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1. LITERATURA, FICÇÃO E ENTRETENIMENTO  
 
 Sherwood ANDERSON (1876-1941), Winesburg, Ohio, Lisboa, Ahab, 2010, 
254 pp.  
(Literatura / Adultos) 
Colectânea de relatos de um jovem jornalista, George Willard, que descobre e narra a vida dos 
habitantes de uma cidadezinha do Ohio, que tem uma rua principal, um hotel em declínio e 
uma estação de comboios, uma cidade de existência precária que muitos querem abandonar, 
e que teria perdido as suas memórias se não fosse Willard a retratá-las. 
 

 Machado de ASSIS (1839-1908), Memórias póstumas de Brás Cubas, Lisboa, 
Dom Quixote, 2010, 232 pp.  
(Literatura / Adultos) 
Depois de morto, um homem reflecte sobre a sua própria vida e sobre aqueles que o rodeiam.  
Machado de Assis não é um escritor com um sentido transcendente da vida, e há por vezes, 
nas suas obras, ironias subtis com costumes brasileiros de fundo religioso (que não são 
contudo chocantes nem ofensivas). É porém, um escritor notável, com extraordinárias análises 
de tipos humanos (o homem médio, com as suas grandezas e mediocridades), e uma escrita e 
um estilo do melhor que há em língua portuguesa.  
 

 Machado de ASSIS (1839-1908), Dom Casmurro e Esaú e Jacó, Lisboa, 
Relógio d’Água, 2008.  
(Literatura / Adultos) 
Dom Casmurro, o herói deste romance, narra os vários episódios da sua vida, centrando-se 
num tema essencial da mesma, o ciúme, e nos efeitos que este tem sobre a sua mente e a sua 
existência. 
Esaú e Jacó descreve a fascinante trama que é a vida de dois irmãos gémeos que têm 
personalidades opostas e concorrentes, ao mesmo tempo que comenta alguns temas sociais e 
políticos.  
 

 Jane AUSTEN (1775-1817), Ema, Lisboa, Inquérito, 1999, 502 pp.  
(Literatura / Jovens & Adultos) 
O romance de Jane Austen, passado na Inglaterra do princípio do século XIX, centra-se no 
desenvolvimento do carácter da protagonista, uma jovem com um elevado conceito de si 
mesma, que vai aprendendo à sua própria custa – e à custa dos outros, diga-se de passagem – 
a ocupar o lugar que lhe compete e a confiar menos nas suas apreciações. Para quem gosta de 
romances de interior, de desenvolvimento lento e cuidadoso trato das personagens. (NB – 
Todos os romances de Jane Austen são recomendados.) (NB – O filme com o mesmo título, 
realizado em 1996 por Douglas McGrath, é uma boa adaptação do romance – ver abaixo.) 
 

 Jane AUSTEN (1775-1817), Orgulho e preconceito, Lisboa, Europa-América, 
2002, 280 pp. 
(Literatura / Jovens & Adultos) 
O romance de Jane Austen, passado na Inglaterra do princípio do século XIX, gira em redor da 
tempestuosa relação entre uma jovem muito moderna, muito segura de si e do que quer da 
vida, e um homem, que está apaixonado por ela apesar de si próprio, dado que a considera 
socialmente inadequada para ser sua mulher. Este conflito central é enriquecido por uma 
multiplicidade de relações e personagens – irmãs, primas, pais –, cujo carácter vamos vendo 
desenvolver-se e crescer, à medida que se confrontam com a necessidade de tomar decisões 
vitais, movidas por motivações que nem sempre são as melhores. É um das grandes obras 



literárias do século XIX. Para quem gosta de romances de interior, de desenvolvimento lento e 
cuidadoso trato das personagens. (NB – A série com o mesmo título, produzida em 1996 pela 
BBC, é uma excelente adaptação do romance.) 
 

 Jane AUSTEN (1775-1817), Persuasão, Lisboa, Presença, 2007, 256 pp. 
(Literatura / Jovens & Adultos) 
O romance de Jane Austen, passado na Inglaterra do princípio do século XIX, desenvolve-se em 
torno da relação entre uma mulher que, na primeira juventude, rejeitou um pretendente por 
razões essencialmente sociais, e esse mesmo pretendente, regressado alguns anos depois ao 
seu convívio, e aparentemente interessado noutra mulher. Para quem gosta de romances de 
interior, de desenvolvimento lento e cuidadoso trato das personagens. (NB – O filme com o 
mesmo título, realizado em 1995 por Roger Michell, é uma óptima adaptação do romance – 
ver abaixo.) 
 

 Jane AUSTEN (1775-1817), Sensibilidade e bom senso, Lisboa, Europa-
América, 1996, 292 pp. 
(Literatura / Jovens & Adultos) 
O romance de Jane Austen, passado na Inglaterra do princípio do século XIX, centra-se no 
desenvolvimento da personalidade de duas irmãs, uma mais emocional, outra mais racional, 
quando confrontadas com situações e decisões que afectarão para sempre o curso da sua vida. 
Para quem gosta de romances de interior, de desenvolvimento lento e cuidadoso trato das 
personagens. (NB – O filme com o mesmo título, realizado em 1995 por Ang Lee, é uma boa 
adaptação do romance – ver abaixo.)  
 

 Rupa BAJWA (n. 1976), O vendedor de saris, Lisboa, ASA, 2007, 256 pp.. 
(Ficção / Adultos) 
Amitsar tem vinte e tal anos e os seus dias decorrem monotonamente na loja onde vende saris 
às mulheres e às filhas dos ricos. Um dia, é encarregado de ir a casa de um deles e descobre 
um mundo de grandezas e misérias, de privilégios, mas também de descriminações – ou seja, 
descobre o que é a sociedade indiana. 

 

 Nicholson BAKER (n. 1957), A caixa de fósforos, Lisboa, Livros Quetzal, 
2005. 
(Diário / Adultos) 
Emmet, editor de manuais de medicina, decide levantar-se todos os dias de madrugada e 
acender a lareira, registando impressões actuais e passadas, sensações e memórias, instruções 
e episódios da sua vida pessoal e familiar. Daqui resultou um livro engraçado, que é um 
conjunto de miniaturas e histórias do quotidiano, umas mais sérias, outras mais divertidas. 
 

 Julian BARNES (n. 1946), Arthur & George, Lisboa, ASA, 2007, 448 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Arthur Conan Doyle e George Edalji cresceram em mundos distintos na Inglaterra de finais do 
século XIX, e estão destinados a vidas muito diferentes. Arthur, que não tem uma vida 
moralmente impoluta, vê-se atraído para o drama – um erro judicial de contornos racistas e de 
consequências trágicas – que atinge a vida do obscuro George, um erro que Arthur tentará 
rectificar aplicando os métodos da sua famosa personagem: Sherlock Holmes. 
 

 Laurent BINET (n. 1972), HHhH – Operação Antropóide, Lisboa, Sextante 
Editora, 2011, 304 pp. 
(Narrativa / Adultos) 



Biografia romanceada de Reynhard Heydrich, o director dos serviços secretos das SS e da 
Gestapo, nomeadamente da tentativa de assassínio de que foi alvo em 1942, por parte de dois 
operacionais checos, e das represálias que se seguiram sobre a população. Um livro brutal, em 
que se dá conta da trama que envolve os violentos, também na sua própria vida e nas suas 
opções. 
 
 Ana BLANDIANA (n. 1942), Projectos de passado, Lisboa, Cavalo de Ferro, 
2005, 224 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Nascida na Roménia em 1942, a autora foi proibida de publicar a sua obra pelo facto de o pai 
ser sacerdote ortodoxo. Nesta colectânea, recolhe uma série de contos pictóricos e poéticos, 
que misturam a fantasia com a realidade e mostram o que era a vida num regime opressor. 
 

 Philippe Pozzo di BORGO (n. 1951), O segundo fôlego, Lisboa, Presença, 
2012, 208 pp. 
(Autobiografia / Jovens e Adultos) 
Membro da aristocracia francesa, o autor é um desportista cheio de energia que, em 
consequência de um acidente, fica tetraplégico. Tem então início uma relação bem humorada 
e algo vertiginosa com Abdel, um jovem negro dos subúrbios, que Philippe contrata para seu 
assistente pessoal. (NB – Amigos improváveis, realizado em 2011 por Olivier Nakache e Éric 
Toledano, é uma adaptação desta obra – ver abaixo.) 
 

 James BOWEN (n. 1979), A minha história com Bob, Porto, Porto Editora, 
2014, 192 pp. 
(Autobiografia / Jovens e Adultos) 
James Bowen é um toxicodependente em processo de recuperação que encontra um gato 
vadio, trata dele e o adopta – ou talvez seja o gato que o adopta a ele. Uma história de vida e 
de segundas oportunidades contada na primeira pessoa, que interessará a quem gostar de 
animais, e que dá a conhecer as dificuldades das pessoas que, por uma razão ou outra, se 
colocaram à margem da sociedade. 
 

 Alan BRADLEY (n. 1938), A talentosa Flavia de Luce, Flavia de Luce e o 
mistério do bosque de Gibbet, Lisboa, Planeta Manuscrito, 2009, 328 pp. e 
2010, 319 pp. 
(Entretenimento / Jovens & Adultos) 
Anos 50, memórias recentes da II Guerra Mundial; uma casa cheia de pergaminhos, algures 
numa zona rural inglesa; uma família excêntrica, na qual brilha Flavia de Luce, uma miúda de 
11 anos a transbordar de talentos, dona e senhora de um laboratório de química 
extremamente bem apetrechado, e com um gosto especial por venenos. O resto são os mortos 
que lhe aparecem pela frente e os mistérios que ela se entretém a desvendar. O ambiente é 
delicioso e os crimes são engenhosos. 
 

 Anita BROOKNER (n. 1928), Hotel du Lac, Lisboa, Bertrand, 2011, 200 pp.  
(Literatura / Adultos) 
Uma análise implacável da natureza humana, especialmente a feminina, ridicularizando o 
egoísmo e a auto-indulgência com humor corrosivo, tudo isto sob a aparência de uma novela 
relativamente descontraída onde quase nada se passa. A única coisa que lhe falta é uma ponta 
que seja de esperança, de verdadeira alegria, de um pouco de nobreza. 
 



 Pearl BUCK (1892-1973), As três filhas da Senhora Liang, Lisboa, Livros do 
Brasil, 1983, 288 pp.  
(Literatura / Adultos) 
Pearl Buck foi uma americana que viveu na China e amou aquele país, dando a si própria a 
missão de o dar a conhecer ao Ocidente. Nesta obra, narra – num tom algo distanciado e 
nunca chocante – os sonhos, as esperanças, o patriotismo e as desilusões das primeiras 
gerações de chineses afectados pela revolução comunista de Mao. 
 

 Dino BUZZATI (1906-1972), O deserto dos tártaros, Lisboa, Cavalo de Ferro, 
2008, 256 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Giovanni Drogo, recentemente nomeado oficial, é enviado para terra de ninguém, em 
preparação de uma guerra, conflito que nunca chegará a ter lugar, de tal maneira que o oficial 
passará os seus dias numa infinita monotonia de espera. Considerado uma das mais 
importantes obras do século XX, O deserto dos tártaros é um romance sobre o passar do 
tempo e o sentimento da inutilidade. 
 

 Dino BUZZATI (1906-1972), O grande retrato, Lisboa, Cavalo de Ferro, 
2006, 176 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Fantasia alegórica sobre o amor e a morte, tendo como pano de fundo um projecto científico 
altamente secreto, numa descrição intensa que culmina num final assombroso. 
 

 Dino BUZZATI (1906-1972), O segredo do bosque velho, Lisboa, Cavalo de 
Ferro, 2010, 168 pp. 
(Literatura / Jovens & Adultos) 
O coronel Sebastiano Procolo e o sobrinho herdam uma propriedade florestal, dentro da qual 
se encontra o Bosque Velho, onde vivem uns abetos antiquíssimos. O livro é uma espécie de 
conto de fadas, ou mesmo uma fábula, no qual se descreve um bosque animado, descrição 
que é acompanhada de uma meditação sobre o curso do tempo e sobre a morte, temperada 
com passagens bem humoradas. 
 

 Mário CABRAL (n. 1963), O Acidente, Porto, Campo das Letras, 2005, 312 
pp. 
(Literatura / Adultos)   
A história deste romance é simples, embora a estrutura seja complexa. Uma viúva vai a uma 
igreja entregar um terço do Menino Jesus de Praga à primeira pessoa que encontra. À saída, é 
atropelada e morre. Este acidente é perspectivado de modos diferentes, conforme as diversas 
personagens da trama, que usam estilos diferentes para se expressarem (cartas, diários, 
reflexões filosóficas… todos os estilos literários possíveis). A obra compõe-se de nove partes, 
que correspondem às categorias (ou acidentes) de Aristóteles apontando-se, no fim, para a 
necessidade de regressar às essências, num século que desfragmentou toda a realidade. 
 

 Italo CALVINO (1923-1985), O barão trepador, Lisboa, Teorema, 2009, 312 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
A vida de um jovem que começa a viver constantemente em cima das árvores, sem nunca pôr 
os pés no chão. Muita imaginação e também carregada de simbolismo. Como uma utopia – um 
ideal de vida impossível, longe da precariedade e das limitações do mundo humano.  



 

 Italo CALVINO (1923-1985), As cidades invisíveis, Lisboa, Teorema, 2008, 
172 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Prosas poéticas sobre diversas cidades imaginárias inspiradas nas descrições de Marco Pólo. 
 

 Italo CALVINO (1923-1985), O visconde cortado ao meio, Lisboa, Teorema, 
2009, 158 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Uma história original, que simboliza o lado bom e o mau que coexistem no ser humano. 
 

 Truman CAPOTE (1924-1984), Os cães ladram, Lisboa, Relógio d’Água, 
2002, 380 pp. 
(Literatura / Adultos) 
A primeira parte deste livro presenteia-nos com uma série de personagens de Nova Orleães, a 
cidade-natal do autor, bem como de Nova Iorque, onde ele viveu muito tempo. Na segunda 
parte, Capote inaugura o género narrativo pelo qual se tornou famoso – o relato de factos 
verídicos –, narrando a digressão pela URSS de uma companhia de ópera constituída por 
negros, que foi tentar derreter o gelo que separava o Ocidente do Leste. Conclui o livro uma 
longa auto-entrevista. 
 

 Truman CAPOTE (1924-1984), Contos completos, Lisboa, Sextante Editora, 
2010, 416 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Capote é considerado um dos melhores escritores de contos do século XX, descrevendo 
ambientes e personagens típicos do sul dos EUA, nos quais o gótico se combina com o 
grotesco, com um toque sentimental muito próprio e um fino sentido de humor. 
 

 Willa CATHER (1873-1947), Uma mulher perdida, Lisboa, Relógio d’Água, 
2007, 136 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Willa Cather é uma importante escritora norte-americana, que descreveu com delicadeza e 
mestria a vida dos primeiros colonizadores, interessando-se especialmente pelas personagens 
femininas. Sem ter a qualidade e o interesse de obras como My Ántonia ou Death comes for 
the Archbishop, Uma mulher perdida é uma novela sobre a vida e a influência de uma mulher 
que quer a todo o custo «viver», ao mesmo tempo que encontra dentro de si extraordinárias 
reservas de generosidade natural e de altruísmo. 
 

 Jung CHANG (n. 1952), Cisnes Selvagens. As três filhas da China, Lisboa, 
Quetzal, 2002, 508 pp. 
(Literatura / Adultos) 
O século XX chinês, visto através do olhar de três mulheres: a própria autora, a sua mãe – uma 
alta funcionária do Partido Comunista Chinês – e a sua avó. Uma reflexão desapaixonada e na 
primeira pessoa sobre a desilusão a que conduzem as utopias. 
 

 G. K. CHESTERTON (1874-1936), O homem que era quinta-feira, Lisboa, 
Relógio d’Água, 2010, 192 pp. 
(Literatura / Adultos) 
A narrativa deste livro, que é difícil classificar com precisão, gira em torno do terror das 



conspirações anarquistas que se viveu no final do século XIX; mas, como seria de esperar em 
G. K. Chesterton, também nele se tratam questões como a liberdade da vontade e a existência 
do mal. O protagonista da obra é Gabriel Syme, poeta recrutado pela secção anti-anarquista da 
Scotland Yard, que consegue que o elejam para o Conselho Central dos Anarquistas, de que 
fazem parte sete homens, cada um dos quais é designado pelo nome de um dos dias da 
semana. O mais misterioso destes homens é Domingo, que diz acerca de si próprio: «Desde o 
princípio do mundo que os homens me têm perseguido como se caçassem um lobo: os reis e 
os sábios, os poetas e os legisladores, todas as igrejas, e todas as filosofias. Mas ainda não me 
apanharam, e os céus hão-de cair sem que eu tenha sido encurralado». (NB – Todas as obras 
de Chesterton são altamente recomendadas.) 
 

 G. K. CHESTERTON (1874-1936), A inocência do Padre Brown, Lisboa, 
Aletheia, 2011, 314 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Primeiro volume das histórias do Padre Brown, o investigador criado por Chesterton para 
investigar pequenos crimes e grandes escândalos, sempre com um peculiar sentido prático e 
um profundo conhecimento da natureza humana. 
 

 Wilkie COLLINS (1824-1889), Pedra da Lua, Lisboa, Relógio d’Água, 2009, 
496 pp. 
(Literatura / Jovens e Adultos) 
Muitos autores têm considerado que esta obra é o primeiro e o melhor de todos os romances 
policiais ingleses, e de facto é uma história que tem de tudo – crime, suspense, falsas pistas, 
personagens notáveis, romance e um final inteligente –, para além de os ingredientes estarem 
combinados com grande mestria. 
 

 Joseph CONRAD (1857-1924), O agente secreto, Lisboa, Relógio d’Água, 
2001, 196 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Romance curto, mas de enorme intensidade psicológica, dramática e narrativa, de um dos 
grandes autores de língua inglesa do século XX. A história passa-se em Londres, num 
submundo de espiões e anarquistas, e combina a descrição de um ataque com a veemente 
devoção de uma irmã a um irmão pouco inteligente. (NB – Hitchcok realizou um excelente 
filme com base nesta história: À uma e quarenta e cinco.) 
 

 Joseph CONRAD (1857-1924), O coração das trevas, Lisboa, Vega, 2007, 
164 pp. 
(Literatura / Adultos) 
O Capitão Marlow sobe o rio Congo em busca de Kurtz, um traficante de marfim com péssima 
fama na região e, durante este percurso na treva natural do rio, vai-se confrontando com a 
treva muito mais terrível do coração humano. Um clássico sobre o mal. 
 

 Stephen CRANE (1871-1900), A insígnia vermelha da coragem, Lisboa, 
Vega, 2008, 144 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Publicada há mais de cem anos, esta novela é uma das primeiras obras realistas sobre a guerra 
e o medo que atinge o soldado que nela se vê envolvido; situada no contexto da guerra civil 
norte-americana, a narrativa acompanha a revelação da crua realidade dos combates a um 
jovem soldado que quer ser herói. 
 



 Charles DICKENS (1812-1870), Os cadernos de Pickwick, Lisboa, Tinta da 
China, 2009, 1000 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Primeiro romance de Dickens, conta a história do Clube Pickwick, fundado pelos espíritos mais 
cultos de Londres com o objectivo de promover uma volta ao mundo com propósitos 
científicos. Obra extremamente divertida, que coloca os membros deste clube, ingénuos 
incorrigíveis, em contacto com algumas das personagens mais cómicas de toda a literatura de 
ficção. 
 

 Martin DOERRY (n. 1955), O meu coração ferido, Lisboa, Dom Quixote, 
2006, 348 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Lilli Jahn é uma judia que nasce em 1900, em Colónia, cresce no seio de uma família culta e 
abastada, cursa medicina e casa-se com um alemão evangélico, de quem tem cinco filhos. Em 
1942, incapaz de resistir à pressão do nazismo, o marido divorcia-se dela, Lilli vai parar a um 
campo de concentração (onde morre em 1944) e os filhos ficam entregues à sua sorte. O 
autor, neto de Lilli, escreve um comovente retrato da avó com base na sua correspondência 
com os filhos, de onde sobressaem a grandeza de alma e a força de carácter desta mulher, mas 
também a coragem e o vigor dos filhos. 
 

 Fiodor DOSTOIÉVSKI (1821-1881), Crime e castigo, Lisboa, Presença, 2001, 
512 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Primeiro dos grandes romances da maturidade do autor. Raskolnikov, um estudante pobre de 
São Petersburgo, concebe e executa um plano para assassinar uma agiota sem escrúpulos, 
após o que procura justificar o terrível crime com uma série de argumentos de vária ordem, 
tentando calar os remorsos. O assassino acabará por ser condenado, mas virá a conhecer um 
momento de redenção e de regeneração moral. (NB – Todas as obras de Dostoiévski são 
recomendadas. As traduções de Nina e Filipe Guerra, publicadas pela Presença, são 
excelentes.) 
 

 Fiodor DOSTOIÉVSKI (1821-1881), Humilhados e ofendidos, Lisboa, 
Presença, 2008, 360 pp. 
(Literatura / Adultos) 
O romance é narrado por Vânia, um jovem escritor, e conta, por um lado, a história de 
Natascha e Alyosha, dois jovens apaixonados, e por outro a história de Elena, uma adolescente 
que é adoptada por Nicolai, o pai de Natascha. Trata-se de uma obra em que Dostoiévski 
explora um dos temas que mais caros lhe eram, o do valor redentor do sofrimento. 
 

 Fiodor DOSTOIÉVSKI (1821-1881), O idiota, Lisboa, Presença, 2001, 637 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Esta é verdadeiramente uma das obras magistrais de Dostoiévski, escrita a um ritmo tão 
empolgante que desafia qualquer tentativa de pousar o livro no final de cada capítulo. Mesmo 
considerando a especificidade do povo russo de São Petersburgo no final do século XIX, tão 
bem descrito neste livro, as 8 ou 10 personagens principais são, todas elas, únicas e 
imprevisíveis, descritas em plena acção com a profundidade, a graça e o encanto só 
conseguidos pela mão de um escritor sublime. A personagem principal (o príncipe) encarna a 
bondade e o desejo de beleza, para si e para os outros. Teimosamente fiel à verdade, suscita à 
sua volta uma verdadeira revolução, da qual acaba por ser uma das vítimas. Mesmo não o 
desejando, torna-se um irresistível foco de atracção, trazendo ardentemente à superfície tudo 



o que existe de melhor e de pior nos seus amigos, pagando o mal com o bem e tentando amar 
tudo e todos até ao limite das suas forças. 
 

 Fiodor DOSTOIÉVSKI (1821-1881), Os irmãos Karamazov, 2 volumes, 
Lisboa, Presença, 2002, 392 pp. e 528 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Último romance do escritor, é uma obra profunda e apaixonada, em que Dostoiévski discute os 
temas da fé, da dúvida e da razão, mas também de Deus, da liberdade e da moralidade. Um 
clássico absoluto, se os há. 
 

 Fiodor DOSTOIÉVSKI (1821-1881), O jogador, Lisboa, Presença, 2001, 165 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Aleksei Ivánovitch é o contador e protagonista desta história passada no ambiente dos casinos 
das estâncias de férias alemãs no final do século XIX. Desde o início somos atraídos pela 
personagem principal, pela sua inteligência, sentido crítico, humor e ironia ao descrever a 
família à qual está ligado e as personagens pitorescas que os rodeiam. A atracção viciadora do 
jogo vai alterando as vidas dos vários elementos da família e do próprio Aleksei. Pela sua mão, 
somos levados com graça e perspicácia através das sucessivas e excessivas paixões, 
desesperos, choros e arrebatamentos tão típicas dos russos e da prosa empolgante de 
Dostoiévski. 
 

 Maria DUEÑAS (n. 1964), O tempo entre costuras, Porto, Porto Editora, 
2010, 632 pp. 
(Ficção / Adultos) 
Romance à antiga, com uma intriga historicamente situada, que conta a história de Sira 
Quiroga, uma jovem modista que, antes da guerra civil de Espanha, se muda da província para 
Madrid, onde, graças à sua beleza e às suas qualidades pessoais, acabará por conhecer o 
grande mundo político e militar, e mesmo por trabalhar para os serviços secretos.  
 

 Catherine DUNNE (n. 1947), Cartas de uma mãe, Lisboa, Editorial Presença, 
2008, 224 pp. 
(Narrativa / Adultos) 
Informada de que a mãe teve um enfarto e está à beira da morte, Beth regressa à casa da 
infância, nos subúrbios de Dublin, onde vai reencontrar o irmão de quem se tinha afastado, e a 
mãe para quem é quase uma estranha. Um romance comovente e cheio de bons sentimentos, 
mas sem ser sentimental. 
 

 Jean ECHENOZ (n. 1947), Correr, Lisboa, Cavalo de Ferro, 2011, 128 pp. 
(Biografia literária / Adultos) 
Quando, em 1946, participou nos campeonatos de atletismo que os Aliados organizaram em 
Berlim, Emil Zatopek era um jovem escanzelado e o único representante da Checoslováquia – 
o que não o impediu de bater olimpicamente os adversários na corrida dos 5000 metros, 
dando início a uma carreira espectacular. O livro não é propriamente uma biografia, é mais um 
conjunto de instantâneos, irónicos, ritmados, sobre a vida deste atleta, mas também sobre a 
situação que se vivia no seu país e o aproveitamento político e propagandístico que o regime 
de Praga tentou fazer do seu sucesso. 
 

 Penelope FITZGERALD (1916-2000), A livraria, Lisboa, Clube do autor, 2011, 
180 pp. 



(Literatura / Adultos) 
Uma mulher ousada decide abrir uma livraria numa terra pequena, mas tem de se confrontar 
com alguns antagonismos e más vontades, a par de algum interesse para os livros. A aventura 
é também uma expressão do seu desejo de independência, que acaba por não se realizar. Uma 
narrativa interessante e subtil. 
 

 Dario FO (n. 1926), A terra dos Mezaràt, Porto, Ambar, 2005, 190 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Memórias da infância do autor, passada, em grande parte, durante a II Guerra Mundial, com 
aquela alternância de trágico e cómico que os autores italianos tão bem sabem dar. 
 

 Jamie FORD, O gosto proibido do gengibre, Porto, Porto Editora, 2012, 320 
pp. 
(Narrativa / Adultos) 
Uma história romântica sobre um jovem americano de origem chinesa que estabelece uma 
relação de profunda amizade e primeiro apaixonamento com uma jovem americana de origem 
japonesa, de quem é separado quando, na sequência do ataque a Pearl Harbour, os japoneses 
que residiam em território americano tiveram de fugir. Primeiro romance do autor, sobre o 
tema da inocência e do primeiro amor, mas também dos preconceitos raciais. 
 

