0IhoCSMcQAvD_BwE
https://noteonline.pt/products/7044834


As Valquírias 

Paulo Coelho 
 

Porque será que destruímos as coisas que mais 
amamos? É esta a questão que Paulo Coelho aborda 
nesta história de um confronto com o seu próprio 

passado. As Valquírias é um relato comovente de uma 
viagem de transformação. Paulo e a sua mulher Chris 

partem à descoberta do deserto Mojave e, no seu 
caminho, encontram «as valquírias», uma estranha tribo 
de guerreiras que atravessa o deserto de moto. Mais do 

que uma aventura moderna, trata-se da luta de um 
homem contra os seus próprios medos e dúvidas, bem como de uma história 

verdadeira de duas pessoas que se tentam compreender uma à outra face a 
todas as adversidades, transmitindo uma mensagem eloquente acerca da 
importância de perdoar o passado e acreditar no futuro. 
 

Fonte: Wook 

https://www.wook.pt/livro/as-valquirias-paulo-coelho/19618705 
 
 

 
 

Livros infantojuvenis 

 

 

Xavier, o Livro Esquecido e o Dragão 
Enfeitiçado 
Alain Corbel 

 
Dentro de um livro de histórias encantadas 

vive um dragão chamado Semigu e uma 
fada de nome Dorinda. O dragão não está 
para brincadeiras e a fada, mimada, 

enfeitiça-o e tira-lhe o poder de cuspir fogo. 
Semigu, desesperado, atira Dorinda para 

fora do livro e aí começa uma grande 
aventura no quarto de Xavier. Será que o 
dragão e a fada conseguem fazer as pazes? 

Será que o Xavier descobre que os livros 
também têm boas histórias para contar? 

 
Fonte: Sinopse extraída do documento 

 

 

 

 

 

https://www.wook.pt/livro/as-valquirias-paulo-coelho/19618705


 

A Bruxa Arreganhadentes 
Tina Meroto 

 
Três irmãos, desatendendo às advertências da mãe, 
embrenham-se no bosque escuro e misterioso, 

onde tudo pode acontecer. O mais pequeno, 
temeroso e consciente do perigo, procura avisar os 

dois mais velhos, mas tem de tomar uma decisão e 
acaba por acompanhá-los. Como não sabiam o 
caminho de volta, decidiram entrar na casa da 

bruxa onde cheirava a comida… 
 

Fonte: Wook 
https://www.wook.pt/livro/a-bruxa-arreganhadentes-tina-meroto/5424071 
 

 
 

 
 

Um Fio de Fumo Nos Confins do Mar 
Alice Vieira 
 

Esta é a história de Mina, que vive com a mãe, o 
sindicalista namorado da mãe e uma senhora francesa que 

a embalou em criança com árias de ópera. É também a 
história de um dia passado num estúdio de televisão, na 
gravação de Quem Sabe Deles? 

Um programa onde as pessoas vão à procura de amigos 
ou familiares de quem perderam o rasto. Mina procura 

uma avó – diga-se que sem grande entusiasmo… 
 
Fonte: Caminho 

https://caminho.leya.com/pt/infantil-juvenil/10-anos/um-fio-de-fumo-nos-
confins-do-mar/ 

 
 

DVD’S 

 

O Paciente Inglês 
Real. Anthony Minghellal 
 
Vencedor de 9 Oscares da Academia 1997, incluindo Melhor 
Filme, Melhor Realizador e Melhor Atriz Secundária (Juliette 
Binoche), esta história inesquecível passa-se durante a 2ª 
Guerra Mundial, quando um homem misterioso [Ralph Fiennes) 
é resgatado de um desastre de avião no deserto do Sahara. 
Com queimaduras que o deixaram irreconhecíveis, é tratado 
pelos aliados americanos, desconhecedores dos terríveis 
segredos que envolvem o seu passado. Enquanto o mistério da 
sua identidade lentamente se revela, uma incrível história de 
paixão, intriga e aventura toma forma. 

https://www.wook.pt/livro/a-bruxa-arreganhadentes-tina-meroto/5424071
https://caminho.leya.com/pt/infantil-juvenil/10-anos/um-fio-de-fumo-nos-confins-do-mar/
https://caminho.leya.com/pt/infantil-juvenil/10-anos/um-fio-de-fumo-nos-confins-do-mar/


Um filme de grande fulgor romântico, que conta também com os desempenhos de Kristin 
Scott Thomas e Willem Dafoe, O Paciente Inglês é um poderoso triunfo cinematográfico 
que vai recordar como um dos melhores filmes de sempre. 

 
Fonte: Sinopse extraída do documento 

 

 
 

 
Dumbo 
Real. Walt Disney   

 
Quando uma lenta cegonha finalmente entrega à 

senhora Jumbo o pequeno bebé elefante, este 
transforma-se no centro das atenções do circo. Mas 

devido às suas enormes orelhas, o bebé Dumbo é 
ridicularizado e todos fazem troça dele. Com uma 
enorme coragem e a ajuda do seu leal amigo, o rato 

Timóteo, Dumbo ultrapassa todos os contratempos 
num triunfante hin9o ao amor e à determinação. 

Toda a família vai adorar esta eterna e comovente 
história de um corajoso bebé elefante com grandes orelhas… 
E um coração ainda maior! 

Dumbo permanece como um dos maiores tesouros animados da Disney – 
uma história terna e inspiradora, cheia de encanto e canções memoráveis. 

 
Fonte: Sinopse extraída do documento 

 