 Viktor FRANKL (1905-1997), O homem em busca de um sentido, Lisboa, Lua 
de Papel, 2012, 160 pp. 
(Autobiografia / Adultos) 
Como se sobrevive num campo de concentração? Eis o tema deste livro, que explica que, no 
meio do sofrimento mais atroz, o que mantém vivo um homem é a existência de um objectivo 
e a recusa em desistir. E explica ainda mais coisas.  
 

 Michael FRAYN (n. 1933), Espiões, Lisboa, ASA, 2005, 208 pp. 
(Ficção / Adultos) 
Um velho regressa à Londres da sua infância e recorda o período da II Guerra Mundial, altura 
em que o melhor amigo lhe contou que a mãe era uma espia alemã. O autor mostra ao leitor o 
ponto de vista que as crianças têm sobre o mundo dos adultos, com os seus mistérios e as suas 
dúvidas, as suas curiosidades e as suas incompreensões, ao mesmo tempo que descreve o 
drama da amizade e da lealdade entre duas crianças. 
 

 Laurent GAUDÉ (n. 1972), A morte do Rei Tsongor, Lisboa, ASA, 2004, 174 
pp. 
(Ficção / Adultos) 
Samilia, a filha do Rei Tsongor, tem dois pretendentes, o seu preferido e o preferido do pai. 
Este conflito dará origem a uma guerra a que a própria Samilia assiste impotente, e que 
permitirá pôr em questão temas como a obediência e a liberdade, a lealdade e o amor. O 
estilo do romance é solene, carregado de metáforas e imagens, e de uma musicalidade e um 
ritmo que captam a atenção do leitor; um romance a cheirar a clássico. 
 

 Fábio GEDA (n. 1972), No mar há crocodilos, Lisboa, Objectiva, 2011, 280 
pp. 
(Narrativa / Jovens e Adultos) 
Narrativa na primeira pessoa dos traumas e das aventuras vividas por Enaiatollah, afegão órfão 
de pai que a mãe decide tirar do Afeganistão e mandar para o ocidente. Relato sóbrio, cheio 
de vivacidade e ternura, da normal heroicidade de uma criança que se vê obrigada a 



sobreviver sozinha – e que acaba mesmo por chegar a Itália, onde se instala. 
 

 Jean GIONO (1895-1971), O homem que plantava árvores, Lisboa, 
Marcador, 2012, 54 pp. 
(Narrativa / Jovens e Adultos) 
História de um humilde pastor da Provença que consegue reflorestar uma vasta área 
plantando todos os dias uma árvore enquanto vigia o rebanho. Curta narrativa poética, de 
grande beleza plástica. 
 
 Nicolai GOGOL (1809-1852), Contos de São Petersburgo, Lisboa, BI.07, 288 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Reúnem-se neste pequeno volume as cinco «Histórias de Petersburgo»: Avenida Névski (1834), 
Diário de um louco (1834), O Nariz (1836), O Retrato (1841) e O Capote (1841); acrescentou-se 
A Caleche (1836), pequeno conto que alguns autores integram neste ciclo. São cinco contos 
intensamente russos, de tom algo irreal, em que uma das personagens é a própria cidade de 
São Petersburgo, e que alternam entre o divertido e o trágico, o ridículo e o cómico. A 
tradução, de Nina e Filipe Guerra, é excelente.  
 

 Margarida GÓIS (n. 1958), Catarina Malye, Espelho de duas faces, A festa 
das águas, O outro dia, Mundos paralelos, No fluxo dos tempos, Criar Laços, 
Terra Nostra, SOS Newtown, Sonho e realidade, Lisboa, Verbo, 2004, 2004, 
2004, 2005, 2005, 2005, 2006, 2007, 2008, 224 pp., 200 pp., 196 pp., 260 pp., 
238 pp., 500 pp., 252 pp., 252 pp., 260 pp. 
(Entretenimento / Jovens & Adultos) 
Catarina Malye é a jovem herdeira de um Estado situado na fronteira entre a Europa e o Médio 
Oriente, que é um ponto de encontro entre dois mundos e duas mentalidades. Os livros desta 
colecção – constituída por três trilogias – acompanham o desenvolvimento de Catarina, desde 
os tempos em que é uma jovem de onze anos, até entrar na maturidade e na altura de tomar 
grandes decisões políticas e pessoais. 
 

 Graham GREENE (1904-1991), O fim da aventura, Lisboa, ASA, 2002, 264 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Uma mulher adúltera pede a um Deus em quem afirma não acreditar que salve o amante de 
uma morte certa, em troca de ela não voltar a vê-lo; o milagre é-lhe concedido, e ela cumpre a 
sua parte da promessa, à custa de grande sofrimento, mas de uma cada vez maior paz interior. 
Romance algo cru sobre o amor e o ciúme físicos, através dos quais o autor sugere quão feroz 
é o amor e o ciúme de Deus pelas suas criaturas; romance moderno, como que a mostrar que 
Deus estende a mão aos homens independentemente da maneira como eles se ligam uns aos 
outros e a Ele. (NB – O filme com o mesmo título, realizado em 1999 por Neil Jordan, adultera 
significativamente o âmago do romance de Greene.) 
 

 Graham GREENE (1904-1991), O nosso agente em Havana, Lisboa, Verbo, 
2006, 256 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Deliciosa paródia dos livros de espionagem e mesmo da própria actividade de espionagem. 
Desesperados com a situação política em Cuba nas vésperas da revolução castrista, os serviços 
secretos ingleses recrutam um espião improvável, na pessoa de um vendedor de 



electrodomésticos, que depois terá de fazer por ganhar o salário de espião, inventando 
notícias quando as não tem. (NB – O filme com o mesmo título, realizado em 1959 por Carol 
Reed, é uma excelente adaptação da obra – ver abaixo.)  
 
 Graham GREENE (1904-1991), O poder e a glória, Lisboa, Casa das Letras, 
2010, 252 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Nesta obra violenta, que é um dos livros mais lidos do século XX, Greene relata a história de 
um padre que resiste à terrível perseguição movida contra a Igreja Católica no México da 
década de 1930. O sacerdote está longe de ser um modelo de virtudes, bem pelo contrário – é 
alcoólico, tem uma filha –, e no entanto continua a exercer o seu ministério, clandestinamente 
e apesar de si próprio, porque o exerce na pessoa de Cristo e sabe que, através dele, é Cristo 
que age. Uma obra forte mas comovente, sobre a miséria humana e a grandeza divina. 
 

 John GRISHAM (n. 1955), A convocatória, Rocco, 2002, 300 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Ray Atlee, professor de Direito na Universidade da Virginia, é chamado pelo pai para discutir o 
conteúdo do seu testamento, mas vai encontrá-lo morto, com o testamento ao lado e três 
milhões de dólares em dinheiro num armário, dando início a uma investigação destinada a 
estabelecer a honradez do pai, um juiz respeitado na cidade. 
 

 Vassily GROSSMAN (1905-1964), Vida e destino, Lisboa, Dom Quixote, 
2011, 856 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Um dos grandes clássicos da literatura russa e universal, um retrato da Rússia soviética com 
especial enfoque nos anos da II Guerra Mundial, através da vida de uma família da classe 
média, que passa por todos os horrores e todas as esperanças destes anos. Em tradução 
recente de Nina e Filipe Guerra. 
 

 Mark HADDON (n. 1962), O estranho caso do cão morto, Lisboa, Presença, 
2003, 236 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Tendo como pano de fundo a investigação da morte de um cão, este livro narra com 
extraordinária perícia e conhecimento directo a vida interior de uma criança autista e os seus 
recursos para lidar com o mundo. 
 

 Helene HANFF (1916-1997), 84, Charing Cross Road, Lema d’Origem, 2011, 
104 pp. 
(Entretenimento / Jovens & Adultos) 
Em 1949, uma jovem jornalista de Nova Iorque escreve uma carta a um alfarrabista de Londres 
a solicitar-lhe uns livros, dando início a uma correspondência de mais de vinte anos, durante a 
qual se firmará uma sólida amizade. Os factos são reais e as cartas são deliciosas, dando a 
conhecer as diferenças entre americanos e britânicos, unidos pelo amor à literatura. (NB – A 
rua do adeus, realizado em 1987 por David Hugh Jones, é uma óptima adaptação da obra – ver 
abaixo.)  
 

 Robert HARRIS (n. 1957), Pompeii, Lisboa, Bertrand, 2004, 316 pp. 
(Romance histórico / Adultos) 
Recorrendo à consagrada técnica do romance histórico, que consiste em combinar 
personagens reais e personagens de ficção, o livro narra a história da erupção do Vesúvio e o 



desastre que ela produziu em Pompeia, tendo como protagonista Marco Atílio Primo, o 
encarregado da supervisão do aqueduto que fornece água à baía de Nápoles. 
 

 Nathaniel HAWTHORNE (1804-1864), A Letra Escarlate, Lisboa, Dom 
Quixote, 1988 
(Literatura / Adultos) 
Escrito a meio do século XIX, é um dos mais famosos romances americanos de sempre, cheio 
de intensidade dramática. Nele se narra a história de uma mulher que, tendo dado à luz uma 
filha em consequência de um acto de adultério, procura depois compensar esse acto com a 
sua vida e as suas obras.  
 

 Shirley HAZZARD (n. 1931), O grande conflito, Lisboa, Gradiva, 2006, 358 
pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Em 1947, Aldred Leith, um veterano da II Guerra Mundial, parte para o Japão com o objectivo 
de escrever um relato do estado desse país. Ao chegar, fica hospedado em casa de um amigo 
de longa data, o Dr. Driscoll, que vive com a mulher e dois filhos; o casal é um tanto básico, 
mas os filhos são pessoas especiais: o rapaz é deficiente, a irmã cuida dele, e são ambos cultos 
e interessantes. Apesar da diferença de idades, Leith e a rapariga apaixonam-se um pelo outro, 
uma relação que não agrada aos pais da jovem. A escrita de Hazzard é cuidada, a sua 
capacidade de observação notável. Romance agradável, com um toque vitoriano. 
 

 James HERRIOT (1916-1995), O veterinário de província (2 vols), Lisboa, 
Livros Horizonte, 2002, 2003, 214 pp., 264 pp.  
(Entretenimento / Jovens & Adultos) 
Narrados na primeira pessoa, estes livros contam as aventuras e desventuras de um 
veterinário na Inglaterra rural dos começos do século XX. Estão muito bem escritos, as 
histórias são deliciosas, e constituem um excelente entretenimento para amigos de animais. 
 

 Hermann HESSE (1877-1962), Hans, Lisboa, Difel, 2002, 220 pp. 
(Literatura / Adultos) 
O conflito entre um sistema de ensino rígido, repressivo, e a vida de infância. A 
competitividade e as pressões a que é sujeito farão sucumbir Hans, um jovem talentoso e 
inteligente, mas que não resiste a este tipo de educação que, mais do que a pessoa do aluno, 
se propõe formar competências de elevado nível para uma sociedade desumanizada. 
 

 Hermann HESSE (1877-1962), O Jogo das Contas de Vidro, Lisboa, Dom 
Quixote, 2003, 446 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Narrativa sobre a contradição entre a imobilidade da procura de um saber ideal, absoluto, num 
mundo fechado, e a dinâmica da vida, do universo exterior. O protagonista, depois de ter 
passado anos numa ordem espiritual, uma sociedade fechada inteiramente dedicada ao saber 
e ao conhecimento absoluto, acaba por partir, e essa mudança alterará todo o sentido da sua 
vida. 
 

 Hermann HESSE (1877-1962), As mais belas histórias, Lisboa, Editorial 
Notícias, 2004, 296 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Treze breves contos de Hesse, episódios do quotidiano, escritos com o estilo simples e 
profundo de Hesse. Memórias da sua infância e do seu passado, relatadas com simplicidade e 



enriquecidas com a imaginação, o sonho e a aguda perspicácia de um dos maiores autores da 
literatura germânica do século XX. 
 

 Travis HOLLAND, O manuscrito de Lubyanka, Lisboa, Difel, 2007, 256 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Em 1939, na infame prisão de Lubyanka, em Moscovo, um arquivista decide desobedecer às 
ordens recebidas dos comandos superiores e preservar o manuscrito de um autor condenado. 
O romance narra, num estilo tenso, as peripécias ocasionadas por este acto individual de 
coragem, que talvez não tenha mudado o mundo, mas mudou algumas vidas. 
 

 Khaled HOSSEINI (n. 1965), O menino de Cabul, Lisboa, Presença, 2013, 336 
pp. 
(Ficção / Jovens e Adultos) 
Sem ser uma obra-prima, é um romance limpo e honesto (e ocasionalmente sentimental) 
sobre a amizade, a traição e o perdão, e as segundas oportunidades que se nos oferecem para 
nos redimirmos. Com uma narrativa simples, bastante linear, mas que prende a atenção, e 
uma passagem relativamente rápida (e mais que suficiente) pelo Afeganistão dos talibãs. 
 

 Khaled HOSSEINI (n. 1965), Mil sóis resplandecentes, Lisboa, Presença, 
2008, 324 pp. 
(Ficção / Adultos) 
Um livro duro sobre a vida das mulheres no actual Afeganistão, este romance narra a vida de 
duas mulheres casadas com o mesmo homem, e unidas pela dor que resulta da situação que 
lhes foi imposta. Passando em revista os últimos anos da história do país, a obra relata com 
grande autenticidade a situação das mulheres no regime talibã. 
 

 Glyn ILIFFE, Ulisses, o rei de Ítaca, Lisboa, Bertrand, 2009, 400 pp. 
(Romance histórico / Jovens & Adultos) 
Reconstrução da vida de Ulisses no período que antecede a Guerra de Tróia (ou seja, no 
período que antecede a Ilíada). É um livro muito bem investigado e escrito, cheio de 
aventuras, romance, amizade e mistério, além de informativo sobre a época. 
 
 Kazuo ISHIGURO (n. 1954), Os despojos do dia, Lisboa, Gradiva, 1991, 208 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Romance do século XX, que retrata a vida numa abastada casa senhorial inglesa nas vésperas 
da II Guerra Mundial; a história é narrada do ponto de vista dos criados da mansão, retratando 
em especial a típica contenção emocional britânica e as tensões que ela gera. (NB – O filme 
com o mesmo título, realizado em 1993 por James Ivory, é uma óptima adaptação – ver 
abaixo.)  
 

 Henry JAMES (1843-1916), A herdeira, Lisboa, Estampa, 1991, 244 pp. // 
Washington Square, Mem-Martins, Europa-América, 2001, 152 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Um dos romances mais interessantes do autor, que é um verdadeiro estudo da psicologia 
humana. Catherine é uma herdeira rica e tímida, que vive com o pai numa mansão de 
Washington Square, em Nova Iorque; numa festa, conhece um jovem por quem se apaixona, 
mas o pai, que desconfia das intenções do rapaz, opõe-se ao casamento – atitude da qual 
resultará o desvelar dos corações. 
 



 Henry JAMES (1843-1916), Retrato de uma senhora, Lisboa, Relógio 
d’Água, 2006, 650 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Cuidadoso estudo de personalidades e motivações, o romance conta a história de uma rica 
herdeira americana, uma mulher culta e inteligente, mas também ingénua, que se muda para a 
Europa à procura de marido e que, depois de recusar ofertas de homens nobres e cheios de 
boas intenções, acaba por cair no laço de um aventureiro. 
 

 P. D. JAMES (n. 1920), Os filhos do homem, Lisboa, Estampa, 2006, 260 pp. 
(Literatura / Adultos) 
P. D. James é uma escritora de romances policiais mas esta obra é diferente do seu estilo 
habitual. Estamos em 2021 e há 25 anos que não nascem pessoas: a humanidade tornou-se 
estéril; com a esterilidade veio a absoluta ausência de esperança, que tem consequências 
terríveis na vida dos ingleses, país onde o romance se situa. Um grupo de cinco pessoas – cada 
uma com a sua motivação própria – reage contra este estado de coisas e, a certa altura, abre-
se uma porta para o futuro; mas, para lá chegar, é preciso recuperar a vontade de ser humano. 
Um romance intenso e bem escrito, que faz pensar e nos coloca perante as dramáticas 
consequências do egoísmo levado ao extremo. 
 

 Jerome K. JEROME (1859-1927), Três homens num barco (já para não falar 
do cão), Lisboa, Cotovia, 2004, 252 pp. 
(Literatura / Jovens & Adultos) 
Publicado em 1889, Três homens num barco é um clássico da literatura de humor e narra as 
extravagantes aventuras vividas por três amigos que decidem ir fazer uma viagem pelo rio 
Tamisa. Combinação de literatura de viagens com evocações históricas e narrativa de 
episódios rocambolescos e muito divertidos, é o livro ideal para quem aprecia humor britânico. 
 

 Jonas JONASSON (n. 1961), O centenário que fugiu pela janela e 
desapareceu, Porto, Porto Editora, 2011, 368 pp. 
(Ficção / Adultos) 
No dia em que faz cem anos, Allan Karlsson decide fugir do lar onde mora e ir festejar o seu 
aniversário com uma enorme aventura – uma aventura que lhe permitirá recordar todo o 
passado do século XX, no qual participou de forma surreal, ao lado dos grandes chefes 
políticos europeus. O livro foi um êxito de vendas, e as opiniões dividem-se: há quem o 
considere um disparate e quem o ache um enorme divertimento.  
 

 Rachel JOYCE, A improvável viagem de Harold Fry, Porto, Porto Editora, 
2014, 312 pp. 
(Ficção / Jovens e Adultos) 
Harold Fry viveu uma vida limitada e nada fácil, mas aos 65 anos empreende uma viagem a pé 
pelo país para salvar uma amiga a quem atraiçoou muitos anos antes. Pelo caminho, encontra 
muita gente e conhece muitas vidas que nem lhe passava pela cabeça que existissem. É um 
livro cheio de humanidade e de esperança, embora trágico, também no sentido em que a 
redenção que opera é sem Deus. A autora escreve muito bem. 
 

 Ismail KADARÉ (n. 1936), Abril despedaçado, Lisboa, Dom Quixote, 2002, 
200 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Romance passado na Albânia, no início do século XX, narra a história de um jovem casal que 
percorre a zona das montanhas do norte da Albânia, a mais atrasado e mais pobre do país, 



com o fito de conhecer a lei ancestral pela qual se regem os habitantes da zona. Romance 
agradável, de personagens bem delineadas e referências culturais e históricas bem integradas. 
 

 Ismail KADARÉ (n. 1936), O palácio dos sonhos, Lisboa, Dom Quixote, 1992, 
184 pp. 
(Literatura / Adultos) 
O palácio dos sonhos é um ministério muito especial de um império imaginário (mas que 
recorda muito vivamente a Albânia totalitária), que se alimenta da análise dos sonhos que lhe 
são enviados pelos habitantes do império, de entre os quais selecciona regularmente um 
sonho que erige em representante dos sentimentos populares; o imperador decide depois se o 
mesmo sonho há-de ser contrariado ou realizado. 

 
 Daniel KEHLMAN (n. 1975), A medida do mundo, Lisboa, Presença, 2007, 
224 pp. 
(Romance histórico / Adultos) 
No final do século XVIII e começo do século XIX, a Europa culta vivia obcecada com a ciência, 
em particular com a medição das coisas. Dois cientistas, Alexander von Humboldt, naturalista, 
e Carl Friedrich Gauss, astrónomo e matemático, propõem-se então medir o mundo, o 
primeiro percorrendo-o, o segundo fazendo cálculos. Em 1828, estes dois homens encontram-
se em Berlim e recordam nostalgicamente o passado. Um livro que retrata, com fina ironia, o 
ambiente cultural da Ilustração. 
 

 Imre KERTÉSZ (n. 1929), Sem destino, Lisboa, Presença, 2003, 192 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Aos catorze anos, e um ano antes de terminada a II Guerra Mundial, György Köves, um jovem 
húngaro, é deportado para a Alemanha, passando por três campos de concentração e 
acabando por sobreviver in extremis. O que é invulgar neste extraordinário romance, que 
repete uma história de horror tantas vezes narrada, é sê-lo pelos olhos de um jovem, que não 
reflecte o que se passa porque não o compreende, chegando mesmo a sentir uma certa 
nostalgia dos campos. Kertész recebeu o Prémio Nobel da Literatura em 2002. 
 

 Vladimir KOROLENKO (1853-1921), O músico cego, Lisboa, Estrofes e 
Versos, 2010, 236 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Num estilo marcadamente lírico, com capítulos curtos, Korolenko narra neste romance a 
história de um cego, desde o momento do seu nascimento numa família de proprietários 
terratenentes até ao seu triunfo como pianista. 
 
 Selma LAGERLOF (1858-1940), O Imperador de Portugal, Lisboa, Ulisseia, 
2006, 212 pp. 
(Literatura / Jovens & Adultos) 
Escrito no começo do século XX, trata-se de uma história de amor e fidelidade de um pai por 
uma filha, que é ao mesmo tempo a história da persistência de quem se recusa a abandonar 
um ideal, seja por que preço for, tornando-se uma pessoa melhor por isso. A tradução, 
excelente, é de Esther de Lemos. 
 

 Tomasi di LAMPEDUSA (1856-1957), O Leopardo, Lisboa, Teorema, 2009, 
256 pp. 
(Literatura / Adultos) 



Considerado um dos grandes romances europeus, trata a decadência da aristocracia siciliana 
durante o período de unificação da Itália, no século XIX, pelo ponto de vista do príncipe 
Falconeri. É um livro de estilo notável, amargo, irónico, com laivos de humor, mas sem ponta 
de Temor de Deus. 
 

 Asa LARSSON (n. 1966), Aurora boreal, Lisboa, Planeta, 2010, 328 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Um pregador sueco é assassinado a igreja de Kiruna, onde trabalha; o cadáver é descoberto 
pela irmã, que mantinha uma relação tensa com ele e com os pais. Esta irmã, a principal 
suspeita do crime, recorre a uma amiga de infância, advogada em Estocolmo, pedindo-lhe que 
a ajude a provar a sua inocência, coisa que ela faz com a cooperação de uma polícia que nas 
últimas semanas de gravidez. Policial intenso, com personagens credíveis. 
 

 Mary LAWSON (n. 1946), Do fundo do coração, Lisboa, Caderno, 2007, 302 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Luke (18 anos), Matt (17 anos), Kate (7 anos) e Bo (1 ano) ficam subitamente órfãos e 
entregues a si próprios, e têm de arranjar maneira, primeiro de manter unida a família, depois 
de sobreviver. Vinte anos passados, Kate, já com a vida bem organizada, narra este período 
difícil da sua vida, e as consequências que dele advieram para os quatro irmãos. Um romance 
notável e muito bem escrito, em que o ritmo dramático e o crescendo de tensão é 
entrecortado por momentos de calma e segurança, e em que se analisa o que significa o êxito 
e o fracasso, e o surpreendente impacto que o altruísmo tem sobre a vida dos próprios e dos 
outros. 
 

 Halldór LAXNESS (1902-1998), Gente independente, Lisboa, Cavalo de 
Ferro, 2007, 488 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Prémio Nobel da Literatura em 1955, H. Laxness é o mais conhecido escritor islandês do século 
XX. Gente independente narra a vida de Bjartur, um homem que decide comprar e desenvolver 
uma propriedade rural no princípio do século XX, lutando heroicamente contra todo o tipo de 
dificuldades, sempre fiel aos seus princípios e aos seus propósitos. Tendo embora uma visão 
do mundo essencialmente materialista, e uma teimosia que faz dele um solitário, Bjartur não 
deixa de ser um exemplo de persistência e de luta pela realização dos próprios sonhos. 
 

 Nicola LECCA, Hotel Borg, Cascais, Principia, 2009, 128 pp. 
(Ficção / Adultos) 
Uma história de cinco pessoas estranhas, passada quase toda na ilha de gelo e lava que é a 
Islândia, em torno de um concerto com uma mulher em final de carreira e um rapazinho cheio 
de talento, cujos pais pretendem enriquecer à sua custa. 
 

 Harper LEE (n. 1926), Não matem a cotovia, Lisboa, Europa-América, 1986, 
276 pp / Mataram a cotovia, Lisboa, Relógio d’Agua, 2012, 352 pp.  
(Literatura / Jovens & Adultos) 
Único romance desta escritora, passado numa pequena cidade do sul dos Estados Unidos, 
narra a relação entre um pai viúvo e dois filhos pequenos, um rapaz e uma rapariga, a quem o 
pai transmite valores como a integridade, a coragem e a atenção aos outros com a 
naturalidade de quem os vive. A narrativa é apresentada do ponto de vista da filha, uma 
criança de sete/oito anos, de uma espantosa vivacidade e espírito de observação. Um romance 
notável, um clássico do século XX, e muito divertido. (NB – Na sombra e no silêncio, um 



excelente filme de Robert Mulligan, é a transposição cinematográfica desta obra – ver abaixo.) 
 

 Primo LEVI (1919-1987), Se isto é um homem, Lisboa, Teorema, 2009, 180 
pp. 
(Literatura (autobiografia) / Adultos) 
Em Dezembro de 1943, Primo Levi, judeu italiano e membro da resistência, é preso pelos 
alemães e deportado para Auschwitz, onde permanecerá até à libertação, em 1945. O livro, 
um clássico das letras italianas, é a impressionante narrativa dessa experiência de degradação 
humana a que os nazis submetiam os seus prisioneiros.  
 

 Primo LEVI (1919-1987), A trégua, Lisboa, Teorema, 2010, 256 pp. 
(Literatura (autobiografia) / Adultos) 
Libertados de Auschwitz em 1945, tem início, para uma série de prisioneiros italianos, o 
regresso a casa pelas estradas da Europa semi-destruída. O autor compõe um relato pungente, 
mas também divertido, do destino de um grupo, que vai sobrevivendo na mira do regresso a 
Itália e à família (com um ou outro episódio menos edificante). 
 

 David LODGE (n. 1935), Autor, Autor, Lisboa, Edições ASA, 2005, 432 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Romance biográfico sobre os últimos anos da vida de Henry James e o fracasso da sua 
aventura na dramaturgia, descrevendo com precisão e perspicácia o fascinante mundo 
literário da Inglaterra do final da época vitoriana, nomeadamente o relacionamento de Henry 
James com George du Maurier, que pela mesma altura conhecia enorme êxito literário. 
 

 Baltasar LOPES (1907-1989), Chiquinho, Lisboa, Biblioteca de Editores 
Independentes, 2008, 276 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Baltasar Lopes é um dos patriarcas das letras de Cabo Verde. Chiquinho, o seu grande 
romance, narra a vida de um pequeno que nasce na primeira metade do século XX, na ilha de 
São Nicolau, vai estudar para São Vicente e regressa a São Nicolau, sem grandes perspectivas 
de futuro, naquela terra pobre marcada pelo apelo da emigração para as Américas. Não se 
passa grande coisa neste romance, mas conhecem-se as vidas destas pessoas simples, cujas 
ambições estão cheias de humanidade. 
 

 Ilse LOSA (1913-2006), O mundo em que vivi, Porto, Edições Afrontamento, 
2000, 196 pp. 
(Memória / Jovens e adultos) 
Neste belo livro, a autora – judia de nascimento – recorda vivamente a sua infância, vivida na 
Alemanha pré-nazi, com tudo o que significou, em termos pessoais e familiares, a ascensão de 
Hitler ao poder. Ilse Losa é principalmente uma escritora de livros infantis, mas esta obra será 
lida com gosto e proveito por adultos. 

 
 Amin MAALOUF (n. 1949), Escalas do Levante, Lisboa, Difel, 2008, 212 pp.  
(Literatura /Adultos) 
Ossyane e Clara, um príncipe otomano e uma jovem judia, conhecem-se em Paris, casam-se no 
final da II Guerra Mundial, e regressam ao Médio Oriente com o objectivo de se instalarem na 
Palestina – sonho que acabarão por não conseguir realizar devido às circunstâncias políticas. 
Através da narrativa, Maalouf recorda o que foi o século XX nesta região devastada, e a 
maneira como o viveram os povos que nela habitam. 
 



 Thomas MANN (1875-1955), Os Buddenbrook, Lisboa, D. Quixote, 2011, 
640 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Narrativa do declínio de uma família da burguesia mercantil alemã no decurso de quatro 
gerações, retrato minucioso da vida e dos costumes da burguesia hanseática do século XIX. 
Thomas Mann ganhou o Prémio Nobel da literatura em 1929. 
 

 David MALOUF (n. 1934), Recordando a Babilónia, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2009, 256 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Em meados do século XIX, um rapaz de 13 anos originário dos bairros mais pobres de Londres, 
é largado na ponta norte da Austrália, onde é acolhido pelos aborígenes. Dezasseis anos mais 
tarde, regressa ao convívio com os europeus, mas os sentimentos com que é acolhido nesta 
comunidade são dúbios. Com um adequado equilíbrio entre realismo e fantasia, este romance 
trata do difícil acolhimento da diferença com base nos preconceitos, mas também do medo e 
da ignorância do desconhecido. 
 

 David MALOUF (n. 1934), Resgate, Lisboa, Betrand Editora, 2013, 192 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Excelente novela sobre um episódio da guerra de Troia: a morte de Pátroclo por Heitor e a 
correspondente dor do seu maior amigo, Aquiles – que se vinga recusando-se a entregar o 
corpo de Heitor a seu pai, quando aquele é morto; e o gesto inaudito de Príamo quando 
decide ir resgatar o corpo do filho. A descoberta da normalidade num rei, e a paz que vem do 
perdão.  
 

 David MALOUF (n. 1934), Uma vida imaginária, Lisboa, Assírio & Alvim, 
2006, 139 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Em 8 d.C., o Imperador Augusto exila o poeta Ovídio em Tomis (na actual Roménia). Nesta 
excelente novela, Malouf imagina o que terá sido a vida do poeta romano nesta região tão 
distante da sua pátria, aonde, além do mais, encontra uma criança selvagem, que traz para o 
povoado e que pretende devolver à humanidade. O livro, sobriamente lírico, é uma 
interessante reflexão sobre a natureza das relações sociais e aquilo que nos constitui como 
seres humanos. 
 

 André MALRAUX (1901-1976), A Rainha de Sabá, Lisboa, Livros do Brasil, 
2006, 94 pp. 
(Literatura de viagens / Adultos) 
Em 1934, na sua qualidade de jornalista de investigação, Malraux parte em busca da cidade da 
Rainha de Sabá, e produz sobre o episódio uma narrativa épica, erudita e bíblica, combinada 
com a descrição de uma viagem de avião em condições extremamente precárias 
 

 Henning MANKELL (n. 1948), Os cães de Riga, Lisboa, Presença, 2002, 272 
pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
O comissário Wallander da polícia sueca vê-se obrigado a deslocar-se à Letónia para investigar 
um crime, acabando por se envolver com uma mulher, envolvimento que lhe vem complicar 
ainda mais a vida. O romance mostra as diferenças entre a sociedade sueca e a letã, ao mesmo 
tempo que desvenda o mistério policial. 
 



 Henning MANKELL (n. 1948), O homem que sorria, Lisboa, Presença, 2004, 
334 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Depois de ter matado inadvertidamente um homem, o comissário Wallander afunda as suas 
mágoas na companhia do álcool e das prostitutas, até ser novamente chamado a investigar 
uma série de assassínios, desta vez na alta roda das finanças. Mais um policial deste autor 
sueco. 
 

 Henning MANKELL (n. 1948), A quinta mulher, Lisboa, Presença, 2001, 520 
pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Reflexão (sustentada embora num cepticismo paralisante) sobre o estado providência sueco, 
sobre a violência e a falta de referências morais, num romance que tem como pano de fundo 
uma investigação policial do comissário Wallender. Tal como os restantes policiais de Mankell, 
também este combina a investigação policial com uma reflexão sobre o estado das coisas na 
pátria do seu autor e com uma análise da vida psicológica do seu polícia. 
 

 Katherine MANSFIELD (1888-1922), O garden-party, Biblioteca Editores 
Independentes, 2008. 
(Literatura / Adultos) 
Conjunto de contos sobre o mundo doméstico da burguesia, cheio de bons sentimentos e 
emoções puras e românticas à flor da pele. 
 

 Katherine MANSFIELD (1888-1922), Numa pensão alemã, Lisboa, Coisas de 
Ler, 2007, 128 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Relatos impressionistas, de humor algo cáustico, sobre a vida numa pensão alemã antes da I 
Guerra Mundial, vista pelos olhos de uma inglesa no estrangeiro. 
 

 Sandor MARAÏ (1900-1989), A herança de Eszter, Lisboa, Dom Quixote, 
2006, 152 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Eszter é uma mulher solteira que vive isolada na casa de família, herdada de seu pai. Um 
homem, Lajos, traiu não só a própria Eszter, como toda a família. Anuncia-se a sua visita, 
inesperada e surpreendente. Depois de tanto tempo, a vida tempestuosa de Lajos vem 
perturbar a vida pacata de Eszter e trazer-lhe à memória um passado esquecido. 

 
 Sandor MARAÏ (1900-1989), As velas ardem até ao fim, Lisboa, Dom 
Quixote, 2001, 160 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Um excelente escrito húngaro, esquecido durante anos.  
O livro narra o encontro entre dois homens, que foram grandes amigos, mas não se vêem há 
40 anos. Um velho castelo na Hungria é o cenário da ceia destes dois homens, entre os quais 
existe uma tensão íntima, provocada por uma mulher. A tensão vai aumentando ao longo do 
diálogo, em que cada um tenta penetrar até ao mais íntimo do outro. 
 

 Daniel MASON, O afinador de pianos, Lisboa, ASA, 2003, 352 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
No final do Século XIX, o governo britânico envia Edgar Drake, um afinador de pianos, a uma 



das colónias britânicas, a Birmânia, para ir afinar o piano de Anthony Carroll, médico e 
comandante de uma praça militar localizada em plena selva. Observações exóticas, aventura, 
espionagem, reflexões sobre a diferença, um médico altruísta que governa a povoação com 
punho de ferro – este livro contém uma grande variedade de condimentos, à mistura com a 
valorização da família e da amizade, do trabalho e da arte. 
 

 Ana María MATUTE (n. 1925), Olvidado Rei Gudú, Lisboa, Difel, 2002, 812 
pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Gudú, um guerreiro violento e incapaz de amar, e sua mãe, Ardid, manipuladora e ambiciosa, 
governam o reino de Olar, um país imaginário do norte da Europa. Saga lendária de estilo 
muito simples e fácil de ler, sobre o dilema entre a ambição e a generosidade, que conta, para 
além das personagens humanas, com a presença de elfos, gnomos, ondinas e outras criaturas 
fantásticas. A autora é uma escritora extremamente premiada, tendo recebido recentemente 
o Prémio Cervantes. 
 

 Somerset MAUGHAM (1874-1965), O véu pintado, Lisboa, ASA, 2004, 286 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Um dos melhores romances do autor, este livro que confronta a natureza egoísta e altruísta do 
amor retrata o casamento de dois ingleses, Walter e Kitty, que se casam quase sem se terem 
conhecido e partem para a China, onde Walter é bacteriologista. Enfadada com o marido e 
com a vida que leva, Kitty envolve-se numa relação adúltera, à qual o marido reage com uma 
estranha vingança. (NB – O filme com o mesmo título, realizado em 2006 por John Curran, é 
uma boa adaptação da obra, embora menos interessante e subtil que o livro de S. Maugham – 
ver abaixo.) 

 
 Paolo MAURENSIG (n. 1943), O jogo da morte, Lisboa, Presença, 1999, 134 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Esta excelente novela, a primeira do seu autor, tem um ritmo narrativo intenso, que torna 
difícil suspender a leitura. Tem duas partes, cada uma delas com a narrativa da vida de um 
jovem, estando ambos vitalmente ligados ao xadrez (mas não é preciso saber de xadrez para 
compreender o livro). É uma obra sobre obsessões, mas também sobre a contraposição do 
bem e do mal e a responsabilidade individual. 
 

 Paolo MAURENSIG (n. 1943), O violinista, Lisboa, Presença, 1999, 144 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Segunda novela do autor, que recupera alguns temas da primeira, como o da dor imposta pelo 
amor e pela aprendizagem. Um violino liga dois jovens, mas é sinal do muito mais que os liga; 
o livro encena os perigos do amor a si próprio, mas também as penas da incompletude 
individual. 

 
 Daphne du MAURIER (1907-1989), Rebecca, Lisboa, Presença, 2009, 400 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Quando a jovem narradora se casa com um homem muito mais velho, que conhece há uma 
semana e lhe aparece rodeado de uma aura de mistério e tragédia, não imagina todas as 
dificuldades que terá ainda de enfrentar. Romance absorvente, com uma dose qb de mistério 
e romantismo, sobre o peso das convenções e o impacto das decisões. (NB – Em 1940, 



Hitchcock adapta esta obra ao cinema, explorando-lhe o lado de tensão e mistério – ver 
abaixo.) 
 

 Cormac MCCARTHY (n. 1933), A estrada, Lisboa, Relógio d’Água, 2007, 192 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Num mundo cinzento e coberto de neve, consequência de uma catástrofe nuclear, um pai e 
um filho, que só se têm um ao outro e são tudo um para o outro, avançam por uma estrada 
deserta, contemplando uma paisagem deserta de tudo menos de bandidos e agressores. A 
reflexão de um adulto sobre o melhor e o pior de que é capaz quem é colocado em situações 
extremas e tem um filho a proteger. 
 

 Herman MELVILLE (1819-1891), Moby Dick, Lisboa, Relógio d’Água, 2007, 
616 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Longo romance sobre a obsessão de um homem, um baleeiro que pretende capturar uma 
baleia branca. Escrito numa linguagem cheia de riqueza simbólica, o romance – que narra 
minuciosamente a viagem destinada à captura do monstro do ponto de vista de Ismael, um 
dos marinheiros – procede também a uma discussão de uma série de temas intemporais, 
como os conceitos de bem e de mal, a natureza da organização social e a existência de Deus. 
 

 Lorrie MOORE (n. 1957), Como a vida, Lisboa, Relógio d’Água, 2005, 248 
pp. 
(Ficção / Adultos) 
Contos nervosos, num estilo directo, um olhar mordaz e preciso que descobre o que há de 
ridículo em cada situação, finais por vezes abruptos. 
 

 Kate MORTON (n. 1976), As horas distantes, Porto, Porto Editora, 2012, 
528 pp. 
(Ficção / Adultos) 
Inserido no novo estilo do thriller romântico, o livro conta a história de uma jovem que decide 
investigar o que aconteceu à mãe quando, 40 anos antes, passou uma parte da II Guerra num 
castelo do Kent, na companhia de três irmãs. Peripécias, segredos, paixões intensas, 
memórias: o livro não será uma obra-prima, mas tem entretido muitos leitores. 
 

 Vitorino NEMÉSIO (1901-1978), Mau tempo no canal, Lisboa, Leya, 2010, 
464 pp. 
(Literatura / Adultos) 
É um livro que exige um certo esforço para se entrar no enredo, mas que é considerado um 
dos melhores romances portugueses do século XX. Excelente.  
 

 John Henry NEWMAN (Cardeal) (1801-1890), Calista, a escultora grega, 
Lisboa, Aletheia, 2010, 400 pp. 
(Romance histórico / Adultos) 
Romance histórico passado no século III, em África, nos domínios imperiais romanos, que 
descreve a vida de pagãos e cristãos numa cidade de média dimensão. Calista é uma escultora 
grega que contacta com o cristianismo por diversas vias, e acaba por se converter e ser 
martirizada. Narrativa intensa, em que a paisagem e a natureza têm um papel de relevo, 
também com uns toques de humor. 



 

 Flannery O’CONNOR (1925-1964), O céu é dos violentos, Lisboa, Cavalo de 
Ferro, 2008, 240 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Flannery O’Connor nasceu em 1925, no sul dos Estados Unidos, filha única de pais católicos. 
Dedicou-se à escrita desde muito cedo, tendo publicado dois romances e vários contos; 
morreu de lúpus. A escrita de O’Connor é sempre marcada por personagens muito fortes 
(lunáticas e estranhas), com a descrição de actos de enorme violência, mas o seu objectivo é 
mostrar a presença salvífica de Deus nas almas, mesmo na daqueles que Lhe resistem o mais 
que podem. A escrita é de grande qualidade, com uma narrativa que prende e diálogos cheios 
de intensidade dramática. 
O céu é dos violentos narra a história de um jovem protestante que se confronta com o seu 
destino, acabando por corresponder ao apelo de Deus. Dizia a autora sobre este livro: 
«Escrevo com mais facilidade sobre protestantes do que sobre católicos, porque eles 
exprimem as suas convicções por meio de actos dramáticos óbvios, que eu consigo descrever. 
Tenho dificuldade em escrever sobre realidades subtis» – uma observação que de certa 
maneira resume o seu estilo narrativo. 
 

 Flannery O’CONNOR (1925-1964), O gerânio, Lisboa, Cavalo de Ferro, 2010, 
192 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Colectânea de contos dispersos da autora. 
 

 Flannery O’CONNOR (1925-1964), Sangue sábio, Lisboa, Cavalo de Ferro, 
2007, 184 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Primeiro romance da autora, narra a história de Hazel Mote, um jovem que, cheio de fervor 
religioso, pretende fundar uma igreja sem Cristo e se envolve com uma série de personagens 
bizarras que o confrontam com este objectivo. Mas, ao contrário da indiferença, que mata, o 
ódio pode ser sinal do seu contrário, e de facto o ódio que Hazel Mote tem a Cristo é um sinal 
do amor (involuntário) que Lhe tem. 
 

 Flannery O’CONNOR (1925-1964), Tudo o que sobe deve convergir, Lisboa, 
Cavalo de Ferro, 2010, 304 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Compilação de contos, publicada postumamente, e considerada a melhor obra de O’Connor. 
As histórias passam-se no Sul dos Estados Unidos, têm personagens muito variadas e retratam 
o absurdo e a monstruosidade da vida humana, bem como as tensões entre a força do eu e 
mistério redentor da graça divina. No seu todo, constituem uma espécie de hagiografia de 
pecadores, ao estilo muito próprio da autora. 
 

 Flannery O’CONNOR (1925-1964), Um bom homem é difícil de encontrar, 
Lisboa, Cavalo de Ferro, 2006, 240 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Compilação de dez contos, como sempre localizados no sul dos Estados Unidos, em que a 
autora dá a conhecer o seu notável talento para a construção de personagens grotescas, 
muitas delas violentas, mas também a sua capacidade de montar diálogos expressivos, muitas 
vezes irónicos e divertidos.  
 

 Yoko OGAWA (n. 1962), A magia dos números, Lisboa, Livros Quetzal, 



2011, 216 pp. 
(Literatura / Jovens e Adultos) 
Um velho professor de matemática teve um acidente e ficou com a memória reduzida a 
períodos de oitenta minutos. A empregada deste homem tem, pois, de voltar a explicar-lhe 
quem é todas as manhãs, o que não a impede de estabelecer com ele uma relação de atenção 
e cuidados, aprofundada ainda mais a partir do dia em que leva consigo o filho pequeno. O 
livro relata a evolução da vida destas três personagens, que passa a girar em torno de uma 
série de conceitos matemáticos, mas também de outros interesses partilhados pelos três. 
 

 George ORWELL (1903-1950), 1984, Lisboa, Antígona, 1991, 314 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Retrato de uma sociedade fascista e policial, que previu, não só os totalitarismos de direita e 
de esquerda do século XX, mas também a mentira e a manipulação que se lhes seguiram, 
nomeadamente com a invenção do politicamente correcto. Um romance cru, ocasionalmente 
violento, mas que é uma obra essencial daquele que foi um dos grandes profetas do século XX.  
 

 Christopher PAOLINI (n. 1983), Herança: Eragon, Eldest, Brisingr, Herança, 
Lisboa, Edições ASA, várias datas. 
(Fantasia / Jovens e Adultos) 
Na esteira de Tolkien, narrativa épica e fantástica, em que um jovem camponês terá de 
enfrentar desafios e perigos na companhia de um também jovem dragão. 
 

 Boris PASTERNAK (1890-1960), Doutor Jivago, Lisboa, Sextante Editora, 
2010, 562 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Nesta obra de escrita fragmentária, poética e impressionista, povoada de símbolos cristãos, 
publicada pela primeira vez em Itália, em 1957 (e que só teve a sua primeira edição na União 
Soviética em 1988), Pasternak oferece-nos um fresco dos terríveis anos por que passou o seu 
país entre 1903 e 1929 através da vida de um médico, Iuri Jivago, que foge com a família para 
os Urais aquando da Revolução de 1917, indo encontrar uma antiga conhecida, Lara, de quem 
se torna amante; com o passar do tempo e na sucessão de vários episódios trágicos, Jivago 
acabará por perder a família e Lara. Em 1958, Pasternak recebeu um merecido Prémio Nobel 
da Literatura. 
 

 Matthew PEARL, O livro inacabado de Dickens, Lisboa, Planeta, 2010, 382 
pp. 
(Entretenimento / Jovens e Adultos) 
Em 1870, o editor americano de Charles Dickens aguarda ansiosamente que o autor lhe envie 
o final de O mistério de Edwin Drood; em vez disso, recebe a notícia da sua morte, juntamente 
com a informação de que esta teria sido algo estranha, e decide enviar a Inglaterra um 
investigador da sua confiança. Segue-se uma investigação em ambiente dickensiano, cheia de 
peripécias, com bons e maus e uma conclusão que agradará a todos os apreciadores do 
original. 
 

 Daniel PENNAC (1944), Mágoas da escola, Porto, Porto Editora, 2009, 256 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Neste livro, que é uma mistura de reflexão e autobiografia, Pennac fala da escola e dos 
problemas da escola do ponto de vista do mau aluno, do cábula, expondo-lhe com crueza e 
humor as dores e as angústias. 



 

 Luigi PIRANDELLO (1867-1936), Contos, Lisboa, Relógio d’Água, 2012, 304 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Contos situados entre o realismo e a fantasia, centrados na grande questão pirandelliana do 
que significa ser humano. 
 

 Luigi PIRANDELLO (1867-1936), O falecido Mattia Pascal, Lisboa, Cavalo de 
Ferro, 2010, 296 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Ao regressar a casa depois de uma viagem, Mattia Pascal descobre que, na sua terra, o dão 
como morto. Mas uma situação que inicialmente parecia cómoda e agradável, pelo facto de o 
libertar de uma série de pesos existenciais, vem a revelar-se extremamente incómoda pelo 
facto de o privar de todo o lastro da existência. 
 

 Luigi PIRANDELLO (1867-1936), Um, ninguém e cem mil, Lisboa, Cavalo de 
Ferro, 2007, 168 pp. 
(Literatura / Adultos) 
O que é um homem? A imagem que ele tem de si próprio, a imagem que os outros têm dele, 
ou nenhuma destas coisas? Eis a questão que o autor explora, num romance desconcertante e 
cheio de um humor muito particular. 
 

 Horacio QUIROGA (1878-1937), Contos de amor, loucura e morte, Lisboa, 
Cavalo de Ferro, 2010, 176 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Publicada em 1917, esta colectânea de contos de um uruguaio que é considerado um dos pais 
do conto moderno tem uma forte componente autobiográfica. Quiroga não teve uma vida fácil 
– acabaria por se suicidar – e a loucura e o fatalismo são dois dos mais importantes temas 
destas histórias em que a paisagem tem grande importância real e simbólica. Narrativa 
interessante, vigorosa, de qualidade. 
 

 Piers Paul READ (n. 1941), A morte de um papa, Lisboa, Aletheia, 2009, 280 
pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Após a morte de João Paulo II, são vários os «papáveis» que se perfilam nas capas dos jornais e 
nas mentes dos comentadores. Até que ponto estão os defensores das tendências ditas 
liberais dispostos a ir, para fazer eleger um Papa à sua medida? Numa história de aventura, 
paixões, suspense, traição e alguma – mas só alguma – imaginação, Read traça-nos, neste 
thriller teológico, o percurso de um padre convertido em revolucionário, de uma jornalista 
ingénua mas cheia de convicções e de outras personagens igualmente sedutoras.  
 

 Jiang RONG (n. 1946), A hora do lobo, Lisboa, Casa das Letras, 2009, 512 
pp. 
(Ficção / Adultos) 
Chen Zhu foi um dos estudantes chineses que, na década de 70, foram enviados para o interior 
da Mongólia, como castigo pelo facto de os pais não terem participado de forma entusiástica 
na revolução comunista. Aí chegado, Zhu descobre uma vida e um conjunto de valores 
completamente diferentes, transformando-se num pastor nómada. Mas não é por isso que a 
mão do Partido Comunista não tentará ainda alcançá-lo, gerando uma série de conflitos. 



Romance intenso e interessante, com uma forte componente autobiográfica. 
 

 Joseph ROTH (1894-1939), Jó. Romance de um homem simples, Lisboa, 
Ulisseia, 2010, 224 pp. 
(Literatura / Adultos) 
O romance narra a história de Mendel Singer, um rabino russo, a quem, como ao Job da bíblia, 
Deus porá à prova, a fim de experimentar a sua fé. O rabino tem quatro filhos, que lhe causam 
sucessivas dificuldades, e a família acabará por emigrar para os Estados Unidos. E Singer terá 
de perceber o que quer Deus comunicar-lhe com as coisas que lhe acontecem. 
 

 Joseph ROTH (1894-1939), A lenda do Santo Bebedor, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2000, 86 pp. 
(Literatura / Adultos) 
- O livro narra a vida de um vagabundo polaco que vive debaixo das pontes do Sena. Uma 
lenda fantástica de um pobre e miserável bebedor, que mantém ao mesmo tempo uma 
simples e franca devoção, que o leva a frequentar a igreja onde encontra uma imagem de 
Santa Maria Madalena. 
- A vida e a obra de Joseph Roth falam-nos constantemente do ser humano e das suas faltas. A 
beleza da sua prosa e a inquietação da sua história pessoal afirmam ainda que a vida é 
grandiosa, surpreendente e imprevisível. Nos pequenos detalhes das pequenas coisas das 
pequenas vidas que nos são contadas, o familiar torna-se estranho e o espantoso torna-se 
familiar, revelando pouco a pouco um destino ideal que vai dando forma à vida e à própria 
morte. Na sua vida, e nas personagens que cria, procura insistentemente identificar no mundo 
a possibilidade de uma vida moral e verdadeiramente humana. Esta lucidez leva-o a rejeitar e 
denunciar sucessivamente na sua vida pessoal o comunismo, o nazismo e a cegueira burguesa 
do ocidente (europeu e americano), abraçando, finalmente, o catolicismo. Andreas, a 
personagem principal da Lenda do Santo Bebedor, é um alcoólico sem abrigo que mantém a 
sua dignidade, apesar das inúmeras e miraculosas ajudas que recebe. Aceitando em cada dia 
exactamente aquilo que a vida lhe dá, recusa, até ao fim, que o conforto que lhe é 
inesperadamente oferecido suavize e torne obscuro o real. E o real para ele, como para todos 
nós, é a unidade única e irrepetível do Ser: frágil, pobre e «bebedor», mas miraculoso, digno e 
«santo». Vale a pena ler... e lê-se numa tarde. 

 
 Joseph ROTH (1894-1939), O Leviatã, Lisboa, Assírio & Alvim, 2001, 75 pp. 
(Literatura / Adultos) 
- A história de um vendedor de corais que vive numa pequena cidade isolada do Império 
austro-húngaro. O aparecimento súbito de um falsificador origina uma reviravolta na vida 
honesta e simples deste pobre vendedor, para quem os corais são a sua verdadeira razão de 
ser – corais que o protagonista crê estarem guardados pelo poderoso Leviatã nas profundezas 
do mar. O aparecimento de corais falsos na região leva o protagonista à ruína. 
- Nesta novela passada numa aldeia perdida do Império austro-húngaro, Joseph Roth desvela a 
vida quotidiana de um comerciante de corais, de uma aparente banalidade, pitoresca e 
caseira. Através da sua prosa, no entanto, o quotidiano deste homem torna-se mais uma vez o 
palco onde a liberdade encontra mil pequenas ocasiões de perder ou ganhar a alma e a 
verdade. Cada um dos seus gestos é descrito na sua ligação com um sentido último, num 
percurso inexplicável aos olhos dos seus vizinhos mas compreensível para os leitores a quem é 
dado conhecer «por dentro» a personagem. 
 

 Kurban SAID, Ali e Nino, uma história de amor, Lisboa, Presença, 2004, 254 
pp. 



(Entretenimento / Adultos) 
Ali é um jovem muçulmano, que se apaixona por Nino, uma adolescente cristã. A história, de 
tonalidades épicas, tem lugar em Baku, a capital do Azerbaijão, em vésperas da I Guerra 
Mundial, e é feita de contrastes entre modernidade e tradição, cristãos e muçulmanos, sob o 
pano de fundo de uma Baku que acaba por ser também uma personagem na trama. 
 

 Paolo de SANTIS, O enigma de Paris, Lisboa, Dom Quixote, 2008, 296 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Na Exposição Universal de 1889, que tem lugar em Paris, os Doze Detectives, uma sociedade 
de investigadores célebres de todo o mundo, participam num salão em que se lhes pede que 
expliquem os métodos que utilizam para descobrir os criminosos. Acontece que, de repente, 
têm mesmo de utilizar esses métodos. Pastiche de homenagem ao género policial, com uma 
visão irónica da auto-importância destas inteligências da investigação, o romance é rápido e 
divertido, e tem uma solução interessante. 
 

 Sam SAVAGE (n. 1940), Firmin, Lisboa, Planeta Manuscrito, 2007, 160 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Firmin é uma ratazana que vive numa livraria e se alimenta (fisicamente) de livros. Mas esta 
dieta produz nela um peculiar efeito: Firmin aprende a ler e, a partir dessa altura, a sua vida 
muda por completo. Localizado na Boston dos anos 60, este divertido romance é também uma 
homenagem maravilhosa a todos aqueles sobre quem as livrarias e os livros exercem um apelo 
irresistível. 
 

 Steven SAYLOR (n. 1956), Sangue romano, O abraço de Némesis, O enigma 
de Catilina, O lance de Vénus, Crime na Via Ápia, Rubicão, Desaparecido em 
Massília, Névoa de profecias, A sentença de César, O Triunfo de César; A casa 
das Vestais, Um gladiador só morre uma vez, Lisboa, Bertrand/Quetzal, várias 
datas 
(Romance histórico / Adultos) 
Colecção de romances passados na Roma do século I a.C., em que o autor aproveita 
acontecimentos e personagens reais (como Cícero, César ou Catilina, entre muitos outros), 
entretecendo-os com a personagem fictícia do Descobridor, um homem que se dedica a 
desvendar mistérios. A trama é muito sedutora, e os livros são muito informativos sobre os 
usos e costumes da Roma antiga; aprende-se sem se perceber. Os romances são 
independentes uns dos outros, mas é mais interessante lê-los sequencialmente, porque isso 
permite acompanhar o desenvolvimento das personagens; os dois últimos títulos são 
colectâneas de contos, com as mesmas personagens.  
 

 Marcel SCHWOB (1867-1905), A cruzada das crianças, Lisboa, Teorema, 
2004, 102 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Num estilo lírico e de fundo intensamente dramático, o autor produz uma narrativa ficcional a 
oito vozes da lendária cruzada das crianças para a conquista de Jerusalém. Escrita por um 
judeu que viria a converter-se ao catolicismo, esta obra coloca o problema do sofrimento que 
Deus permite que se abata sobre os inocentes. 
 

 W. G. SEBALD (1944-2001), Austerlitz, Lisboa, Teorema, 2004, 275 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Este romance é para quem aprecia a Literatura europeia a sério, como ela agora raramente é 
feita. Trata-se de um discurso longo e basto, entre o ensaio, o livro de memórias e a história 



romanesca que, no fim, ganha a tudo o mais. Esta história é a de uma criança judia que é 
enviada pelos pais de Praga para Londres, onde é adoptada. Austerlitz perde a memória, com o 
choque, e só nas últimas páginas do livro tudo se compreende, num momento tão mais 
comovedor quanto inesperado. 
 

 Asne SEIERSTAD (n. 1970), O livreiro de Cabul, Lisboa, Presença, 2003, 242 
pp. 
(Ficção / Adultos) 
Em 2001, depois de ter estado no Afeganistão a cobrir uma situação política, a jornalista Asne 
Seierstad passou vários meses em Cabul, em casa de uma família, cujo chefe era livreiro. Este 
livro é um relato duro desse período, bem como dos últimos anos da vida do Afeganistão, um 
país dominado pelo fundamentalismo islâmico, que não é um regime amável para com as 
mulheres. 
 

 Mary Ann SHAFFER (1934-2008)/ Annie BARROWS, A sociedade literária da 
tarte de casca de batata, Lisboa, Suma de Letras, 2010, 448 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Romance epistolar passado no final da II Guerra, que consiste essencialmente na troca de 
correspondência entre uma escritora e vários habitantes de Guernsey, uma ilha do Canal da 
Mancha pertencente à coroa britânica que foi ocupada pelos nazis durante o conflito. É um 
livro cheio de bons sentimentos, com passagens de um humor arrasador, e notáveis 
apreciações da natureza humana. A pessoa tem vontade de se mudar para Guernsey (em 
1946)! 
 

 Kyung-Sook SHIN (n. 1963), Por favor, cuida da mamã, Porto, Porto 
Editora, 2011, 224 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Uma mulher coreana chega a Seul vinda do campo e perde-se do marido numa estação de 
comboios. A família – o referido marido e os filhos – vai então procurar encontrá-la na grande 
cidade, ao mesmo tempo que, cada um por sua vez, vai recordando a vida, os sonhos, os 
gestos e a abnegação desta mulher a quem chamam mãe.  
 

 Khushwant SINGH (n. 1915), Comboio para o Paquistão, Lisboa, Cavalo de 
ferro, 2007, 160 pp. 
(Ficção / Adultos) 
O romance situa-se em 1947, no contexto da criação do estado do Paquistão, na sequência da 
independência da Índia e da separação de hindus e muçulmanos (que viajaram de comboio 
dum lado para o outro), com a narrativa dos factos que ocorrem numa pequena aldeia de uma 
zona de fronteira, onde sikhs e muçulmanos sempre viveram em paz, mas aonde a chegada do 
comboio do título vai introduzir sementes de discórdia. 
 
 SJÓN (n. 1962), A raposa azul, Lisboa, Cavalo de ferro, 2010, 112 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Trata-se de uma novela essencialmente com duas personagens, um pastor protestante que vai 
à caça à raposa azul, e um naturalista que recolheu uma jovem mongolóide. A acção passa-se 
nas paisagens frias da Islândia, no final do século XIX. A narrativa não é linear, antes poética e 
evocativa, mas intensa e cheia de sentido de humor. 
 

 Alexander SOLJENITSIN (1918-2008), Um dia na vida de Ivan Denisovich, 



Lisboa, Europa-América, 2001, 184 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Novela publicada em 1962, na União Soviética, descreve um dia completo na vida de um 
prisioneiro dos campos de concentração estalinistas; Ivan Denisovich, preso pelos alemães 
durante a II Guerra Mundial, é acusado de espionagem ao regressar à União Soviética e 
enviado para o Gulag. Nesta obra impressionante, vamos encontrando também os vários 
companheiros do protagonista, presos por diversos motivos. 
 

 M. L. STEDMAN, A luz entre oceanos, Lisboa, Editorial Presença, 2012, 368 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Um romance bastante interessante sobre o modo como o sofrimento pode perturbar, na 
mente de uma pessoa bem formada, uma clara distinção entre o bem e o mal; e sobre as 
inevitáveis consequências dos nossos actos e sobre a capacidade de perdoar. Bem escrito, com 
uma excelente capacidade de criar atmosferas, e uma leitura que prende. Um bom livro para 
discutir num clube de leitura. 
 

 John STEINBECK (1902-1968), A pérola, Lisboa, Livros do Brasil, 2011, 104 
pp. 
(Literatura / Jovens e adultos) 
Um pescador encontra a pérola mais valiosa do mundo e sonha mudar a sua vida. Acontece 
que a pérola mais valiosa do mundo atrai a si o que há de bom, mas também o que há de mau 
na humanidade. 
 

 Kathryn STOCKETT (n. 1969), As serviçais, Lisboa, Saída de Emergência, 
2010, 464 pp. 
(Narrativa / Adultos) 
Romance de época sobre a vida das criadas negras e das suas jovens senhoras brancas no sul 
dos Estados Unidos (Mississípi), nos anos 60, imediatamente antes do advento do movimento 
dos direitos cívicos, quando vigorava o regime de segregação racial. Um pouco maniqueísta, 
mas bem narrado. 
 

 Elizabeth STROUT (n. 1956), Olive Kitteridge, Lisboa, Casa das Letras, 2010, 
296 pp. 
(Narrativa / Adultos) 
Colectânea articulada de contos que têm duas coisas em comum: a pequena cidade onde 
decorrem e a personagem que dá o título ao livro, que está presente em todos eles. A 
narrativa é hábil e sedutora, de grande qualidade. Os contos – geralmente tristes – giram à 
volta de temas como a esperança, as falsas esperanças, a fragilidade e a incapacidade 
humanas, mas não são niilistas: há uma constante luta pela adaptação e a felicidade, e o 
permanente desejo de cair de pé; retratam o melhor que se pode ser e fazer num mundo de 
que Deus está ausente. 
 

 Patrick SÜSKIND (n. 1949), A pomba, Lisboa, Presença, 2000, 92 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Do autor de O perfume, este breve texto narra as profundas alterações que o simples 
aparecimento de uma pomba dentro da casa do protagonista vai causar. Todo o seu 
quotidiano é perturbado e abalado pelo pássaro ferido que numa manhã lhe entra em casa. 
 

 Magda SZABÓ (n. 1917), A porta, Lisboa, D. Quixote, 2006, 280 pp. 



(Literatura / Adultos) 
O romance, de cunho aparentemente autobiográfico, narra a relação de uma escritora com a 
secretária, uma mulher com mais quinze anos e muito mais carácter do que ela, uma mulher 
de enorme grandeza de alma que acaba por morrer praticamente abandonada. É uma obra de 
grande interesse humano e sólida técnica narrativa. 
 

 Kathrine Kressmann TAYLOR (1903-1996), Desconhecido nesta morada, 
Lisboa, Gótica, 2009, 124 pp. 

(Ficção / Adultos) 
Curta pérola de literatura epistolar, descreve os efeitos da ascensão do nazismo sobre as 
pessoas normais, os alemães cultos e liberais. Nesta obra publicada em 1938, a autora 
consegue transmitir em poucas páginas o que mudou nas pessoas quando Hitler tomou o 
poder. O desfecho, de tão inesperado, faria sorrir se não fosse trágico. 
 

 Anton TCHEKOV (1860-1904), Contos, Volumes I a VII, Lisboa, Relógio 
d'Água, 2001-2007 

(Literatura / Adultos) 
A alma russa – e seguramente também a nossa – esculpida em muitos dos seus traços mais 
marcantes. Textos nem sempre amenos mas de uma beleza e de uma profundidade 
dificilmente ultrapassáveis. Além disso, quase sempre apresentados num português 
irrepreensível. 

 
 Anton TCHEKOV (1860-1904), A Estepe, Lisboa, Europa-América, 2003 
(Literatura / Adultos) 
Esta novela do século XIX, de um delicioso lirismo, descreve a viagem de um rapazinho, desde 
a sua aldeia até à cidade; ao longo desta viagem, desfilam diante dele pessoas e circunstâncias 
da natureza, que lhe vão dando a conhecer o mundo. Como em muitos textos de Tchekov, 
também em A Estepe não se passa grande coisa – mas vê-se muito; é um pequeno livro para 
apreciadores da escrita, mas que se lê de um fôlego.  
 

 W. M. THACKERAY (1811-1863), O livro dos snobs, Lisboa, Guerra e Paz, 
2010, 172 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Neste conjunto de textos originalmente publicados na Punch, Thackeray faz um delicioso e 
devastador retrato dos vários tipos de snobs (lista na qual se inclui pessoalmente), mostrando-
nos que a humanidade não mudou muito desde meados do século XIX. Com ilustrações do 
autor. 
 

 Ludwig TIECK (1773-1853), 3 contos fantásticos, Lisboa, Antígona, 2007, 
112 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Pioneiro do romantismo alemão, Tieck é senhor de uma exaltada delicadeza, que se verte 
nestes três contos fantasiosos e sentimentais, em que o sobrenatural é motor da narrativa e 
em que a natureza assume um carácter místico. Nenhum dos contos acaba bem; os 
protagonistas são pessoas sãs de mente que acabam mal, e paira sobre eles um certo 
fatalismo. 
 

 Hannah TINTI, O bom ladrão, Lisboa, ASA, 2010, 288 pp. 
(Entretenimento / Jovens & Adultos) 
Romance de aventuras, cujos protagonistas se dedicam a roubar cadáveres para os venderem 



à «ciência», que põe em cena um conjunto de personagens inesquecíveis – Ren, o 
protagonista, que é órfão, Benjamim, seu alegado irmão, um anão que vive num telhado, e 
muitos outros – e exalta o valor da amizade e da lealdade. 
 

 J. R. R. TOLKIEN (1892-1973), O senhor dos anéis: A Irmandade do Anel, As 
duas torres, O regresso do rei, Lisboa, Europa-América, várias datas 
(Literatura / Jovens & Adultos) 
Esta trilogia, que é uma das mais notáveis obras de fantasia de sempre, tem de tudo: aventura, 
emoção, amizade, lealdade e traição, criaturas invulgares e árvores que falam, e uma história 
de queda e redenção com que se aprende sempre de novo. Um clássico que compensa 
revisitar muitas vezes. (NB – A obra de Tolkien é toda altamente recomendada. A trilogia 
filmada por Peter Jackson é uma razoável adaptação da obra de Tolkien, embora passe ao lado 
de muitas das suas subtilezas.)  
 

 Lev TOLSTOI (1828-1910), Ana Karenina 
(Literatura / Adultos) 
Um dos grandes romances de todos os tempos, Ana Karenina narra a história do adultério de 
Ana, de tão trágicas consequências, mas também várias outras histórias de famílias, entre as 
quais a do melancólico Lievin, que procura incessantemente a verdade, a justiça e Deus. 
 

 Paul TORDAY (n. 1946), A pesca do salmão no Iémen, Lisboa, ASA, 2009, 
336 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
O xeque Muhammad chegou à conclusão de que introduzir um viveiro de salmões seria 
enormemente vantajoso para o desenvolvimento do Iémen. O empreendimento é bem 
acolhido pelos políticos britânicos, que vêem nele a possibilidade de desviar as atenções da 
imprensa das notícias habitualmente desagradáveis sobre o Médio Oriente. Daqui resulta uma 
engenhosa sátira à classe política britânica, produzida à base de entradas de diários, cartas e e-
mails. 
 

 Andrés TRAPIELLO (n. 1953), Quando Dom Quixote morreu, Lisboa, Saída 
de Emergência, 2008, 320 pp. 
(Entretenimento / Adultos) 
Morto Dom Quixote, a família e os amigos sentem-lhe terrivelmente a falta, e Sancho Panza 
até aprende a ler, para perceber o que dele dizem. Excelente exercício de estilo por meio do 
qual se transmite a alma do Quixote e que pode ser um incentivo à (re-)leitura da obra de 
Cervantes. 
 

 Fred UHLMAN (1901-1985), O reencontro, Lisboa, Presença, 1988, 92 pp. 
(Literatura/ Jovens e Adultos) 
Na Estugarda de princípios dos anos 30, dois jovens de 16 anos – um aristocrata e um judeu – 
vivem uma amizade intensa, que terá uma enorme influência sobre a vida de ambos. Em 
paralelo, a ascensão do nazismo virá obrigar cada um deles a tomar decisões de enorme 
importância. 
 

 Alice VIEIRA (n. 1943), Bica escaldada, Lisboa, Casa das Letras, 2004, 250 
pp. 
(Crónicas/ Jovens e Adultos) 
Conjunto de crónicas narrativas publicadas em revistas e jornais ao longo dos anos 80 e 90, 
com temas variados e sempre um ponto de vista muito humano, num tom doce e melancólico 



com laivos humorísticos, enorme sentido de observação, e uma enorme pena de que o 
passado tenha acabado. 
 

 Enrique VILA-MATAS (n. 1948), Bartleby & Companhia, Lisboa, Assírio & 
Alvim, 2001, 208 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Vila-Matas pega em Bartleby, um escrivão retratado num conto de Herman Melville que, 
quando lhe pedem que faça seja o que for, responde que «preferia não o fazer», e procede a 
um levantamento, situado a meio caminho entre o comentário e a ficção, dos mais de setenta 
e cinco escritores que, tal como Bartleby, quando confrontados com a necessidade de 
escrever, preferiram não o fazer. Um livro inteligente e divertido. 
 

 Enrique VILA-MATAS (n. 1948), Exploradores do abismo, Lisboa, Teorema, 
2008, 294 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Conjunto de histórias protagonizadas por pessoas que se encontram à beira do abismo, de 
personagens que investigam o nada, de intenções estranhas por detrás de coisas simples, 
entrelaçadas com ideias peregrinas. Um livro com humor e ideias originais, mas do qual se não 
pode esperar uma narrativa simples e directa, porque Vila-Matas é para os apreciadores. 
 

 LLorenç VILLALONGA (1897-1980), Bearn ou a sala das bonecas, Lisboa, 
Teorema, 2006, 321 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Importante romance deste escritor catalão (mas desalinhado do nacionalismo catalão), que 
retrata a decadência da aristocracia rural de meados do século XIX, através da personagem de 
Don Antonio, o homem que decide vender a alma ao diabo e, abandonando a mulher, fugir 
para Paris com a sobrinha de dezoito anos, para assistir à estreia do Fausto de Gounod; 
Antonio regressa a casa seis meses depois, mas a sobrinha permanece em Paris, onde conhece 
as principais figuras do II Império francês.  
 

 Robert WALSER (1878-1956), O Ajudante, Lisboa, Relógio d’Água, 2006, 
240 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Romance publicado em 1908, tinha o seu autor trinta anos, narra uma experiência pessoal: dez 
anos antes, Walser tinha sido aceite como secretário em casa de um engenheiro que se 
dedicava a produzir inventos ruinosos, onde viveu seis meses com a família (os pais e quatro 
filhos). O livro conta a história tragicómica deste engenheiro, ao mesmo tempo que constitui 
uma reflexão do autor sobre a sua própria vida. 
 

 Robert WALSER (1878-1956), A rosa, Lisboa, Relógio d’Água, 2004, 132 pp. 
(Literatura / Adultos) 
O livro é um conjunto de pequenas histórias, diálogos, impressões de percursos, apreciações 
de livros, que exprimem o mundo literário característico do seu autor, que influenciou 
escritores como Kafka e Musil e ingressou num manicómio aos 50 anos, aí permanecendo até 
à sua morte, aos 78. 
 

 Evelyn WAUGH (1903-1966), Enviado especial, Lisboa, Relógio d’Água, 
2011, 240 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Evelyn Waugh foi (também) um dos grandes autores humorísticos do século XX e este livro é 



considerado uma das suas melhores sátiras sociais, no caso ao meio jornalístico. Para quem 
aprecia humor britânico no seu mais corrosivo melhor. 
 

 Evelyn WAUGH (1903-1966), Reviver o passado em Brideshead, Lisboa, 
Relógio d’Água, 2002, 378 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Uma das obras-primas da literatura do século XX, o livro expõe, em palavras do autor, «a 
operação da graça» nas almas, através da descrição de uma típica família católica inglesa da 
primeira metade do século, cujos membros tentam, em vão, escapar ao apelo amoroso de 
Deus. Portentosamente escrita, a obra alterna entre o cómico e o dramático, dando a 
conhecer a vida da classe alta britânica, quer nos círculos de Oxford, quer nas mansões 
senhoriais. De leitura imprescindível para qualquer apreciador de literatura. (NB – A série com 
o mesmo título, produzida pela Granada, é uma excelente adaptação do romance.) 
 

 Eudora WELTY (1909-2001), A filha do optimista, Lisboa, Relógio d’Água, 
2012, 144 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Laurel McKelva regressa à cidade da sua infância e à casa do pai, que está a morrer, e assiste 
aos últimos momentos da vida do juiz. Depois da morte deste, terá de se confrontar com o seu 
passado, mas também com a nova mulher do pai, mais jovem que ela e praticamente iletrada. 
 

 Eudora WELTY (1909-2001), Os melhores contos, Lisboa, Relógio d’Água, 
2009, 200 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Autora do sul dos Estados Unidos, Eudora Welty é uma referência incontornável da literatura 
americana, e uma das mulheres que analisou o seu semelhante com olhar mais compassivo, 
misturado sempre com toques de irresistível humor. 
 

 Eudora WELTY (1909-2001), Os ventos e outros contos, Lisboa, Antígona, 
2008, 234 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Mais contos de Eudora Welty, uma referência incontornável da literatura americana, e uma 
das mulheres que analisou o seu semelhante com olhar mais compassivo, misturado sempre 
com toques de irresistível humor. 
 

 Glenway WESCOTT (1901-1987), O falcão peregrino, Lisboa, Relógio 
d’Água, 2007, 96 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Em finais dos anos 20, numa luxuosa casa de campo francesa onde o narrador – Alwyn Tower, 
um americano – se encontra alojado, a proprietária, também ela americana, acolhe a visita de 
um abastado casal de irlandeses. A acção decorre durante a tarde que o casal – de viagem para 
Budapeste, a bordo do seu Daimler – passa nesta casa, e descreve a personalidade e os 
conflitos entre os personagens, até desembocar no desastroso desenlace. 
 
 Edith WHARTON (1862-1937), A Idade da inocência, Lisboa, Europa-
América, 1997, 276 pp. 
(Literatura / Adultos) 
É um romance para adultos, que retrata um conflito entre a lealdade e a paixão, em que a 
primeira acaba por se sobrepor à segunda. Situado na América do começo do século XX, expõe 



o problema com que se confronta um homem dividido entre duas mulheres, bem como as 
dificuldades por que passam os três. Para quem se interessa por dramas de cariz psicológico. 
 

 Edith WHARTON (1862-1937), Em Marrocos, Lisboa, Europa-América, 2007, 
162 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Clássico da literatura de viagens, em que a autora descreve uma viagem por um país ainda 
praticamente desconhecido do ocidente, registando com mestria impressões e sentimentos. 
 

 Anne WIAZEMSKY (n. 1947), O livro dos destinos, Lisboa, Verbo, 2006, 168 
pp. 
(Literatura / Adultos) 
Romance histórico que momentos da vida de um casal da nobreza russa em Moscovo nos 
meses que precederam a Revolução de 1917. Num estilo sóbrio, a autora combina com 
elegância as incidências públicas com os pormenores da vida pessoal do casal. O romance 
venceu o Grande Prémio da Academia Francesa. 
 

 Oscar WILDE (1854-1900), O retrato de Dorian Gray, Lisboa, Bertrand, 
2010, 284 pp. 
(Literatura / Adultos) 
Dorian Gray é um jovem muito belo a quem um pintor seu amigo pinta o retrato. Fascinado 
com a própria beleza, Dorian Gray dispõe-se a vender a alma para que seja o dito retrato, e 
não ele próprio, a sofrer os efeitos do envelhecimento. O pacto é aceite e as consequências 
são terríveis porque, para além de envelhecer, o retrato toma a forma da degradação moral a 
que o belo jovem se entrega. O retrato de Dorian Gray é uma obra extraordinária e o único 
romance de Wilde, que apreciava muito os ditos de espírito e é o autor da famosa frase: «A 
Igreja Católica é só para santos e pecadores; para as pessoas respeitáveis, a Igreja Anglicana 
serve perfeitamente.» Oscar Wilde converteu-se ao catolicismo no leito de morte. 
 

 Markus ZUSAK, A rapariga que roubava livros, Lisboa, Presença, 2008, 236 
pp. 
(Ficção histórica / para jovens e adultos) 
No final dos anos 30, Liesel Meminger, uma jovem alemã de 12 anos, é entregue pela mãe a 
uma família de acolhimento depois de ter assistido à morte do irmão mais novo. A nova família 
de Liesel tem características peculiares: a mãe não diz uma frase que não venha carregada de 
insultos, o pai toca acordeão porque quase não tem trabalho, e ambos decidem acolher na 
cave de sua casa um judeu perseguido. O romance conta, num estilo muito original e do ponto 
de vista da criança, a história dos alemães que, de uma maneira ou de outra, recusaram 
vergar-se ao poder de Hitler. 



2. POESIA  
 
 Ruy BELO (1933-1978), Todos os Poemas, Círculo de Leitores, 2000, 682 pp. 
(Poesia / Adultos) 
Livro antigo, para os cânones actuais; mas como é possível que não se fale hoje de um poeta 
da envergadura de Ruy Belo, que tem versos como estes: «Eu vim para a vida e deram-me 
dias» e «e uma casa é a coisa mais séria da vida»? São, na maior parte, poemas longos, de 
onde a pontuação quase está ausente, sublinhando o alto valor dos versos brancos e 
versiculares, cheios de uma elegância irresistível, muito cultos mas sem serem eruditos ou 
pesados. Objectivamente, é um nome incontornável na história da nossa Poesia. 

 
 Fiama H. P. BRANDÃO (1938-2007), Três Rostos, Lisboa, Assírio & Alvim, 
1989, 272 pp. 
(Poesia / Adultos) 
Livro antigo, mas com certeza que há uns exemplares disponíveis na editora e e de grande 
valor poético. Fiama H.P. Brandão escreve sobre a natureza com uma sabedoria antiga de 
sabor cabalístico. Há muito encanto e finura no pensamento que finge ser conceptual, quando 
é simbólico e metafórico. A poetisa é especialista em ver o universo inteiro num pormenor de 
nada, como um besouro que morre em cima da mesa de jantar. 
 

 Mário CABRAL (n. 1963), O Meu Livro de Receitas, Guimarães, Pedra 
Formosa, 2000 
(Poesia / Adultos) 
Espécie de livro das horas, com um poema para cada mês do ano. São poemas longos, de verso 
versicular com queda e estrofe aberta, onde se ironiza com o tempo contemporâneo, 
contraposto à vida campestre com sabor eterno do sujeito poético. O livro vai teorizando, ao 
ponto de, na última página, haver uma espécie de manifesto, que o remete para as artes 
poéticas tradicionais. 

 
 Carlos Poças FALCÃO, Coração Alcantilado, Guimarães, Opera Omnia, 2007  
(Poesia / Adultos) 
Também valeria muito a pena A Nuvem, do mesmo autor, publicado pela Pedra Formosa, que 
entretanto foi à falência, o que deve dificultar o encontro com livro tão memorável. Este é um 
poeta que foge ao cenário citadino e decadentista onde a poesia contemporânea portuguesa 
vive atolada. 

 
 Herberto HÉLDER (n. 1930), Poesia Toda, Assírio & Alvim, 1981, 652 pp. 
(Poesia / Adultos) 
Outro livro antigo, outro livro pesado, outra referência incontornável. Há poucos poetas da 
qualidade de Herberto Helder; quando o lemos, ao princípio ficamos com a impressão de que 
aquilo não é português. É um luxo barroco de cortar a respiração. Talvez não seja 
recomendável para quem começa a ler poesia.  

 
 Adelino ÍNSULA, Livro das Esmolas, Guimarães, Opera Omnia, 2008 
(Poesia / Adultos) 
Este lindo título é uma obra de poesia narrativa, explicitamente religiosa e cristã, onde Ele é 
grafado com maiúscula, tal como Senhor. Há uma presença muito forte da natureza, 
atravessada por um sopro franciscano. O verso é branco, longo, não bem sinalizado. 

 



 Vítor NOGUEIRA (n. 1966), Mar Largo, Lisboa, & Etc., 2009 
(Poesia/Adultos)  
Para quem se assusta só de pensar em entrar num livro de poesia, embora gostasse de gostar, 
esta talvez seja a solução, pois trata-se de uma poesia com muitas características da narrativa. 
Todos os poemas se ocupam do empedrado do Rossio, em Lisboa: um fala do padrão, outro 
fala dos calceteiros, outro das noites por eles passadas no castelo, por serem prisioneiros; 
outro ainda das pessoas que frequentam o Nicola, etc. A segunda parte tem poemas melhores 
do que a primeira, embora se perca o fascínio deste fio condutor de todas as peças, presente 
na primeira. 



3. ENSAIO  
  
 AAVV (São Tomás de Aquino, Luiz Jean Lauand, Mario Bruno Sproviero), 
Verdade e Conhecimento. Questões disputadas «Sobre a verdade», «Sobre o 
Verbo» e «Sobre a diferença entre a palavra divina e a palavra humana», São 
Paulo, Martins Fontes, 2002 
(Filosofia) 
A edição de traduções da obra de São Tomás de Aquino (1225-1274) é sempre uma boa 
notícia, sobretudo quando acompanhadas de notas explicativas que permitam ao leitor 
moderno vencer algumas dificuldades terminológicas e inteirar-se mais facilmente do 
pensamento intemporal deste teólogo. Como é frequente em São Tomás, os temas são 
apresentados no formato de "questão disputada", através do qual se apresenta uma tese, que 
depois é confrontada com argumentos a favor e argumentos em contrário, fechando-se com 
uma conclusão de resposta à questão levantada. 
Mas o aspecto único desta edição está nas notas introdutórias, da autoria de Luiz Jean Lauand 
e Mario Bruno Sproviero, docentes da Universidade de São Paulo (Brasil). 
Estas notas introdutórias, para além de conterem uma excelente biografia resumida de São 
Tomás com uma exposição das ideias-chave do seu pensamento, contêm ainda um notável 
estudo sobre as concepções filosóficas modernas acerca da verdade, que ilustra de forma 
cabal a fragilidade destas concepções e todos os erros filosóficos que delas advêm, deixando 
brilhar a concepção advogada por São Tomás: a da verdade entendida como adequação do 
intelecto ao real. 
 

 AAVV, O livro negro da Revolução Francesa, Lisboa, Aletheia, 2010, 795 pp. 
(História) 
A Revolução Francesa de 1789 é normalmente descrita como um acontecimento glorioso, 
libertador e fraternal, que significou o triunfo de uma Razão há longo tempo amadurecida e 
desejada na Europa e destruiu o mundo do Ancien Régime. Mas o acontecimento que é 
apontado como o fundador de valores como Liberdade, Igualdade e Fraternidade representou 
simultaneamente um dos mais sangrentos períodos da história contemporânea, com marcas 
que perduram até aos dias de hoje. O livro negro da Revolução Francesa pretende apresentar 
uma visão alternativa, não só da Revolução Francesa, mas também dos processos 
revolucionários globalmente considerados; das perseguições religiosas aos tribunais do Terror, 
da guerra civil à destruição de obras de arte, o leitor poderá, com o presente livro, ganhar uma 
nova perspectiva sobre um dos acontecimentos mais marcantes da história. 

 

 Peter ACKROYD, Thomas More – Biografia, Lisboa, Bertrand, 2003, 302 pp.  
(Biografia) 
O autor, especialista em biografias de grandes nomes britânicos, procede a um cuidadoso 
levantamento documental para produzir esta biografia. Não sendo católico, não aborda More 
com o desejo de o canonizar; sendo honesto, expõe-lhe os defeitos, mas também o heroísmo, 

a fidelidade e a coerência. 
 
 Gonçalo Portocarrero de ALMADA, Histórias e Morais, Lisboa, Aletheia, 
2011, 204 pp. 
(Ensaio) 
Colectânea de artigos escritos pelo Padre Gonçalo Portocarrero de Almada e publicados em 
vários jornais, com temas que vão desde a intervenção directa em temas de actualidade, como 
o aborto ou o casamento de homossexuais, a temas mais de fundo, como a identidade 
europeia, passando por comentários a passos da vida de vários santos, tudo com a 



profundidade, a fina ironia, o sentido de humor e a extraordinária argúcia crítica que lhe 
reconhecem todos os seus leitores.  

 
 Vítor BENTO, Economia, moral e política, Lisboa, Fundação Francisco 
Manuel dos Santos, 2011, 112 pp. 
(Ensaio de divulgação) 
Como o título indica, Vítor procede, neste ensaio, a uma análise das relações entre a 
economia, a moral e a política, preconizando um «regresso às origens», ou seja, a promoção 
de uma economia que reconheça as suas ligações à moral e à política, ligações essas que 
pretendeu cortar nos últimos séculos, com efeitos desastrosos. Uma parte do livro é dedicada 
à análise económica. 
 
 Pierre BLET, Pio XII e a Segunda Guerra Mundial, Cascais, Principia, 2001, 
336 pp. 
(História) 
De acordo com a lenda negra que corre sobre Pio XII, o papa da II Guerra Mundial era anti-
semita e filo-nazi, ou pelo menos não fez todo o possível por salvar os judeus do extermínio. 
Os arquivos do Vaticano mostram, contudo, as inúmeras diligências feitas pelo papa, quer para 
evitar a guerra, quer para socorrer as suas vítimas. É essa história que Pierre Blet conta neste 
livro. 

 

 Mário CABRAL, Via Sapientiae: da Filosofia à Santidade, Lisboa, I.N.C.M., 
2008, 558 pp. 
(Filosofia) 
Defende-se que o pensamento português contemporâneo só atinge a sua real compreensão 
num contexto de filosofia cristã, mesmo quando os autores o desconhecem ou, inclusive, o 
combatem. Exemplifica-se com Delfim Santos, Teixeira de Pascoaes e Agostinho da Silva. O 
livro tem a grande vantagem de possuir introduções e conclusões que facilitam a compreensão 
dos capítulos, por vezes técnicos de mais. 
 

 Italo CALVINO, Porquê ler os clássicos, Lisboa, Teorema, 2009, 270 pp. 
(Ensaio literário) 
Bons ensaios sobre alguns dos grandes autores clássicos. 
 

 Cristina CAMPO e Piero DRAGHI (orgs.), Ditos e Feitos dos Padres do 
Deserto, Lisboa, Assírio e Alvim, 2003, 270 pp. 
(Religião) 
Trata-se de uma selecção, feita por Cristina Campo e Piero Draghi, de ditos (apotegmata) e 
feitos dos «padres do deserto», esses mestres da espiritualidade solitária, feita de contínua 
oração e contemplação, que floresceram entre os séculos III e VI da nossa era. Alguns dos 
padres eram anacoretas, vivendo em total isolamento, outros partilhavam o seu tempo entre 
o isolamento e alguma proximidade humana; outros ainda eram cenobitas, habitando nalgum 
mosteiro. Esta selecção, tão bem conseguida, traz os padres do deserto para perto de nós: 
imaginamos as suas celas, as suas grutas, o seu dia-a-dia, as suas lutas interiores, a sua imensa 
força espiritual. Segundo Cristina Campo, os seus ditos «eram quase sempre nozes duríssimas, 
intragáveis, por trazerem em si a totalidade da vida, impossíveis de partir com os dentes». 
Estes ditos e feitos são o retrato vivo da espiritualidade profunda destes homens, que de tão 
compenetrados na «santa impassibilidade», se transformavam em «seres de fogo, de tal modo 
que dos seus dedos erguidos saltavam chamas, e a sua palavra era «como um golpe de 
espada», e convinha que, durante a oração, um discípulo estivesse de vigia às suas portas para 



que as gentes não vissem que aquela porta era a boca de uma fornalha». 
 

 Frank CAPRA, O nome acima do título – Autobiografia, Lisboa, Cinemateca 
Portuguesa, 1999, 932 pp. 
(Biografia) 
Uma das melhores obras jamais escritas sobre a Sétima Arte, em que o genial realizador faz a 
crónica do cinema americano, nas grandes linhas e nas pequenas histórias, ao mesmo tempo 
que expõe a sua visão do cinema: ele fazia filmes sobre pessoas normais, sobre os impulsos 
contraditórios que as caracterizam. «A ideia mestra dos meus filmes é o Sermão da 
Montanha», afirmava. 
 
 G. K. CHESTERTON, O Homem Eterno, Lisboa, Aletheia, 2009, 380 pp. 
(Filosofia) 
Em 1925, Chesterton publica O Homem Eterno (para muitos a sua obra-prima), em resposta a 
um Perfil da História publicado por H. G. Wells em 1920; Chesterton empreende narrar uma 
história do mundo para demonstrar que, ao contrário do que pretendia Wells, nem o 
evolucionismo explica inteiramente o homem – que resulta, não de um progresso gradual, mas 
de um extraordinário salto qualitativo –, nem Cristo é, muito simplesmente, um homem bom, 
porque é o Filho do Homem. 
 

 G. K. CHESTERTON, O Homem que era Quinta-Feira, Lisboa, Aletheia, 2012, 
231 pp. 
(Filosofia) 
Fruto da criativa mente do seu autor, este policial metafísico é uma alegoria sobre a vida e as 
suas prisões. 
 

 G. K. CHESTERTON, Ortodoxia, Lisboa, Aletheia, 2008, 200 pp. 
(Filosofia - Religião) 
Na sequência de uma série de experiências interiores, Chesterton foi-se aproximando da 
ortodoxia cristã, convertendo-se ao catolicismo em 1922; uma parte dessas experiências é 
descrita como a longa epopeia «de um velejador inglês que, tendo cometido um ligeiro erro de 
cálculo na rota, descobre a Inglaterra, pensando tratar-se de uma ilha desconhecida dos mares 
do Sul» (Ortodoxia). Ou seja, que percorre montanhas e vales e dá à sua inteligência tratos de 
polé, para chegar às mesmas conclusões a que podia ter chegado lendo o catecismo. E a mais 
clara das conclusões a que Chesterton chega na Ortodoxia é a de que o cristianismo não pode 
deixar de ser a religião verdadeira, porque é a que melhor se adapta à realidade, a que melhor 
descreve o mundo tal como o conhecemos e o experienciamos, com todas as perplexidades e 
frustrações a ele inerentes. Ortodoxia é um dos mais importantes livros de Chesterton, e um 
dos que mais influenciou uma geração de conversos na Inglaterra do princípio do século 
passado, tendo continuado a iluminar sucessivas gerações de apreciadores deste mestre do 
paradoxo. 
 

 G. K. CHESTERTON, Tremendas Trivialidades, Lisboa, Aletheia, 2010, 240 
pp. 
(Ensaio) 
Recolha de crónicas breves que Chesterton publicou em jornais. Uma leitura às vezes 
intrigante, que cumpre maravilhosamente o objectivo do seu autor: treinar o nosso olhar para 
aprender a ver o mais simples e quotidiano. 
 

 Gyorgy DALOS, O convidado do futuro, Lisboa, Temas e Debates, 2001, 178 



pp. 
(Literatura) 
Em 1945., o pensador britânico Isaiah Berlin (nascido em Riga) conheceu a poetisa russa Anna 
Akhmatova em Leninegrado, e fez-lhe uma visita que durou catorze horas. O livro consiste 
num relato das circunstâncias desse encontro, bem como dos seus antecedentes e das suas 
consequências – terríveis para Akhmatova, suspeita pelo regime estalinista de pactuar com 
espiões ocidentais. 
 

 Mary EBERSTADT, As cartas do Derrotado, Lisboa, Aletheia, 2011, 170 pp. 
(Ensaio) 
Num conjunto de cartas que oscilam entre o trágico e o divertido, a autora assume o papel de 
uma jovem de cerca de 20 anos, católica de berço, que se converteu ao ateísmo e que envia 
uma série de conselhos (gratuitos) aos ateus de serviço para estes melhorarem a sua imagem e 
conseguirem captar mais cristãos. Pelo caminho, vai demonstrando que o ateísmo não tem 
qualquer hipótese de vencer numa comparação com o cristianismo, seja em termos de 
doutrina, seja em termos históricos ou em termos das inteligências que abraçaram um e outro. 
 

 John EIDINOV e David EDMONDS, O atiçador de Wittgenstein, Lisboa, 
Temas e Debates, 2003, 296 pp. 
(Filosofia) 
Em Outubro de 1946, Karl Popper foi convidado a apresentar uma comunicação num encontro 
do Clube de Ciências Morais de Cambridge, que era dirigido por Wittgenstein. O encontro 
entre os dois filósofos foi de curtíssima duração – 10 minutos – e Wittgenstein terá pegado 
num atiçador para defender o seu ponto de vista. O livro faz um levantamento do que 
efectivamente aconteceu neste encontro, mas também das posições filosóficas de fundo de 
Popper e Wittgenstein, bem como das respectivas origens sociais e económicas. 
 

 Orlando FIGES, Sussurros. A vida privada na Rússia de Estaline, Lisboa, 
Aletheia, 2010, 795 pp. 
(História) 
Impressionante trabalho de investigação em que, a partir de cartas, diários, memórias e outros 
registos de natureza pessoal, o autor descreve a vida das pessoas comuns – o medo, as 
prisões, a pobreza e a fome, a frequência universitária, os empregos, os afectos e as traições, 
os campos de trabalho e as carreiras artísticas, a vida em comunidade e o isolamento – que 
foram atingidas, primeiro pela Revolução e a seguir pelo peso do martelo estalinista.  
 
 Antony FLEW, Deus não existe, Lisboa, Aletheia, 2010, 188 pp. 
(Filosofia - Religião) 
Antony Flew era um dos ateus mais famosos do mundo, cientista de renome que emprestava 
todo o seu prestígio à causa do ateísmo. Já para o final da vida, e ponderando nos dados da 
ciência – em particular a física –, chegou à conclusão de que tem de haver um princípio divino. 
O livro é um relato desta mudança de opinião. 
 
 Antonia FRASER, Luis XIV e o amor, Lisboa, ASA, 2006, 416 pp. 
(História) 
O Rei-Sol esteve longe de ter uma vida exemplar, em termos matrimoniais. Mas também 
nunca lhe foi permitido chamar bem ao mal nem mal ao bem. Numa escrita elegante e 
informativa sobre a época, a autora mostra os conflitos interiores e exteriores com que o 
monarca francês teve de se confrontar nas suas relações com o sexo oposto. 
 



 Robert P. GEORGE, Choque de Ortodoxias. Direito, Religião e Moral em 
crise, Coimbra, Tenacitas, 2008, 376 pp. 
(Filosofia) 
Robert P. George é docente da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. É, nessa 
mesma universidade, colega de Peter Singer, o filósofo australiano conhecido pela sua radical 
promoção de uma ética consequencialista. Na defesa da posição jusnaturalista, Robert P. 
George encontra-se nos antípodas intelectuais de Peter Singer, e não tem poupado esforços 
no sentido de propor argumentos contra o consequencialismo, partindo do direito natural. 
A obra está dividida em três partes, "O Espaço Público", "Os Tribunais", e por fim, "A Igreja", 
esta alusiva à Igreja Católica à qual o autor pertence. Na primeira parte, o autor contesta a 
validade e a racionalidade do que ele chama a "ortodoxia secularista", que procura hoje 
dominar o espaço público e relegar a religião para a esfera do privado. Na segunda parte, o 
autor analisa o papel da Justiça na sociedade, apoiando-se nalguns exemplos da jurisprudência 
norte-americana. Na última parte, Robert P. George toca nalguns temas sensíveis na relação 
entre o catolicismo e a sociedade contemporânea, temas esses que são frequentemente palco 
de fortes contestações anti-católicas, como o tema da homossexualidade, da bioética, e das 
relações entre Igreja e Estado. 
 

 Manuel GUERRA, A trama maçónica, Cascais, Principia, 2008, 400 pp. 
(Ensaio) 
Na primeira parte do livro, é apresentada uma pesquisa histórica sobre a origem, a estrutura e 
os métodos de actuação da maçonaria. O autor procura fazer compreender, por exemplo, o 
que torna a maçonaria incompatível com o cristianismo e por que motivo se opõe à Igreja 
Católica. Na parte final, para além de rever a origem maçónica de algumas seitas, dedica um 
capítulo a aferir a sua influência política ao longo da história.  
 

 Paul JOHNSON, Churchill, Lisboa, Aletheia, 2010, 210 pp. 
(Biografia) 
Uma rápida biografia do grande estadista inglês, escrita por um autor que o apreciava, 
narrando os grandes acontecimentos e os episódios mais pequenos da vida deste homem que 
marcou o século XX. 
 
 Paul JOHNSON, Criadores, Lisboa, Aletheia, 2006, 387 pp. 
(Biografias) 
Nesta obra, Paul Johnson examina a natureza e a importância da criatividade, seja ela na 
literatura (Shakespeare ou Jane Austen), na pintura (Dürer ou Turner), na música (Bach), na 
arquitectura (com Pugin ou Viollet-le-Duc), ou na moda (Balenciaga e Dior) e no cinema de 
animação (Disney) – entre muitos outros. Num conjunto de ensaios apaixonantes, ficamos a 
conhecer melhor estes grandes homens e mulheres que deixaram marca na nossa cultura. 
 

 Paul JOHNSON, Intelectuais, Lisboa, Guerra e Paz, 2008, 496 pp. 
(Biografias) 
Paul Johnson chama intelectuais àqueles pensadores e autores que pregavam e professavam 
um enorme amor à humanidade em geral, enquanto desprezavam e maltratavam os homens 
em particular, nomeadamente os que tinham mais perto de si, a família e os amigos. Se quer 
saber como eram na vida privada J.-J. Rousseau, Marx, Tolstoi, Hemingway ou Sartre, entre 
outros, Johnson explica-lhe. 
 

 H. C. Robbins LANDON, 1791 – O último ano de Mozart, Cascais, Principia, 
2006, 320 pp. 



(Biografia) 
Mozart morre em Dezembro de 1791, e o final da sua vida está envolto numa bruma de 
mistério, intriga e escândalo. Mas talvez tenha sido apenas uma tragédia: a morte precoce de 
um génio. Robbins Landon recorre às fontes para apresentar os factos, dando a conhecer a 
comovente história do último ano da vida do compositor. 
 

 C. S. LEWIS, Vorazmente teu, Lisboa, Grifo, 1995 

(Ensaio) 
Um conjunto de cartas que um diabo experiente dirige ao seu sobrinho, que está a dar os 
primeiros passos na tarefa de tentar os homens. Um muito penetrante e subtilmente irónico 
olhar sobre os tiques da sociedade ocidental da primeira metade do século XX, que continua a 
assentar-nos como uma luva. 
 

 Aquilino Polaino LORENTE, Aprender a escutar, Lisboa, Diel, 2009, 352 pp.  
(Psicologia) 
Psiquiatra com larga experiência clínica, o autor aponta neste livro uma série de pistas para 
uma actividade tão necessária quanto difícil: escutar os outros, que é muito diferente de os 
ouvir. 
 

 Alberto MANGUEL, Uma história da leitura, Lisboa, Presença, 1999, 368 pp.  
(Literatura) 
Uma história da leitura, mas do ponto de vista do leitor. Escrito sempre do ponto de vista 
subjectivo, evitando o estilo académico, o livro relata episódios divertidos e analisa questões 
diversas relacionadas com a leitura: o silêncio, os locais, as leituras públicas, etc. 
 

 Roberto de MATTEI, O cruzado do século XX. Plínio Corrêa de Oliveira, 
Porto, Civilização, 2005, 394 pp. 
(Biografia) 
Plínio Corrêa de Oliveira (1908-1995) foi um intelectual católico brasileiro, combatente 
acérrimo pelos valores da verdade e da justiça. Nesta obra, Roberto de Mattei traça-lhe a vida 
e o carácter. 
 

 Roberto de MATTEI, A ditadura do relativismo, Porto, Civilização, 2008, 
104 pp. 
(Ensaio) 
Repescando uma expressão muito cara a Bento XVI, introduzida pelo então Cardeal Ratzinger 
que antecedeu o conclave em que ele próprio foi eleito papa para designar a situação em que 
se encontra o Ocidente, o autor recolhe nesta obra uma série de artigos de denúncia da 
mesma situação e proposta de soluções. 
 

 Miguel MORGADO, Autoridade, Lisboa, Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, 2010, 136 pp. 
(Ensaio de divulgação) 
Uma análise histórica e temática da noção, pondo nomeadamente em discussão a relação do 
homem contemporâneo com a questão da autoridade. Uma excelente introdução ao tema. 
 

 Anthony O’HEAR, Os grandes livros, Lisboa, Aletheia, 2009, 515 pp. 
(Literatura) 
Uma viagem de 2500 anos pela literatura clássica, desde Homero até Goethe, passando por 
Platão, Santo Agostinho, Dante, Milton, Camões e vários outros. Indispensável para abrir o 



apetite para as obras que ainda não se conhecem e confirmar o valor das que já se leram. 
 

 John O’SULLIVAN, O presidente, o papa e a primeira-ministra, Lisboa, 
Aletheia, 2009. 
(História) 
Através da vida e das boas relações entre Ronald Reagan, João Paulo II e Margaret Thatcher, o 
autor traça, com uma narrativa directa e sugestiva, um retrato arguto dos anos 80, salientando 
a forma como as características dos três líderes permitiram alcançar na Europa os resultados 
históricos que se conhecem.  
 

 Daniel PENNAC, Como um romance, Lisboa, ASA, 2010, 174 pp.  
(Literatura) 
Os jovens não gostam de ler. Neste original ensaio, um comentário íntimo que se lê como um 
romance, o autor – romancista, professor e pai de jovens – reflecte sobre a leitura a partir da 
sua experiência, salientando que esta actividade não se pode impor, antes tem de ser 
descoberta com habilidade, desmitificando os argumentos que se lhe opõem. 
 

 Juan Manuel de PRADA, A nova tirania, Lisboa, Aletheia Editores, 2009, 
400 pp. 
(Ensaio) 
Juan Manuel de Prada é um escritor espanhol que, embora jovem, já foi galardoado com os 
mais prestigiantes prémios literários do seu país. Em A nova tirania, Prada aplica todo o seu 
talento literário e a sua inteligência, arguta e profunda, à análise da situação em que se 
encontra a modernidade. O livro é constituído por 135 artigos, publicados em diversos órgãos 
de imprensa ao longo de vários anos, sobre temas de actualidade, como o aborto e a 
eutanásia, passando por recordações de infância, e ainda comentário literário e de cinema. Um 
dos capítulos mais comoventes é aquele em que o autor narra os dias da morte de João Paulo 
II e da eleição de Bento XVI, a que assistiu em Roma. 
 

 Rui RAMOS, Bernardo Vasconcelos e SOUSA, Nuno MONTEIRO, História de 
Portugal, Lisboa, Esfera dos Livros, 2009, 1000 pp. 
(História) 
Uma excelente história de Portugal, nas suas dimensões política, económica, social e cultural. 
Nas palavras do Prof. Mattoso, numa crítica muito positiva à obra, falta-lhe apenas a história 
da Igreja Católica. 
 

 Robert ROYAL, Os mártires católicos do século XX, Cascais, Principia, 2001, 
480 pp. 
(História - Religião) 
O século XX fez mais mártires do que os restantes dezanove séculos de história da Igreja todos 
juntos. Nesta obra, são narradas histórias individuais e colectivas de martírio, começando no 
México, passando pela Espanha, a Rússia soviética e a Alemanha nazi, e desembocando nos 
estados comunistas da Europa de Leste, da Ásia e da América Latina. Uma obra sobre a 
heroicidade da lealdade a Cristo.  
 

 João SEABRA, O Estado e a Igreja em Portugal no início do século XX. A Lei 
da Separação de 1911, Cascais, Principia, 2009, 408 pp. 
(História - Religião) 
A Lei da Separação, promulgada em Portugal a 20 de Abril de 1911, descrita pelo autor como 
«sete capítulos, 196 artigos de inventiva persecutória», constituiu um ataque feroz do Estado 



republicano à Igreja reagiu cerrando fileiras e gerando mártires, a maior parte dos quais no 
longo martírio da desconsideração, da pobreza e da miséria. É este processo que o P. João 
Seabra analisa nesta obra. 
 

 Lúcio Aneu SÉNECA, Cartas a Lucílio, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 20094, 714 pp. 
(Literatura) 
Conjunto de cartas escritas por Séneca a Lucílio, seu amigo e governador da Sicília, com 
conselhos relativos à prática do estoicismo, mas também a coisas tão corriqueiras como o 
barulho e a asma. Um clássico em nova edição, com tradução de José António Segurado e 
Campos (Catedrático jubilado da Faculdade de Letras de Lisboa). 
 

 Elio SGRECCIA, Manual de Bioética. Fundamentos e ética biomédica, 
Cascais, Principia, 2009, 960 pp. 
(Filosofia) 
As questões relativas ao domínio da vida, quer no seu começo, quer no seu fim, não são 
questões fáceis de resolver, o que não significa que não tenham solução, nem significa que 
alguém deva sentir-se dispensado de ter sobre elas uma opinião fundada. Elio Sgreccia, bispo 
italiano, é um dos maiores especialistas mundiais em bioética, professor universitário e 
Presidente da Academia Pontifícia para a Vida entre 2005 e 2008, e esta obra é um excelente 
manual de consulta para todas as questões que se colocam no domínio da bioética. 
 

  Rebecca SKLOOT, A vida imortal de Henrietta Lacks, Porto, Casa das 
Letras, 2011, 416 pp. 
(Bioética) 
Em 1951, Henrietta Lacks, uma mulher negra e pobre, morre de cancro num hospital de 
Baltimore; do seu corpo são retiradas algumas células que, possuindo uma surpreendente 
capacidade de reprodução, são aplicadas à cura de várias doenças, sendo actualmente 
vendidas em todo o mundo – sem que os familiares de Henrietta Lacks tenham sido 
consultados ou tenham recebido um tostão dos lucros obtidos com estas células. A jornalista 
Rebecca Skloot discute os problemas, nomeadamente morais, que esta situação coloca com 
base em entrevistas a familiares e amigos de H. Skloot. 
 

 Rodney STARK, A vitória da razão, Lisboa, Tribuna da História, 2007, 336 
pp. 
(História) 
O autor mostra que, destacando-se das outras religiões monoteístas e dos seus antepassados 
clássicos, o cristianismo deu origem à liberdade, aos direitos humanos, ao exercício da razão e 
à confiança no futuro – mas também ao capitalismo, que tem origem na Idade Média. 
 

 Nassim TALEB, O cisne negro, Lisboa, Dom Quixote, 2009, 488 pp. 
(Ensaio) 
Até se descobrir um cisne negro na Austrália, era convicção da humanidade de que todos os 
cisnes eram brancos. Os cisnes negros de Taleb, matemático e analista de origem libanesa que 
trabalha na bolsa, são acontecimentos improváveis que se caracterizam por serem raros, por 
terem enorme impacto, e por se tornarem explicáveis, e mesmo previsíveis, depois de terem 
acontecido. Com uma escrita ligeira, mas sempre polémica, o autor chama a atenção para o 
facto de termos deixado de ser entidades que pensam, e nos termos transformado em 
entidades que fazem cálculos, não aplicando um saudável cepticismo à nossa apreciação da 
realidade.  



 

 Gordon THOMAS, Os judeus do Papa. O plano secreto do Vaticano que 
salvou milhares de judeus do Holocausto, Lisboa, Casa das Letras, 2012, 372 
pp. 
(História) 
No contexto da polémica em torno da actuação do Papa Pio XII durante a II Guerra Mundial, 
Gordon Thomas – historiador protestante britânico – toma o partido da verdade, e mostra 
que, longe de ser anti-semita, o pontífice demonstrou com actos uma profunda preocupação 
com o destino do povo judaico. Não sendo tão profundo como poderia, por usar um estilo 
principalmente narrativo sem uma referência explícita e continuada às fontes, este livro é uma 
excelente introdução a esta querela. 
 

 Edmund de WAAL, A lebre de olhos de âmbar, Lisboa, Sextante, 20132, 328 
pp. 
(História / Biografia) 
História narrativa da fascinante ascensão e queda de uma família de judeus seculares que 
enriquece em Odessa em meados do século XIX e se desloca para a Europa ocidental (primeiro 
Paris, depois Viena, depois Tóquio), patrocinando as artes e vivendo o sonho da integração 
graças a uma fortuna fabulosa – para ser finalmente aniquilada pelo nazismo. 
 

 George WEIGEL, O cubo e a catedral, Lisboa, Aletheia, 2005, 150 pp. 
(Ensaio) 
Nesta pequena obra de análise histórica e sociológica, Weigel analisa as origens do «problema 
europeu», ou seja, a tese – defendida pelos intelectuais europeus dos últimos dois séculos – 
segundo a qual era necessário abandonar Deus para tornar possível o progresso. As 
consequências desta posição estão à vista na história europeia. 
 

 Benjamin WIKER, 10 livros que estragaram o mundo e mais 5 que também 
não ajudaram nada, Lisboa, Aletheia, 2011, 298 pp. 
(Ensaio) 
Se os Grandes Livros enriqueceram o mundo, estes 10 livros (escritos por Maquiavel, 
Descartes, Marx, Darwin e outros), todos eles muito influentes, produziram guerras, 
genocídios, opressões totalitárias, a destruição da família e outros desastres. E, contudo, as 
ideias neles contidas continuam a ser muito apreciadas. Benjamin Wiker explica porquê e 
apresenta alternativas. 
 

 Simon WINCHESTER, O professor e o louco, Lisboa, Temas e Debates, 2001, 
244 pp. 
(Ensaio) 
Em 1857 tem início a criação do Oxford English Dictionary, coordenado por James Murray. O 
Dicionário é criado com a colaboração de dezenas de milhares de pessoas; uma das mais 
curiosas é William Chester Minor – que, para além de brilhante linguista, é um psicopata que 
passou uma parte significativa da sua vida preso num hospital psiquiátrico. O livro narra a 
relação que se estabeleceu entre estes dois homens, à roda do Dicionário. 
 

 Thomas E. WOODS, Jr., O que a civilização ocidental deve à Igreja Católica, 
Lisboa, Aletheia, 2009, 296 pp. 
(História) 
Numa época da história em que a religião em geral, e a Igreja Católica em particular, sofrem 



ataques em várias frentes em nome da liberdade e da racionalidade, convém muito recordar a 
todos, e em particular aos próprios católicos, que a liberdade de que o Ocidente usufrui e a 
racionalidade que pratica se devem, em grande medida, à acção e à vigilância da Igreja. E não 
só a liberdade e a racionalidade, mas um grande número de elementos constitutivos da 
civilização ocidental, como a agricultura, as universidades, a ciência, o direito internacional, 
etc. 
 

 Stefan ZWEIG, Grandes Momentos da História da Humanidade. Catorze 
Miniaturas, Lisboa, A esfera dos livros, 2009, 296 pp. 
(História) 
Catorze textos breves, que relatam acontecimentos históricos muito variados, que ficaram 
esquecidos. Muito bem escrito, uma leitura agradável e proveitosa. 

 
 Stefan ZWEIG, O mundo de ontem. Recordações de um europeu, Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2005, 496 pp. 
(História) 
Memórias de Zweig desde a juventude, em Viena, até aos prenúncios da II Guerra Mundial. 
Um testemunho importante para a história da Europa desde os fins do século XIX até ao início 
da década de 40. Há um capítulo em que Zweig exprime uma grande admiração pela pessoa de 
Freud. 



4. INFANTIL/JUVENIL 
 

 Richard ADAMS (n. 1920), Era uma vez em Watership Down, Porto, Via 
Óptima, 2006, 464 pp.  
(Romance / a partir dos 10 anos) 
Uma comunidade de coelhos é desalojada do seu habitat e tem de ir procurar outro sítio para 
se instalar, dando assim início a uma aventura cheia de dificuldades, mas também de êxitos, 
no decorrer da qual se revelará a personalidade de cada um. 
 

 Louisa May ALCOTT (1832-1888), Mulherzinhas, Lisboa, Edi9, 2010, 288 pp.  
(Romance / a partir dos 10 anos) 
Um clássico da literatura juvenil: Meg, Jo, Beth e Amy são quatro irmãs muito diferentes, que 
vivem no final do século XIX e encarnam as virtudes e as problemáticas desse tempo. 
Provavelmente desactualizado relativamente aos interesses de hoje, tem contudo uma 
narrativa cheia de vivacidade e humor. 
 
 Lloyd ALEXANDER (1924-2007), Crónicas de Prydain: O livro de três, O 
caldeirão mágico, O castelo de Llyr, O Errante Taran, O Grande Rei, Lisboa, 
Europa-América, 1987, 156 pp., 196 pp., 152 pp., 140 pp., 144 pp.  
(Fantasia / 10-12 anos) 
Os livros combinam lendas de Gales com mitologia clássica e algumas referências bíblicas. 
Taran, que tem uma grande ânsia de aventura, dá por si envolvido numa luta entre o bem e o 
mal, chegando rapidamente à conclusão de que ser chefe também significa ser responsável, e 
aprendendo com os próprios erros de livro para livro.  
 

 Alessandro D’AVENIA (n. 1977), Branca como a neve, vermelha como o 
sangue, Lisboa, Lua de Papel, 2010, 264 pp.  
(Sobre a adolescência, para adolescentes) 
Leo é um adolescente nada idealista, a quem o mundo desagrada razoavelmente. O livro conta 
um ano da vida deste rapaz, o ano em que chega à escola um professor especial, o Sonhador, 
que vai colocar-lhe uma série de questões importantes (Deus, o amor, a dor, o bem e o mal, a 
amizade, o sentido da existência), que têm um impacto decisivo sobre a sua vida. 
 

 Pierdomenico BACCALARIO (n. 1974), Century. O anel de fogo, Lisboa, 
Quidnovi, 2009, 336 pp.  
(Aventuras / a partir dos 10 anos) 
Quatro jovens provenientes dos quatro cantos do mundo encontram-se num hotel em Roma e 
descobrem que têm uma coisa em comum: todos eles fazem anos a 29 de Fevereiro. E 
acontece que, de cem em cem anos, é missão de quatro jovens salvar o mundo. 
 

 Natalie BABBITT (n. 1932), A fonte misteriosa, Lisboa, Presença, 2003, 96 
pp.  
(Fantasia / a partir dos 8 anos) 
Winnie Foster é uma pequena de onze anos que está farta de ser super-protegida pelos pais e 
decide fugir de casa e dar uma volta pela floresta, onde encontra Jesse Tuck, que está a beber 
água na fonte misteriosa. Acontece que Jesse parece ser pouco mais velho que ela, mas na 
realidade tem mais de cem anos; é que a fonte misteriosa é uma fonte da eterna juventude. 
Uma história que coloca questões interessantes sobre a vida, a mudança e a morte. 
 



 Ted BELL, Hora H, Lisboa, Teen, 2010, 404 pp. 
(Aventuras / 13-15 anos) 
Estamos em 1939 e Nick McIver, o protagonista do livro, filho do proprietário de um farol da 
costa da Grã-Bretanha, anseia por aventura. Certo dia, ele e a irmã encontram, dentro dum 
baú, uma máquina do tempo que os levará a diversos períodos históricos, permitindo-lhes 
combater nazis e soldados de Napoleão, e aprender o que é o heroísmo, o patriotismo e a 
rectidão de intenção. 
 

 Enid BLYTON (1897-1968), As gémeas: As gémeas no colégio de Santa 
Clara, As gémeas voltam ao colégio, Terceiro período em Santa Clara, O 
segundo ano em Santa Clara, O terceiro ano em Santa Clara, Catarina no 
Colégio de Santa Clara Lisboa, Oficina do Livro, 2010, 232 pp., 2010, 216 pp., 
2010, 208 pp., 2011, 210 pp., 2011, 192 pp., 2011, 192 pp. 
(Aventuras / a partir dos 10 anos) 
Patrícia e Isabel, as duas gémeas do título, têm dificuldade em se adaptar ao colégio interno. 
Quando, porém, se estabelecem, as aventuras começam. Reedição de um clássico de Enid 
Blyton, que encantou as mães e as avós das actuais crianças. (NB – Todos os livros de Enyd 
Blyton são recomendados.) 
 

 Frank Cottrell BOYCE (n. 1959), Milhões, Lisboa, Presença, 2004, 164 pp. 
(Ficção / 9-12 anos) 
Damian, o narrador deste livro, tem cinco anos, acaba de perder a mãe e conversa 
habitualmente com os santos. Um dia, porém, encontra um saco com dinheiro e confronta-se 
com a necessidade de tomar uma decisão sobre a melhor maneira de o gastar. Um livro 
divertido, escrito por um autor que conhece bem a infância porque tem sete filhos. 
 

 John BOYNE (n. 1971), O rapaz do pijama às riscas, Lisboa, ASA, 2008 
(Ficção / 13-15 anos) 
O protagonista deste breve mas emotivo e intenso romance é Bruno, um rapazinho de nove 
anos, filho de um comandante nazi, homem de confiança do próprio Hitler. Bruno vive em 
Berlim, com os pais e a irmã Gretel, uns anos mais velha que ele. Embora comece a notar que 
algo estranho se desenrola à sua volta – a chegada de Hitler ao poder e os preparativos para a 
guerra –, Bruno é tão pequeno que não percebe nada. Até que a família se muda para outra 
cidade. 
 

 Eoin COLFER (n. 1965), Artemis Fowl. O ouro das fadas, Lisboa, Dom 
Quixote, 2002, 264 pp. 
(Aventuras / a partir dos 12 anos) 
Artemis Fowl é um genial criminoso de 13 anos, que se vê envolvido numa prodigiosa e 
divertida aventura, com empresários americanos e muita magia à mistura. 
 

 Kate DiCAMILLO (n. 1964), A odisseia de Edward Tulane, Lisboa, Edições 
GaiaLivro, 2007 
(Ficção / 9-12 anos) 
O herói desta história é um coelho de peluche adorado pelo dono de dez anos, que se perde 
durante umas férias da família, ficando assim com muito tempo para pensar. Com efeito, o 
coelho é um boneco muito cheio de si próprio, e a viagem que faz ao longo do livro – 
maravilhosamente ilustrado – permite-lhe compreender uma série de coisas sobre a natureza 
do verdadeiro amor. 



 

 Patrick CARMAN (n. 1966), As terras de Elyon, I: As montanhas misteriosas, 
II: O vale dos espinhos, III: A décima cidade, Lisboa, Presença, 2007, 2007, 
2008, 200 pp., 172 pp., 152 pp.  
(Narrativa / a partir dos 12 anos) 
Aventuras numa terra de magia, o País de Elyon, onde há gigantes e animais que falam, e que 
Abbadon quer destruir. Sobre Alexa, uma menina de doze anos e uma heroína admirável, cairá 
o encargo de salvar a sua terra e a humanidade. Inspirada em Nárnia (mas sem a qualidade 
literária da série de C. S. Lewis), esta série apresenta uma clara distinção entre o bem e o mal e 
salienta a importância dos indivíduos neste conflito. 
 

 Gerald DURRELL (1925-1995), A minha família e outros animais, Lisboa, 
Presença, 2002, 296 pp.  
(Narrativa / a partir dos 14 anos) 
A família de Gerald troca a chuvosa Inglaterra pela soalheira Corfu, que é um verdadeiro 
paraíso para este rapaz apaixonado pela natureza, que nos irá apresentar, num livro de 
imbatível humor, enorme pormenor e grande competência narrativa, uma autêntica 
enciclopédia de animais dos quais nunca nos teríamos apercebido sozinhos. É um livro para 
jovens que gostam de ler, porque tem de ser lido com calma, saboreando os conteúdos.  
 

 Michael ENDE (1929-1995), A história interminável, Lisboa, Presença, 2008, 
312 pp. 
(Fantasia e aventura / a partir dos 11 anos) 
O pequeno Bastian Balthazar Bux é um tudo menos um herói. Quando, porém, descobre um 
mundo encantado prestes a desmoronar-se, percebe que lhe compete a ele recuperá-lo, 
principalmente através do esquecimento de si e do amor. Começa então uma sucessão de 
fantásticas aventuras, cheias de cor e fantasia, narradas com um estilo simples e bem 
adaptado ao conteúdo. 
  

 John FLANAGAN (n. 1944), Aprendiz de Ranger, A ponte em chamas, A 
terra do gelo, Lisboa, ASA, 2008, 2009, 2010, 304 pp., 320 pp., 308 pp. 
(Fantasia e aventura / a partir dos 11 anos) 
Will é um órfão de quinze anos que, no primeiro volume, está a treinar para Ranger, pois terá 
de combater Morgarath, o Senhor das Montanhas da Chuva e da Noite. Nos volumes 
seguintes, as aventuras prosseguem. 
 

 Timothée FOMBELLE (n. 1973), Tobias Lolness, Lisboa, ASA, 2010, 336 pp. 
(Fantasia e aventura / a partir dos 11 anos) 
Tobias Lolness tem milímetro e meio de altura e vive na Árvore. O pai, um cientista brilhante, 
fez uma descoberta que põe em causa os planos malignos do seu maior inimigo e o pequeno 
Tobias tem de o salvar, e à família. As aventuras são empolgantes, as personagens reais e 
interessantes e o livro prende qualquer leitor. 
 

 Cornelia FUNKE (n. 1958), Inkheart, Coração de tinta, Lisboa, Presença, 
2009.  
(Fantasia / a partir dos 10 anos) 
Mo, o pai de Meggie, é um contador de histórias que tem a capacidade de transportar as 
personagens para fora dos livros e as pessoas para dentro deles. Por exemplo, a mãe de 
Meggie foi transportada para o intrigante mundo do coração de tinta, onde há fadas, gigantes 



e castelos. Uma leitura extremamente absorvente.  

 
 Debi GLIORI, Família Strega-Borgia: Maldade pura e negra, Magia pura e 
negra, Estoril, Minutos de Leitura, 2005, 2006, 336 pp.  
(Fantasia, humor / a partir dos 8 anos) 
Aventuras e desventuras de uma família de feiticeiros e aprendizes, cujos animais de 
estimação são aranhas e ratos, em que o pai é raptado, a bebé anda perdida na internet, e 
finalmente cujo castelo se encontra em obras e que é obrigada a mudar-se para um hotel. 
 
 Kenneth GRAHAME (1859-1932), O vento nos salgueiros, Lisboa, Tinta da 
China, 2007, 270 pp. 
(Aventuras / 10 anos em diante) 
Clássico da literatura juvenil, publicado no começo do século XX mas absolutamente 
intemporal, narra as aventuras e desventuras de um grupo de animais, nos quais são 
retratadas personalidades humanas típicas. De um humor, uma ternura e uma mestria 
narrativa que o tornam uma descontraída e excelente leitura para os jovens, mas também 
muito atractivo para os pais dos jovens. 
 

 Shannon HALE (n. 1974), Academia de princesas, Lisboa, Gradiva, 2008, 264 
pp.  
(Narrativa / a partir dos 12 anos) 
Miri, a protagonista do livro, é uma pequena da montanha que é enviada para a Academia das 
Princesas juntamente com todas as meninas casamenteiras da aldeia; deste grupo sairá depois 
a futura princesa. O livro não é uma clássica história de fadas, mas uma exploração dos 
sentimentos de uma adolescente que abre os olhos para o mundo no meio de invejas, 
competição de pares, amizades, lealdades e traições. 
 

 HOMERO (c. séc. VIII a.C.), A Odisseia, adaptada aos jovens, Lisboa, 
Cotovia, 2005, 332 pp.  
(Narrativa / a partir dos 12 anos) 
Adaptação da Odisseia de Homero e uma excelente forma de pôr os mais novos em contacto 
com uma das mais extraordinárias e empolgantes narrativas de aventuras da história da 
humanidade. 
 

 Eva IBBOTSON (1925-2010), O grande mago do norte, Lisboa, Presença, 
2002, 148 pp.  
(Narrativa / a partir dos 8 anos) 
Um livro muito divertido, sobre a vida e os problemas diários de um mago, Arriman Canker, 
que cria um concurso de bruxaria para escolher noiva. 
 

 Eva IBBOTSON (1925-2010), Viagem ao paraíso verde, Lisboa, Presença, 
2004, 240 pp.  
(Narrativa / a partir dos 12 anos) 
Depois de ter perdido ambos os pais, Maia, uma jovem inglesa, é informada de que vai viver 
para o Brasil com os parentes que lhe restam. Parte cheia de entusiasmo, mas a família que 
encontra não é exactamente a dos seus sonhos; no entanto, esperam-na uma série de 
surpresas agradáveis. 
 

 Brian JACQUES (1939-2011), Os náufragos do Holandês Voador, Lisboa, 



Edições ASA, 2005, 352 pp.  
(Aventuras / a partir dos 10 anos) 
O Holandês Voador é um navio condenado a sulcar os mares para sempre, mas Neb e o cão 
serão encarregados de outras aventuras, entre as quais uma prodigiosa caça ao tesouro, e vão 
parar a uma aldeia inglesa de finais do século XIX. 
 

 Selma LAGERLOF (1858-1940), A maravilhosa viagem de Nils Holgersson 
através da Suécia, Lisboa, Relógio d’Água, 2007, 384 pp. 
(Aventuras / a partir dos 12 anos) 
Apanhado por um ganso, o pequeno Nils Holgersson ascende aos ares da Suécia, e vai fazer 
uma longa e encantadora viagem cheia de peripécias, lendas, histórias, contos e narrativas do 
seu país. Um maravilhoso clássico da literatura infantil da autoria da primeira mulher Prémio 
Nobel. 
 

 Caroline LAWRENCE, Os segredos do Vesúvio, Os ladrões de Óstia, Os 
golfinhos de Laurento, Os doze trabalhadores de Flávia Gemina, Os piratas de 
Pompeia, Mem-Martins, Lyon Multimédia, 2004, 2004, 2006, 2006, 2010, 226 
pp., 152 pp., 176 pp., 186 pp., 176 pp.  
(Ficção histórica / a partir dos 10 anos) 
Histórias passadas na Roma antiga, em que quatro jovens amigos se propõem investigar 
intrigantes mistérios. 
 

 Gail Carson LEVINE (n. 1947), As fadas e o feitiço do fogo, Lisboa, Verbo, 
2005, 192 pp. 
(Fantasia / a partir dos 5 anos) 
A história passa-se na Terra do Nunca e fala-nos de várias fadas, mas em especial de Prilla, cujo 
talento – coisa muito invulgar entre as fadas – permanece oculto. A certa altura, porém, será 
necessário partir à conquista do Ovo da Terra do Nunca, e Prilla é enviada na comitiva, que 
passará por vários perigos e acabará por se encontrar. 
 

 C. S. LEWIS (1898-1963) As crónicas de Nárnia: O Leão, a feiticeira e o 
guarda-roupa, O sobrinho do mágico, O cavalo e o seu rapaz, A viagem do 
caminheiro da alvorada, O Príncipe Caspian, O trono de prata, A última 
batalha, Lisboa, Presença, 2003, 136 pp., 146 pp., 160 pp., 176 pp., 160 pp., 
168 pp., 152 pp. 
(Fantasia / 10-12 anos) 
Um clássico da literatura infanto-juvenil e um dos mais apreciados de sempre. Protagonizadas 
por crianças que são transportadas para um mundo muito parecido com o seu, mas povoado 
também por criaturas fantásticas, estas aventuras são extremamente atractivas e apresentam 
uma clara distinção entre o bem e o mal. Boa leitura, também para adultos! (NB – Todas as 
obras de C. S. Lewis são altamente recomendados.) 
 

 Marissa MEYER (n. 1984), Cinder, Lisboa, Planeta, 2012, 318 pp.  
(Ficção / 13-15 anos) 
Cinder é uma Cinderela do futuro, uma cyborg com capacidades excepcionais graças às quais 
se vê envolvida numa aventura perigosa em Pequim. As personagens são simples mas 
sedutoras e os valores positivos.  
 

 Jill MURPHY (n. 1949), Uma bruxinha desastrada, Lisboa, Asadelta, 2008, 



94 pp.  
(Fantasia / a partir dos 6 anos) 
A história de uma bruxa que nunca sabe onde deixou a vassoura, e da amiga que a ajuda a 
encontrá-la – e muito mais coisas. 
 

 Peter NEWELL (1862-1924), O livro inclinado, Lisboa, Orfeu negro, 2008, 48 
pp.  
(Fantasia / a partir dos 6 anos) 
Clássico da literatura infantil publicado em 1910, conta a história rocambolesca de um carrinho 
de bebé que desce a encosta mais empinada do bairro. Muito divertido. 
 

 Phyllis Reynolds NAYLOR (n. 1933), Shiloh, Caça ao Shiloh, Lisboa, Verbo, 
2004, 2004, 144 pp., 164 pp. 
(Aventura / a partir dos 8 anos) 
Marty Preston é um rapazinho que vive no campo. Um dia, ao passear, encontra um cão e 
afeiçoa-se a ele; mas o cão tem dono e o dono é muito menos simpático que o bicho, e 
maltrata o cão. Mas Marty não está disposto a ceder, nem a desistir perante as dificuldades! 
No segundo livro, prossegue o suspense e os perigos, mas também a desenvoltura de Marty. 
 

 Kenneth OPPEL (n. 1967), A pantera das nuvens, Lisboa, Presença, 2009.  
(Aventuras / 10-12 anos) 
Matt Cruse seguia a bordo do esplendoroso Aurora, quando avistou um balão de ar quente 
num estado de quase total destruição. Antes de morrer, o piloto do balão fala-lhe de criaturas 
fantásticas que tinha avistado a voar por entre as nuvens, mas só quando Matt conhece Kate 
de Vries é que a acção começa verdadeiramente. O dirigível é assaltado por perigosos piratas 
do ar e a demanda dos dois heróis desenrola-se vertiginosamente. 
 

 R. J. PALACIO, Milagre, Lisboa, ASA, 2012, 368 pp.  
(Ficção / para todos) 
August nasceu com um defeito genético que lhe provoca uma extraordinária deformação 
facial; depois de muitas dores e cirurgias, aos 10 anos vai para a escola, onde terá de se 
confrontar com as múltiplas reacções dos colegas, bem como as da sua própria família. Os 
capítulos deste livro notável são escritos, alternadamente, do ponto de vista do próprio August 
e das outras personagens.  

 
 Katherine PATERSON (n. 1932), Ponte para Terabithia, Lisboa, Dom 
Quixote, 2007, 206 pp.  
(Fantasia / a partir dos 10 anos) 
Jess, um rapaz de onze anos, torna-se amigo de Leslie, uma colega da escola, e descobre que 
esta não tem televisão. Mas Leslie lê muito, e conhece bem as Crónicas de Nárnia. Os dois 
amigos decidem então construir no coração do bosque um mundo secreto inspirado em 
Nárnia, a que dão o nome de Terabithia. 
 

 Philippa PEARCE (1920-2006), Tom e o jardim da meia-noite, Lisboa, 
Relógio d’Água, 2010.  
(Fantasia / 9-12 anos) 
Tom teve sarampo e está a recuperar em casa de uns tios, mas não pode sair de casa. Mas há 
uma noite em que ouve o relógio da sala bater 13 horas e resolve ir investigar – e, já agora, dar 
uma vista de olhos ao jardim, onde descobre uma amiga e um mundo encantado do passado, 



que só ali existe durante a noite. 
 
 Philip REEVE (n. 1966), Larklight, Lisboa, Edições ASA, 2008, 336 pp.  
(Ficção científica / a partir dos 10 anos) 
Uma incrível viagem aos confins do espaço na Inglaterra vitoriana. Art, o protagonista, 
descobre de repente que, ao contrário do que julgava, a casa onde vive está suspensa no 
espaço em torno da lua. É então que a casa é invadida por aranhas inteligentes (e gigantescas) 
e Art e a irmã têm de fugir. 
 

 Philip REEVE (n. 1966), Engenhos mortíferos, O ouro do predador, 
Máquinas infernais, Lisboa, Presença, 2004, 2004, 2006, 256 pp., 268 pp., 288 
pp.  
(Ficção científica / a partir dos 10 anos) 
Série de ficção situada numa época apocalíptica, em que o darwinismo municipal criou 
relações de intensa violência e desumanização. Tom Natsworthy, um jovem de quinze anos, 
terá de se confrontar com uma série de assassinos, testando a sua coragem e o seu altruísmo. 
Uma série épica e muito imaginativa. 
 
 Rick RIORDAN (n. 1964), O labirinto de ossos, Lisboa, Edições Gailivro, 
2010, 182 pp.  
(Policial / 10-12 anos) 
Amy e Dan Cahill são dois irmãos que se vêem a braços com uma investigação extremamente 
empolgante, em que têm de vencer os primos e outros familiares. Pelo caminho, ainda 
aprendem uma série de coisas interessantes sobre pessoas, cidades e edifícios famosos. 
 

 Brian SELZNICK (n. 1966), A invenção de Hugo Cabret, Lisboa, Edições 
Gailivro, 2008, 544 pp. 
(Fantasia e aventura / a partir dos 10 anos) 
Situado em França, no advento do cinema, e altamente original. Hugo é um rapaz órfão que 
vive numa estação de comboios e que, a certa altura, conhece uma rapariga apaixonada por 
livros e um velhote que é o proprietário de uma loja de brinquedos. É nesta altura que o 
mistério começa. 
 

 Ruta SEPETYS (n. 1967), O longo inverno, Lisboa, Contraponto, 2011, 272 
pp.  
(Ficção / 13-16 anos) 
Lina tem 15 anos e um talento artístico que a enche de esperanças no futuro; essa esperança 
irá porém ser posta em causa – mas não destruída – quando é enviada, juntamente com a 
família, para um campo de concentração na Sibéria por ordem de Estaline. Romance duro, mas 
cheio de humanidade, que enche de esperança o seu leitor. 
 

 Nicky SINGER, O pássaro de fogo, Lisboa, Presença, 2003, 180 pp.  
(Romance / a partir dos 12 anos) 
Robert Nobel é um miúdo desajeitado, de quem todos os colegas fazem troça. Porém, quando 
conhece Edith Sorrel, uma senhora de muita idade e à beira da morte, a sua vida vai mudar, 
porque Edith o encarrega de uma tarefa que poderá salvar-lhe a vida, devolvendo-lhe assim a 
auto-confiança. 
 

 Jerry SPINELLI (n. 1941), A menina das estrelas, Lisboa, Presença, 2003, 168 



pp. 
(Ficção / 13-15 anos) 
A protagonista é uma criança excêntrica, mas absolutamente adorável, com uma boa 
disposição contagiante, mas cujas peculiaridades, embora fascinantes, lhe tornam difícil fazer 
novas amizades. No entanto, Stargirl prefere permanecer fiel às suas convicções. Um livro 
sobre a complexidade das emoções da adolescência, vistas por dentro.  
 

 Giani STUPARICH (1891-1961), A ilha, Lisboa, Ahab, 2009, 80 pp.  
(Ficção / 13-15 anos) 
Um pai e um filho vão passar uns dias na ilha onde o pai nasceu, porque o pai está a morrer e 
quer despedir-se das suas memórias. Relato pungente e belíssimo sobre o final da vida, mas 
também sobre a ternura, e sobre a nobreza e o orgulho de um homem que vê crescer o filho. 
 

 Rosemary SUTCLIFF (1920-1992), A águia da Nona Legião, Lisboa, Gradiva, 
2010, 304 pp. 
(Ficção histórica / a partir dos 12 anos) 
Primeiro volume de uma trilogia. A Nona Legião recebeu a missão de reprimir uma insurreição 
no norte do Império Romano, mas desapareceu sem deixar rasto. O jovem Marco, filho do 
comandante da Nona, resolve então partir em busca do paradeiro do pai.  
 

 Rick YANCEY, As extraordinárias aventuras de Alfred Kropp, Lisboa, ASA, 
2006, 288 pp. 
(Aventura / a partir dos 12 anos) 
Órfão aos quinze anos, Alfred Kropp, um rapaz gorducho e pouco amado pelos colegas, é 
entregue aos cuidados do tio. Acontece que este se envolve num plano, com o fim de 
enriquecer depressa e pede – ou melhor, exige – a colaboração de Alfred. Qual não é o 
espanto do rapaz, quando percebe que o referido plano consiste em roubar a lendária espada 
do Rei Artur. Seguem-se aventuras incontáveis, que Alfred vive na companhia de um cavaleiro 
cheio de fé, de nome Bennacio. O livro contém algumas descrições de mortes violentas.  



5. FILMES 
 
 Adeus às armas (A Farewell to Arms), 1932, de Frank Borzage, com Gary 
Cooper, Helen Hayes, Adolphe Mejou (para adultos) 
Durante a I Guerra Mundial, na frente italiana, um oficial americano e uma enfermeira inglesa 
apaixonam-se um pelo outro, um romance que terá de ultrapassar uma série de obstáculos e 
terá uma conclusão dramática. Um filme com um ritmo muito próprio, marcado pelo estilo 
pessoal de G. Cooper. 
 
 Adeus, rapazes (Au revoir, les enfants), 1987, de Louis Malle, com Gaspard 
Manesse, Raphael Fejto (para adultos) 
Na França da II Guerra Mundial, um colégio interno de padres é um oásis de segurança para os 
rapazes que ali se encontram – segurança que será posta em causa pela chegada de um novo 
aluno, um rapaz judeu, que os padres decidem proteger infringindo os regulamentos impostos 
pelo ocupante nazi. 
 
 Amazing Grace, 2006, de Michael Apted, com Ioan Gruffud, Albert Finney, 
Michael Gambon (para jovens e adultos) 
Na Inglaterra do final do século XVIII, William Wilberforce, cristão reconvertido, move céus e 
terra e empenha o seu enorme talento oratório para pôr fim ao comércio de escravos. Um 
filme apaixonante. 
 

 Amigos improváveis (Intouchables), 2011, de Olivier Nakache e Éric 
Toledano, com François Cluzet, Omar Sy (para jovens e adultos) 
Philippe Pozzo di Borgo, aristocrata francês, fica tetraplégico na sequência de um acidente e 
contrata um jovem negro de um bairro de lata para seu assistente pessoal; a relação que se 
estabelece entre os dois é invulgar e surpreendente. 
 
 A árvore da vida (The Tree of Life), 2011, de Terrence Malick, com Brad Pitt, 
Sean Penn, Jessica Chastain (para adultos) 
Um filme grandioso, em estilo sinfónico, que pretende captar o sentido da vida, bem como 
expor a relação entre a natureza e a graça. Por entre imagens da grandeza do universo, da 
reprodução molecular, de dinossáurios e asteróides, passa a vida de uma família, com os seus 
conflitos e as suas lealdades – o grande e o pequeno, aquilo que constitui o humano. 
 

 Apollo 13, 1995, de Ron Howard, com Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin Bacon 
(para jovens e adultos) 
Um filme em tom quase documental sobre esta fatídica missão lunar e o admirável e dedicado 
trabalho de equipa levado a cabo pelos homens que não permitiram que ela fosse um fracasso 
total – em particular, que não houvesse perda de vidas humanas. 
 

 Bella, 2006, de Alejandro Gómez Monteverde, com Eduardo Verástegui, 
Tammy Blanchard (para jovens e adultos) 
José, que foi uma estrela do Real Madrid, trabalha no restaurante do irmão, em Nova Iorque; 
Nina, que trabalha no mesmo restaurante, descobre que está grávida e elenca as múltiplas 
razões que tem para abortar. O filme decorre durante um dia, com diversos flash-backs, e 
mostra como as vidas destas pessoas se entrelaçam, e que os actos valem mais do que as 
palavras e as razões. 



 

 Ben-Hur, 1959, de William Wyler, com Charlton Heston, Jack Hawkins, 
Stephen Boyd (para todos) 
Um grandioso épico, protagonizado pelo não menos grandioso Charlton Heston, sobre a vida 
de um judeu cuja existência se cruza com a de Cristo. A cena da corrida de quadrigas é das 
mais célebres de toda a história do cinema.  
 

 O bom nome (The Namesake), 2006, de Mira Nair, com Kal Penn, Irrfan 
Khan, Tabu (para adultos) 
Um filme sobre uma criança nascida em Nova Iorque e filha de imigrantes indianos, em que é 
equacionada a relação entre as duas culturas e as dificuldades resultantes dos conflitos entre 
duas tradições culturais igualmente fortes. 
 

 Casamento debaixo de chuva (Monsoon Wedding), 2001, de Mira Nair, com 
Naseeruddin Shah, Lillete Dubey, Shefali Shetty (para adultos) 
O filme passa-se durante um casamento e percorre uma série de personagens e relações, 
pretendendo essencialmente mostrar que a família é a base desejável da vida de qualquer 
pessoa, mas que a família não é uma realidade ideal, e sim uma construção de pessoas com 
qualidade e defeitos, generosidades, egoísmos e idiossincrasias. Um filme interessante e 
simpático, com uma fotografia que enche o olho de beleza. 
 

 O castor (The Beaver), 2011, de Jodie Foster, com Mel Gibson, Jodie Foster, 
Anton Yelchin (para jovens e adultos) 
Walter Black, um gestor casado e pai de dois filhos, trata uma depressão profunda adoptando 
um castor marioneta, que se transforma na sua maneira de comunicar com o mundo. 
Excelente interpretação de Mel Gibson, num filme que, não sendo grandemente profundo, 
acaba por ser agradável de se ver. 
 

 Cavalgada heróica (Stagecoach), 1939, de John Ford, com John Wayne, 
Claire Trevor, Andy Devine (para adultos) 
Primeiro grande western da história do cinema, dirigido por um dos melhores realizadores de 
westerns e protagonizado por um dos melhores actores do género, tendo como pano de fundo 
a monumental paisagem do Monument Valley. Nove personagens, representando outros 
tantos tipos da sociedade americana da época, encontram-se reunidas numa viagem de 
carruagem, que será interrompida por um ataque índio. 
 
 Do céu caiu uma estrela (It’s a Wonderful Life), 1946, de Frank Capra, com 
James Stewart, Donna Reed (para todos) 
Um hiper-clássico que a RTP costumava passar nas noites de Consoada. Um homem generoso 
encontra-se numa situação tremendamente difícil que quase o faz desesperar e suicidar-se, 
até que um anjo intervém nos acontecimentos, mostrando-lhe o que teria sido a vida de uma 
série de pessoas se ele não existisse. 
 

 Chamada para a morte (Dial M for Murder), 1954, de Alfred Hitchcock, com 
Ray Milland, Grace Kelly, Robert Cummings (para jovens e adultos) 
Um homem contrata outro para lhe matar a mulher a fim de lhe herdar a fortuna; atacada, a 
mulher consegue defender-se e matar o potencial assassino, acabando por ser ela condenada 
por esta morte – ou será? Excelente policial, com um excelente «mau» e um polícia 
encantador [NB – Os filmes de Hitchcock são todos recomendados]. 



 

 Charada (Charade), 1963, de Stanley Donen, com Audrey Hepburn, Cary 
Grant (para jovens e adultos) 
Filme cómico e de suspense, muito divertido, que tira partido de todos os encantos de A. 
Hepburn. Uma jovem prepara-se para se divorciar do marido, quando descobre que ele foi 
assassinado e que um grupo de homens procura avidamente os 250.000 dólares que ele, 
alegadamente, lhe deixou, mas que ela não encontra. Os tais homens vão morrendo uns atrás 
dos outros e o assassino continua nas trevas. 
 

 Cinderella Man, 2005, de Ron Howard, com Russell Crowe, René Zellweger 
(para jovens e adultos) 
A história de James Braddock, um pugilista americano que, durante a Grande Depressão 
perdeu tudo, como muitos outros, e, quando se viu em risco de perder aquilo que mais 
contava para ele, a família, conseguiu regressar ao ringue e recuperar o título e a fama de 
campeão. Um filme cheio de bons valores, para apreciadores de boxe. 
 

 Cinderela em Paris (Funny Face), 1957, de Stanley Donen, com Audrey 
Hepburn e Fred Astaire (para todos) 
Um filme para quem gosta de musicais, com excelentes números de dança e óptimas canções 
dos irmãos Gershwin – e a eterna elegância de Audrey Hepburn. 
 

 O comboio (The Train), 1964, de John Frankenheimer, com Burt Lancaster, 
Paul Scofield, Jeanne Moreau (para jovens e adultos) 
Em 1944, um coronel alemão estacionado em Paris e apreciador de arte enche um comboio de 
quadros para os enviar para a Alemanha – um comboio cuja saída de França a resistência terá, 
naturalmente, de impedir, sem danificar as obras de arte. Filme de suspense, persuasivo e 
inteligente, cheio de heroísmo e de sentimentos patrióticos. 
 

 O concerto (The Concert), 2009, de Radu Mihaileanu, com Aleksey Guskov, 
Mélanie Laurent (para jovens e adultos) 
Há trinta anos, uma orquestra de judeus foi proibida de tocar o concerto para violino de 
Tchaikovsky e a solista foi enviada para um campo de concentração, onde morreu. Trinta anos 
volvidos, o maestro da orquestra decide voltar a reuni-la e levá-la a Paris para tocar o mesmo 
concerto. Há só um problema: não tem dinheiro, os músicos nunca mais voltaram a pegar nos 
instrumentos e a única maneira que ele tem de o fazer é fingirem que são a orquestra do 
Bolchoi. Um filme maravilhoso, cómico, trágico e emocional, sobre o valor da arte, da 
resistência e da amizade.  
 

 O conde de Monte Cristo (The Count of Monte Cristo), 2002, de Kevin 
Reynolds, com James Caviezel, Guy Pearce, Richard Harris (para jovens e 
adultos) 
Adaptação livre de Dumas, excelente filme de aventuras, de injustiças e vinganças, com um 
olho atento à moralidade das relações humanas. 
 

 Confesso! (I Confess!), 1953, de Alfred Hitchcock, com Montgomery Clift, 
Anne Baxter, Karl Malden (para jovens e adultos) 
Filme de suspense sobre um assassino que confessa o seu crime a um padre, vindo este a ser 
acusado do mesmo crime pelo facto de não poder revelar – nem sequer por via da sugestão – 
o segredo da confissão. Excelente testemunho sobre o papel do sacerdote, com a qualidade 



habitual em Hitchcock. 
 

 A conspiradora (The Conspirator), 2010, de Robert Redford, com Robin 
Wright, James McAvoy e Tom Wilkinson (para adultos) 
No decurso da guerra civil americana, um grupo de conspiradores planearam assassinar 
Abraham Lincoln. O grupo reunia-se em casa de uma mulher, cujo filho fazia também parte do 
mesmo e foi o único a conseguir escapar à prisão; esta mulher é pois julgada com os restantes 
conspiradores, em tribunal militar. Um episódio da guerra civil americana pouco conhecido e 
muito bem tratado neste filme e uma interessante reflexão sobre o estado de direito e a sua 
aplicação em determinados casos. 

 
 Os coristas (Les choristes), 2004, de Christophe Barratier, com Georges 
Chaperot, René Wheeler (para jovens e adultos) 
É um daqueles filmes que fazem bem à alma (sem ser sentimental nem excessivamente 
realista), um filme sobre o poder terapêutico e educativo da música. Ficava melhor com uma 
pontinha de bom humor, mas ainda assim é óptimo. 

 
 O criminoso vestia de branco (Green for Danger), 1946, de Sidney Gilliat, 
com Sally Gray, Trevor Howard (para jovens e adultos) 
Uma pérola do filme policial britânico, com uma investigação criminal transposta para o 
cenário da Londres da II Guerra Mundial 
 

 As crónicas de Nárnia: O leão, a feiticeira e o guarda-roupa (The Chronicles 
of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe), 2005, de Andrew Adamson, 
com Tilda Swinton, Georgie Hanley, William Moseley (para todos) 
Os quatro irmãos Pevensie entram dentro de um guarda-roupa e são transportados para o 
reino de Nárnia, ficando a saber que foram escolhidos para libertar este reino da malvada 
Bruxa Branca, com o auxílio de um deus leão. O filme baseia-se na série juvenil escrita por C. S. 
Lewis. 
 

 As crónicas de Nárnia: o príncipe Caspian (The Chronicles of Narnia: The 
Prince Caspian), 2008, de Andrew Adamson, com Ben Barnes, Skandar Keynes, 
Georgie Henley (para todos) 
Os quatro Pevensie regressam a Nárnia e descobrem que o malvado rei Miraz tomou o poder 
naquele reino; empreendem, pois, destroná-lo, com o auxílio de um intrépido rato e do 
herdeiro ao trono, o príncipe Caspian. 
 

 As crónicas de Nárnia: A viagem do Caminheiro da Alvorada (The Chronicles 
of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader), 2010, de Michael Apted, com 
Christopher Markus, Stephen McFeely (para todos) 
Lucie e Edmund Pevensie são novamente transportados para Nárnia, desta vez na companhia 
do primo, encontrando-se com o príncipe Caspian e embarcando todos no Caminheiro da 
Alvorada para irem em busca das sete espadas dos cavaleiros expulsos por Miraz. Neste 
terceiro filme, está presente de forma mais óbvia o tratamento que C. S. Lewis deu às suas 
personagens, nomeadamente o cultivo da fé e o desenvolvimento das virtudes necessárias à 
superação dos obstáculos. 
 

 A culpa é do mordomo [ou: Doidos milionários] (My Man Godfrey), 1936, de 



Gregory La Cava, com William Powell, Carole Lombard, Alice Brady (para 
adultos) 
Uma comédia com bastante ritmo, a antecipar as de Howard Hawks e Billy Wilder, assentando 
nos diálogos e na situação: a vida de uma família de milionários excêntricos. Uma das filhas da 
família contrata então um mordomo um bocado especial, que terá (alguma) influência na vida 
daquela casa. É para adultos só porque os mais novos talvez não achem piada. 
 

 Os despojos do dia (The remains of the day), 1993, de James Ivory, com 
Anthony Hopkins, Emma Thompson, John Haycraft (para adultos) 
Óptima adaptação do romance de Kazuo Ishiguro, com notáveis interpretações, em particular 
dos dois protagonistas. 
 

 O discurso do rei (The King’s Speech), 2010, de Tom Hooper, com Colin 
Firth, Geoffrey Rush, Elena Bonham Carter (para adultos) 
O rei Jorge VI da Grã-Bretanha, que ascende inesperadamente ao trono na sequência da morte 
do pai e da escandalosa abdicação do irmão, é gago. Ora, um rei não pode falar ao povo 
gaguejando, e o filme conta a história da superação deste defeito por meio das pouco 
ortodoxas terapias do homem contratado para ajudar o monarca. Com uma reconstituição 
perfeita da época e uma notável caracterização das personagens, o filme conta com um 
excelente desempenho de Colin Firth. 
 

 Ema (Emma), 1996, de Douglas McGrath, com Gwyneth Paltrow, James 
Cosmo, Greta Scacchi (para todos) 
Uma boa transposição do romance de Jane Austen, com drama, sentido de humor, 
aprendizagem e ritmo. 
 

 Encontrarás dragões (There Be Dragons), 2011, de Roland Joffé, com 
Charlie Cox, Wes Bentley, Dougray Scott (para adultos) 
Espanha, década de 1910, dois rapazes crescem numa pequena aldeia e tornam-se amigos. 
Espanha, vinte anos mais tarde, em plena guerra civil; um desses rapazes perde o pai, 
assassinado pelos Vermelhos, o outro fundou o Opus Dei e luta pela sua sobrevivência e a dos 
membros da Obra que o acompanham. Um filme sobre a dor e a capacidade de perdoar, onde 
passado e presente se entretecem no mistério da origem de um homem. 
 

 Estrada para casa (ou: O caminho para casa), 2000, de Zhang Yimou, com 
Ziyi Zhang, Honglei Sun, Hao Zheng (para jovens e adultos) 
Quando vê morrer o pai e assiste ao desgosto da mãe por esta morte, um homem recorda 
como ambos se conheceram. Uma belíssima história de amor, cheia de lealdade, ingenuidade 
e lirismo, com toques de humor inesperados. 
 

 Estrela cintilante (Bright Star), 2009, de Jane Campion, com Abbie Cornish, 
Ben Whishaw, Paul Schneider (para jovens e adultos) 
Antes de morrer tragicamente de tuberculose aos 25 anos, o poeta Yeats mantém um 
maravilhoso e casto romance com uma jovem de nome Fanny Brawne, sua vizinha; sendo duas 
pessoas completamente diferentes, os dois jovens sujeitar-se-ão a um processo de 
aproximação ditada pelo amor, tanto mais belo e trágico quanto breve. 
 

 The Express – a história de Ernie Davis (The Express), 2008, de Gary Fleder, 
com Rob Brown, Dennis Quaid (para jovens e adultos) 



Um filme interessante sobre a vida de uma grande personalidade do futebol americano, que 
foi o primeiro negro a conquistar o importante Troféu Heisman. 

 
 A festa de Babette (Babettes gæstebud), 1987, de Gabriel Axel, com Stéphane 
Audran, Bodil Kjer, Birgitte Federspiel (para jovens e adultos) 
Dinamarca, século XIX: duas irmãs já de alguma idade vivem numa aldeia longe de tudo, tentar 
manter viva a comunidade protestante fundada pelo pai; a esta aldeia chega Babette, francesa 
e católica. A certa altura, Babette ganha a lotaria e pede às irmãs que a deixem oferecer um 
banquete à aldeia – banquete cujos sumptuosos preparativos gastronómicos ocupam toda a 
segunda parte do filme. Mas a comida não serve, neste caso, para abaixar a natureza, antes 
para mostrar o seu refinamento e a sua elevação – e também, de forma mais subtil, as 
diferenças entre a alegre carnalidade católica e o rigoroso espiritualismo luterano. 
 

 Flores de aço (Steel Magnolias), 1989, de Herbert Ross, com Sally Field, 
Dolly Parton, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Julia Roberts (para adultos) 
A vida numa pequena cidade do sul dos Estados Unidos, centrada nas aventuras e desventuras 
de um grupo de mulheres, que se encontram regularmente no cabeleireiro de uma delas. Um 
filme magnífico sobre o amor e a amizade, com personagens e cenas absolutamente 
hilariantes e uma brilhante alternância entre o trágico e o cómico. 

 
 A floresta petrificada (The Petrified Forest), 1936, de Archie L. Mayo, com 
Bette Davis, Leslie Howard, Humphrey Bogart (para adultos) 
Um homem quase de meia idade e cheio de desilusões apaixona-se por uma rapariguinha 
cheia de qualidades e ilusões que vive num café de beira da estrada na América, e dá a sua 
vida por ela, literal e ingloriamente. Um filme cheio de poesia e grandes sentimentos e com 
laivos de humor. 
 

 Frequência (Frequency), 2000, de Gregory Hoblit, com Dennis Quaid, James 
Caviezel, Shawn Doyle (para jovens e adultos) 
John é polícia e o pai, Frank, era bombeiro e morreu trinta anos antes, a combater um 
incêndio. Intensamente marcado por esta orfandade, John consegue certo dia estabelecer 
contacto com o pai no passado – na véspera do fatal incêndio – e tenta explicar-lhe como 
escapar à morte. Um filme de ficção e paranormal, mas que é principalmente um poderoso 
filme sobre a vida e sobre as relações de paternidade e filiação.  
 

 Gente Vulgar (Ordinary People), 1980, de Robert Redford, com Donald 
Sutherland, Mary Tyler Moore, Timothy Hutton (para adultos) 
Uma família de quatro membros fica reduzida a três com a morte, prematura e acidental, do 
irmão mais velho; os outros membros desta família de gente vulgar terão de lidar com o 
trágico acontecimento. O filme centra-se em torno da personagem do filho mais novo – que 
reagiu tentando suicidar-se – e da sua tentativa de recuperação da própria vida; e constitui um 
interessante estudo sobre os devastadores efeitos do egoísmo sobre a estrutura desta família 
e de cada um dos dos membros. As interpretações são óptimas e o filme deixa algumas lições 
interessantes; sente-se a falta de uma visão mais sobrenatural da morte e da dor. 
 

 Ghandi, 1982, de Richard Attenborough, com Ben Kingsley, Candice Bergen, 
Edward Fox (para jovens e adultos) 
Omitindo os aspectos mais questionáveis da vida do herói da independência da Índia, o filme 
centra-se no formidável empenho de um homem decidido a derrubar um império por meios 



pacíficos. Um filme grandioso sobre a força da vontade humana e da humildade pessoal, e 
sobre os êxitos que elas alcançam – mas também os fracassos que resultam do egoísmo e da 
ganância dos homens. 
 

 A grande esperança (Young Mr. Lincoln), 1939, de John Ford, com Henry 
Fonda, Alice Brady, Marjorie Weaver (para jovens e adultos) 
Um filme quase épico, e muito divertido, sobre os primeiros anos da vida de Abraham Lincoln, 
interpretado por Henry Fonda num papel de antologia. 
 

 Grão Lobo chama (Father Goose), 1964, de Ralph Nelson, com Cary Grant, 
Leslie Caron, Trevor Howard (para jovens e adultos) 
Deliciosa comédia, com Cary Grant no seu melhor no papel de boçal fingido a quem as 
circunstâncias obrigam a dar o melhor de si, perdido numa ilha na companhia de sete miúdas 
pequenas e uma professora, que começam por ser irritantes mas depois se tornam 
extremamente cooperantes. 
 

 Uma história simples (The Straight Sory), 1999, de David Lynch, com 
Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Jane Galloway (para todos) 
Um homem de 73 anos vem a saber que o irmão, que vive a 500 quilómetros de distância e 
que ele não vê há dez anos na sequência de um conflito familiar, está a morrer, e resolve ir 
visitá-lo; mas, como não pode guiar, a única maneira que tem de percorrer esta distância é 
num tractor. Com um ritmo e um tratamento muito próprio das personagens, com uma 
fotografia luminosa e um argumento cheio de simplicidade e bons princípios, este é um filme 
admirável sobre o amor e a fragilidade, a sabedoria e a importância da família, a determinação 
pessoal e a igualdade entre os seres humanos. Uma pérola! 
 

 Um homem para a eternidade (A Man for All Season), 1966, de Fred 
Zinnemann, com Paul Schofield, Wendy Hiller, Robert Shaw (para jovens a 
adultos) 
Magnífica recriação da vida de Thomas More, Lord Chancellor de Inglaterra condenado à 
morte por Henrique VIII por ter sido fiel ao seu rei, mas mais fiel ainda à sua consciência. Um 
filme a não perder. 

 
 Dos homens e dos deuses (Des hommes et des dieux), 2010, de Xavier 
Beauvois, com Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin (para 
adultos) 
Nove monges trapistas vivem num mosteiro situado nas montanhas do Atlas, na Argélia, 
mantendo uma relação de amizade com os habitantes da zona. A certa altura, são alvo de 
ameaças de terroristas islâmicos e têm de decidir se preferem ficar ou ir-se embora. Um filme 
superlativo – baseado em factos reais –, que coloca o espectador perante a sua própria vida e 
as suas opções. 
 

 Homens de negócios (The Company Men), 2010, de John Wells, com Ben 
Affleck, Chris Cooper, Tpmmy Lee Jones (para jovens e adultos) 
Em alturas de crise, as empresas reduzem os seus funcionários, e nem os de topo estão a salvo 
destes emagrecimentos empresariais. O que acontece então na vida destas pessoas, como é 
que os despedimentos os afectam psicológica, familiar e socialmente? 

 



 Hotel Ruanda (Hotel Rwanda), 2004, de Terry George, com Don Cheadle, 
Sophie Okonedo, Nick Nolte (para adultos) 
No meio do horror que foi a guerra entre hutus e tutsis, no Ruanda, o gerente de um hotel (um 
cristão normal, um hutu, casado com uma tutsi) esforça-se por manter, pelo menos, uma 
aparência de normalidade no seu estabelecimento, realizando actos de absoluto heroísmo no 
meio da loucura da violência e dos massacres. 
 

 Identidade desconhecida (The Bourne Identity), 2002, de Doug Liman, com 
Matt Damon, Franka Potente (para jovens e adultos) 
Primeiro de uma série de três filmes de suspense e aventuras sobre um agente da CIA. Filme 
interessante e de boa qualidade. (Os outros dois são Supremacia e Ultimato.) 
 
 Imitação da vida (Imitation of Life), 1959, de Douglas Sirk, com Lana Turner, 
John Gavin, Sandra Dee (para adultos) 
Lana Turner é uma mulher que alcança o sucesso artístico, tendo para isso de sacrificar uma 
série de aspectos da sua vida. O filme encena, de forma interessante e dramática, vários 
conflitos e dificuldades, como o preço do sucesso, os dramas da adolescência e ainda a 
dificuldade de ser negro na América nos anos 50. 
 

 Indomável (True Grit), 2010, de Ethan & Joel Coen, com Jeff Bridges, Matt 
Damon, Haille Steinfeld (para adultos) 
Uma rapariga de 14 anos contrata um marshall para caçar o assassino do pai. O ambiente é de 
western, o estilo é corrosivo e marcado pelo humor negro dos irmãos Coen, os diálogos são 
vivos, as interpretações excelentes. Ocasionalmente, neste filme sobre a justiça e a morte, há 
cenas de violência, que também são típicas da dupla. 
 

 Jezabel, a Insubmissa (Jezebel), 1938, de William Wyler, com Bette Davis, 
Henry Fonda, George Brent (para jovens e adultos) 
Bette Davis é uma jovem mimada e caprichosa que, devido a um capricho, perderá o amor de 
Henry Fonda. Mas a peste que grassa na cidade dar-lhe-á a oportunidade de crescer e 
abandonar aquelas atitudes de adolescente inconsequente. Um filme à medida do génio e do 
temperamento da actriz. 
 

 John Rabe, o negociador (John Rabe), 2009, de Florian Gallenberger, com 
Ulrich Tukur, Daniel Brühl (para adultos) 
Em 1937, nas vésperas da II Guerra Mundial, os japoneses invadem brutalmente a cidade 
chinesa de Nankin, e John Rabe, gestor alemão da Siemens da cidade, esforça-se heroicamente 
por proteger a vida dos seus operários, conseguindo salvar mais de 200.000 chineses à custa 
da sua própria segurança. 
 

 A jovem Vitória (The Young Victoria), 2009, de Jean-Marc Vallée, com Emily 
Blunt, Rupert Friend (para jovens e adultos) 
Um relato simpático e inconsequente dos primeiros anos de vida da rainha Vitória e do 
apaixonado romance que manteve com o marido, o príncipe Alberto. 
 

 Julie & Julia, 2009, de Nora Ephron, com Meryl Streep, Amy Adams, Chris 
Messina (para jovens e adultos) 
Um filme simpático sobre duas mulheres que se dedicam à culinária com várias décadas e a 



vários milhares de quilómetros de distância, com lutas, sentido de humor, os respectivos 
maridos e excelentes interpretações (principalmente de M. Streep).  
 

 Juno, 2007, de Jason Reitman, com Ellen Page, Michael Cera, Jennifer 
Garner (para jovens e adultos) 
Juno é uma rapariga de dezasseis anos que, na sequência de uma experiência sexual, se 
encontra grávida e decide fazer o que qualquer rapariga nas mesmas circunstâncias faz: 
abortar. Eis senão quando, já à porta da clínica, alguém lhe diz: Olha que o teu bebé já tem 
unhas!, afirmação que a faz mudar de ideias e ter o filho. Para além de ser um elogio da vida, o 
filme é também uma reflexão (alternadamente dramática e cómica) sobre as fragilidades 
humanas e as diferentes maneiras de assumir compromissos. 
 

 O júri (Runaway Juri), 2003, de Gary Fleder, com Dustin Hoffman, Gene 
Hackman, Rachel Weisz, John Cusack (para adultos) 
Uma história passada nos meandros do sistema judicial americano, com personagens 
extremamente sólidas e um suspense a toda a prova. Num caso que envolve milhões de 
dólares e a indústria das armas, dois jovens propõem-se “vender” a decisão de um júri por dez 
milhões de dólares; a proposta não agrada, nem à acusação, nem à defesa. 
 

 A lista de Schindler (Schindler’s List), 1993, de Steven Spielberg, com Liam 
Neeson, Bem Kingsley, Ralph Fiennes (para adultos) 
Oskar Schindler é um industrial alemão mulherengo e ganancioso que solicita ao regime nazi 
mão-de-obra barata (judeus) e de repente começa a preocupar-se com o destino dessa gente 
que tem sob o seu comando, conseguindo salvar mais de 1000 judeus da morte nos campos de 
concentração. 
 

 O leopardo (Il Gattopardo), 1963, de Luchino Visconti, com Burt Lancaster, 
Alain Delon, Claudia Cardinale (para adultos) 
Com a notável qualidade cinematográfica típica do realizador, O leopardo constitui uma 
magnífica elegia a uma classe aristocrática em decadência nos finais do século XIX, a par da 
unificação italiana protagonizada por Garibaldi. 
 

 A maldição de São Francisco (Flame of Barbary Coast), 1945, de Joseph 
Kane, com John Wayne, Ann Dvorak, Joseph Schildkraut (para jovens adultos) 
O «Duke» é um cowboy do Montana que tem de ir à São Francisco do começo do século XX 
tratar de um negócio, e acaba por ser enrolado pelos proprietários dos casinos da cidade, para 
além de se apaixonar pela beldade da terra. Decido a inverter a situação, aprende-lhes as 
manhas, mas luta principalmente com a sua honestidade e espírito empreendedor, acabando 
por suplantá-los a todos nos negócios e na política; só não se sabe se também ganhará ao 
amor. 
 

 A máscara de Zorro (The Mask of Zorro), 1998, de Martin Campbell, com 
Anthony Hopkins, António Banderas, Catherine Zetta-Jones (para jovens e 
adultos) 
Dom Diego de la Vega, o Zorro original, foi apanhado e esteve vinte anos preso. Porém, ao 
saber que o seu inimigo mortal, Dom Rafael Montero, tenciona regressar à Califórnia, a fim de 
enriquecer à custa dos mais pobres, foge da prisão e dedica-se a treinar um novo Zorro, que 
tome o seu lugar no combate pelos desprotegidos. Um filme cheio de bons sentimentos e de 
excelentes cenas de acção. 



 

 Master & Commander – o lado longínquo do mundo (Master and 
Commander: The Far Side of the World), 2003, de Peter Weir, com Russell 
Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd (para jovens e adultos) 
Ficção histórica no seu melhor: em 1805, durante as guerras napoleónicas, uma fragata da 
marinha britânica tem uma missão a cumprir nos mares da América do Sul. Um filme 
essencialmente de aventuras com uma visão interessante do mundo e da vida. 
 

 Medidas extraordinárias (Extraordinary measures), 2010, de Tom Vaughan, 
com Brendon Fraser, Kerri Russell, Harrison Ford (para adultos) 
Os dois filhos de um casal padecem de uma doença rara que os condena a morrer por volta 
dos dez anos. Desesperado, o pai procura a ajuda de um investigador que, sendo embora 
genial, não tem o financiamento necessário para prosseguir na investigação da cura, em parte 
devido ao seu mau carácter. O pai das crianças vai então tentar arranjar este financiamento, 
numa luta insana contra o tempo.  
 

 Meia-noite em Paris (Midnight in Paris), 2011, de Woody Allen, com Owen 
Wilson, Rachel McAdams, Kathy Bates (para jovens e adultos) 
Gil é um escritor americano que está a passar férias em Paris com a namorada, e a quem a 
cidade se revela, de forma misteriosa, à meia-noite. Um filme sobre o romantismo do passado, 
com uma lição sobre o presente. 
 

 O meu maior pecado (Tarnished Angels), 1957, de Douglas Sirk, com Rock 
Hudson, Robert Stack, Dorothy Malone (para adultos) 
Um filme sobre a ambição e o respectivo preço, em que Robert Stack é um aviador que aposta 
tudo na conquista da proeza seguinte – e tudo perde com ela. Intenso e trágico, mas com 
esperança de redenção, num preto e branco perfeitamente adaptado ao conteúdo. 
 

 O milagre em Sant’Anna (Miracle at Saint Anna), 2008, de Spike Lee, com 
Derek Luke, Michael Ealy, Laz Alonso (para jovens e adultos) 
Em 1944, durante a II Guerra Mundial, quatro soldados americanos, pertencentes à 92ª 
Divisão de Infantaria, uma unidade só de negros, ficam retidos numa aldeia da Toscânia, onde 
contactam com a população e a resistência. Trata-se de um filme de guerra, que não evita as 
cenas de violência (nomeadamente um massacre de civis), mas que encena de forma 
interessante as reacções das pessoas nestas situações limite. 
 

 A missão (The Mission), 1986, de Roland Joffé, com Robert de Niro, Jeremy 
Irons, Ray McAnally (para adultos) 
No século XVIII, um grupo de jesuítas desobedece às ordens dos superiores, deixando-se ficar 
em território de missão, na América do Sul, com o objectivo de proteger uma tribo do 
comércio de escravos. Um filme intenso, com uma fotografia magnífica, em que as pequenas 
histórias se entretecem com a grande narrativa. 
 

 Momentos de glória (Chariots of Fire), 1981, de Hugh Hudson, com Ben 
Cross, Nigel Havers, Nicholas Farrell (para jovens e adultos) 
Baseado em factos reais, este excelente filme é um quase épico sobre a vida de dois jovens 
britânicos que participam nas provas de atletismo dos Jogos Olímpicos de 1924: as suas 
motivações, as suas forças e fraquezas, os «momentos de glória» e os fracassos. Com uma 
grandiosa banda sonora de Vangelis, é um filme que se recusa absolutamente a perder a 



frescura, por mais que passem os anos. 
 

 O mundo a seus pés (Citizen Kane), 1941, de Orson Welles, com Orson 
Welles, Joseph Cotten (para adultos) 
Um filme assombroso – um dos melhores da história do cinema – sobre a vida de um magnata 
da comunicação, em que Welles se interroga sobre (quase) tudo aquilo que constitui a 
existência humana: o amor, a felicidade, o dinheiro, o poder, a fama, o desespero, a morte. 
 

 O náufrago (Cast Away), 2000, de Robert Zemeckis, com Tom Hanks, Helen 
Hunt, Paul Sanchez (para todos) 
Um filme interessante sobre aquilo que um homem – um executivo de uma grande empresa – 
tem de fazer para sobreviver, completamente sozinho, numa ilha, após um desastre de avião. 

 
 O nosso agente em Havana (Our Man in Havana), 1959, de Carol Reed, com 
Alec Guinness, Maureen O’Hara, Burl Ives (para adultos) 
Excelente adaptação do romance de Graham Greene, explorando, numa bela fotografia a 
preto e branco e com um toque surreal, as perturbadoras ambiguidades da identidade e da 
lealdade.  

 
 A origem (Inception), 2010, de Christopher Nolan, com Leonardo DiCaprio, 
Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page (para adultos) 
Um filme cheio de complexidade, com múltiplas camadas de acção e interpretação, muito 
recomendado para os apreciadores de ficção científica e tecnológica. A origem é sobre um 
homem que é capaz de roubar informação a outros quando estes estão a dormir e a sonhar – 
mas é também sobre aquilo que é sonho e o que é realidade, e os problemas que advêm de se 
preferir o sonho à realidade, e sobre muito, muito mais. 

 
 Persuasão (Persuasion), 1995, de Roger Michell, com Amanda Root, Ciarán 
Hinds, Susan Fleetwood (para todos) 
Óptima adaptação do romance de Jane Austen, com grande atenção ao estilo e ao ritmo 
próprio da época e um muito equilibrado leque de interpretações. 
 
 Piratas das Caraíbas: a maldição do Pérola Negra (Pirates of the Caribbean: 
The Curse of the Black Pearl), 2003, de Gore Verbinski, com Johnny Depp, 
Geoffrey Rush, Orlando Bloom (para todos) 
O Capitão Jack Sparrow, pirata e flibusteiro, tem de salvar Elizabeth Swann, o amor da sua 
vida, das garras do seu raptor, o terrível Capitão Barbossa, que vive sujeito a uma terrível 
maldição. Acção, aventura, grandeza e glória e um grande sentido de humor. 
 

 Piratas das Caraíbas: o cofre do homem morto (Pirates of the Caribbean: 
Dead Man’s Chest), 2006, de Gore Verbinski, com Johnny Depp, Orlando 
Bloom, Keira Knightly (para todos) 
Novo episódio das aventuras dos terríveis piratas, desta vez com um navio fantasma e uma 
bússola especial pelo meio. Quem gostou do primeiro filme não poderá deixar de apreciar o 
segundo. 
 

 Piratas das Caraíbas: nos confins do mundo (Pirates of the Caribbean: At 



World’s End), 2007, de Gore Verbinski, com Johnny Depp, Geoffrey Rush, 
Orlando Bloom (para todos) 
Mais aventuras com o Capitão Jack Sparrow, Elizabeth e Will, que se vêem obrigados a chamar 
os piratas dos quatro cantos do mundo, a fim de conseguirem libertar a deusa Calipso. Se o 
filme é ou não tão bem conseguido como os dois primeiros, é coisa que só os apreciadores do 
género poderão dizer. 
 

 Piratas das Caraíbas: por estranhas marés (Pirates of the Caribbean: On 
Stranger Tides), 2011, de Rob Marshall, com Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian 
MacShane (para todos) 
O Capitão Jack Sparrow reencontra uma mulher que conheceu em tempos, e tem de decidir se 
ela é uma beleza irresistível ou uma oportunista sem escrúpulos que vai usá-lo para descobrir 
a Fonte da Juventude. O filme não será uma obra-prima, mas a personagem de Johnny Depp 
continua a conquistar os fãs. 
 

 A rainha (The Queen), 2006, de Stephen Frears, com Helen Mirren, Michael 
Sheen (para adultos) 
Quando, em 1997, Diana de Gales, a mui comentada ex-nora da rainha Isabel II, morre num 
túnel de Paris, é a soberana quem tem de tomar as rédeas do poder, controlando os membros 
da sua família, passando por cima do oportunismo de Tony Blair e chegando ao povo. 
Excelente interpretação de Helen Mirren no papel de uma rainha forte, ciente dos seus 
deveres e desdenhosa do sentimentalismo. 
 

 Rebecca, 1940, de Alfred Hitchcok, com Lawrence Olivier, Joan Fontaine 
(para adultos) 
Uma excelente adaptação do romance de Daphne du Maurier (ver acima), num filme sobre a 
culpa presente e ausente, real e imaginada, em que a protagonista constantemente nomeada 
está sempre ausente e a protagonista presente não tem nome. 
 

 O resgate do soldado Ryan (Saving Private Ryan), 1998, de Steven 
Spielberg, com Tom Hanks, Matt Damon, Edward Burns (para adultos) 
Um filme passado em cenário de guerra (na II Guerra Mundial), exaltando os valores da 
família, da lealdade, da amizade e do amor à pátria. Competente, como é apanágio do 
realizador, as cenas de conflito directo particularmente bem feitas (a primeira de todas, do 
desembarque na Normandia, é muito realista), com um ou outro pormenor de especial crueza. 
 

 Roma, cidade aberta (Roma, città aperta), 1945, de Roberto Rossellini, com 
Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero (para adultos) 
Pioneiro do neo-realismo italiano, Roma – um dos melhores filmes de sempre – foi filmado 
logo a seguir à retirada dos alemães da Cidade Eterna e relata, de forma belíssima, os diversos 
níveis da resistência aos nazis pelos italianos, irmanando harmoniosamente comunistas e 
católicos na resistência ao opressor.  
 

 A Rua do Adeus (84 Charing Cross Road), 1987, de David Hugh Jones, com 
Anne Bancroft, Anthony Hopkins, Judi Dench (para todos) 
Óptima adaptação do belo livro de Helene Hanff, com exploração visual das diferenças e 
semelhanças entre britânicos e americanos e um maravilhoso toque de nostalgia. 
 

 Rumo à liberdade (The Way Back), 2010, de Peter Weir, com Jim Sturgess, 



Ed Harris, Colin Farrell (para jovens e adultos) 
Em 1940, seis homens de diferentes nacionalidades fogem de um campo de concentração 
soviético e fazem a pé o caminho que os leva à Índia; pelo caminho, encontram uma jovem, 
também fugida. O filme começa no Gulag, que é retratado com grande realismo, após o que 
acompanha o percurso por montanhas e desertos, fome, sede e frio, desconfianças e 
humanidade, até à liberdade final.  
 

 Os salteadores da Arca perdida (Raiders of the lost Ark), 1981, de Steven 
Spielberg, com Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman (para todos) 
O primeiro da fabulosa série de Indiana Jones, a quintessência do filme de aventuras com bons 
e maus: Indiana – o herói apesar de si próprio e o herói tão humano quão poucas vezes 
vencedor – tem de conseguir recuperar a Arca da Aliança antes de os nazis terem 
oportunidade de lhe deitar a mão.  
 

 Segredos e mentiras (Secrets and Lies), 1996, de Mike Leigh, com Timothy 
Spall, Brenda Blethyn, Phyllis Logan (para adultos) 
Com toda a crueza da vida nos anos 80 e 90, mais ainda na classe média-baixa londrina, é 
ainda assim um hino à esperança, à vida e à família, com drama e humor, e com um final, por 
assim dizer, feliz. Interpretações soberbas. 
 

 Um sonho possível (The Blind Side), 2009, de John Lee Hancock, com 
Quinton Aaron, Sandra Bullock, Tim McGraw (para todos) 
Michael Oher é um jovem negro cheio de potencial atlético mas com um passado terrível; 
Leigh Anne é uma jovem mãe de família branca e bem sucedida que, depois de o observar em 
campo, se cruza com ele na rua numa noite de chuva e decide levá-lo para casa porque o rapaz 
não tem para onde ir. Um filme amável sobre os efeitos da amizade na vida de cada um. 
 

 Secretariat, 2010, de Randall Wallace, com Diane Lane, John Malkovich, 
Scott Glenn (para todos) 
A vida de um extraordinário cavalo de corridas, numa simpática e edificante produção da 
Disney. 
 

 Sensibilidade e bom senso, 1995, de Ang Lee, com Emma Thompson, Kate 
Winslet, James Fleet (para todos) 
Uma óptima adaptação do romance de Jane Austen, com particular atenção ao processo 
evolutivo das personagens e à sua aprendizagem com as próprias circunstâncias e as dos 
outros.  
 

 O sétimo selo (Det sjunde inseglet), 1957, de Ingmar Bergman, com Max 
von Sydow, Gunnar Björnstrand (para adultos) 
Alegoria medieval localizada na Suécia do século XIV, O sétimo selo é um dos grandes clássicos 
do realizador, em que Bergman – que, por esta altura, tinha perdido a fé e sofria com o horror 
de uma vida sem Deus – reflecte sobre as questões da crença e da dúvida. É um filme lento e 
reflexivo, que atribui enorme importância à palavra, em que um cavaleiro joga xadrez com a 
Morte. 
 

 Na sombra e no silêncio (To Kill a Mockingbird), 1962, de Robert Mulligan, 
com Gregory Peck, John Megna, Frank Overton (para todos) 
Um filme maravilhoso, cheio de encanto, de sentido de humor, de questões sérias e de 



exemplos de virtude, com interpretações notáveis (nomeadamente dos actores infantis), que 
adapta o romance de Harper Lee. 
 

 Sophie Scholl, os últimos dias (Sophie Scholl, die letzten Tage), 2005, de 
Marc Rothemund, com Julia Jentsch, Gerald Alexander Held (para jovens e 
adultos) 
Em 1943, vários jovens alemães constituíram um grupo a quem chamaram Rosa Branca, cuja 
finalidade era derrubar o regime nazi por meios pacíficos. Dois dos principais elementos desse 
grupo eram os irmãos Scholl, Sophie e Hans, que acabariam por ser presos e condenados à 
morte. Este filme notável narra, de forma soberba, os últimos três dias de vida de Sophie, em 
particular os interrogatórios a que foi sujeita e a posição de exemplar coragem que assumiu. A 
única falta que se sente é a do contexto geral das actividades do Rosa Branca e da referência  
às motivações mais profundas desta acção. 
 

 Sublime expiação (Magnificent Obsession), 1954, de Douglas Sirk, com Jane 
Wyman, Rock Hudson (para adultos) 
Ele é um milionário caprichoso, ela fica viúva de certa maneira por causa dele, e acabará por 
cegar. O rapaz apaixona-se por ela, regenera-se e estuda medicina com o objectivo de a curar. 
As interpretações são notáveis, como sempre em Douglas Sirk. 
 

 Supremacia (The Bourne Supremacy), 2004, de Paul Greengrass, com Matt 
Damon, Franka Potente (para jovens e adultos) 
Segundo de uma série de três filmes de suspense e aventuras sobre um agente da CIA. Filme 
interessante e de boa qualidade. (Os outros dois são Identidade desconhecida e Ultimato.) 

 
 O terceiro homem (The Third Man), 1949, de Carol Reed, com Joseph 
Cotton, Alida Valli, Orson Welles (para adultos) 
Com argumento de Graham Greene e fotografia de film noir, a história passa-se na Viena do 
final da II Guerra Mundial, repartida entre as potências vencedoras, e é uma notável reflexão 
sobre o valor da vida humana em confronto com o valor do dinheiro, bem como da 
importância da justiça em contraposição à paixão.  
 

 Da terra nascem os homens (Big Country), 1958, de William Wyler, com 
Gregory Peck, Jean Simmons, Charlton Heston (para jovens e adultos) 
Um western soberbo, sobre aquilo que constitui a coragem dos homens que todos consideram 
cobardes e a fraqueza dos homens que todos consideram fortes. Um capitão de mar chega ao 
Oeste para se casar com uma herdeira e vê-se envolvido num terrível conflito entre duas 
famílias de rancheiros. 
 

 Terra Sangrenta (The Killing Fields), 1984, de Roland Joffé, com Sam 
Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovitch (para adultos) 
O filme tem dois temas igualmente poderosos e muito bem articulados: o bárbaro regime dos 
Kmers Vermelhos no Cambodja (e só por isto já vale a pena vê-lo); e a amizade entre dois 
homens, um americano e um cambojano, um dos quais coloca o outro numa situação com 
terríveis consequências, sem que a amizade seja abalada. É um filme violento (embora sem 
violência gratuita), que faz também um impressionante retrato da capacidade de resistência 
humana.  
 

 A testemunha (Witness), 1985, de Peter Weir, com Harrison Ford, Kelly 



McGillis, Lukas Haas (para jovens e adultos) 
Um rapazinho amish assiste inadvertidamente a um crime sobre o qual terá de testemunhar 
em tribunal; mas o criminoso é um homem perigoso, de maneira que John Book, o polícia 
representado por Harrison Ford, terá de proteger a testemunha, deslocando-se para isso à 
comunidade amish. O filme, que é excelente, confronta os estilos de vida americano moderno 
e tradicional amish, nomeadamente na questão do pacifismo e da violência. 
 

 O tigre e o dragão (Wo hu cang long), 2000, de Ang Lee, com Yun-Fat Chow, 
Michelle Yeoh, Ziyi Zhang (para adultos) 
Baseado na tradição chinesa dos heróis wuxia, os guerreiros nómadas que, vivendo à margem 
das leis da sociedade, procuram fazer justiça de acordo com as suas leis próprias, o filme é 
uma reflexão sobre a paixão e a prudência, a emoção e a razão, a liberdade e o dever, num 
conjunto admirável, dramático e cheio de ousadia, acompanhado por uma fotografia de 
grande qualidade e filmado sobre a impressionante paisagem da China. 
 

 Treze dias (Thirteen Days), 2000, de Roger Donaldson, com Kevin Costner, 
Bruce Greenwood, Shawn Driscoll (para jovens e adultos) 
Em Outubro de 1962, durante crise dos mísseis de Cuba, uma situação potencialmente 
explosiva que podia ter provocado milhões de mortos, um grupo de pessoas – homens 
normais, com qualidades e defeitos, alguns deles muito óbvios – tiveram de arranjar maneira 
de evitar um desfecho dramático, e conseguiram. 
 

 Tudo o que o céu permite (All That Heaven Allows), 1955, de Douglas Sirk, 
com Jane Wyman, Rock Hudson (para adultos) 
Ela é uma viúva rica, ele o jardineiro, bastante mais jovem; apaixonam-se um pelo outro, mas 
terão de superar uma série de dificuldades sociais e familiares para finalmente decidirem 
casar-se. Um dramalhão como todos os deste realizador, com a habitual qualidade narrativa e 
interpretativa. 
 

 A última vez que vi Paris (The Last Time I Saw Paris), 1954, de Richard 
Brooks, com Elizabeth Taylor, Val Johnson (para jovens e adultos) 
Filme trágico (como seria de esperar, tendo por base uma história de Scott Fitzgerald) sobre os 
amores e desamores de um casal na Paris que se seguiu à II Guerra Mundial, pelo qual 
perpassa uma noção de fidelidade amorosa que é surpreendente e comovente.  
 

 Ultimato (The Bourne Ultimatum), 2007, de Paul Greengrass, com Matt 
Damon, Joan Allen (para jovens e adultos) 
Terceiro de uma série de três filmes de suspense e aventuras sobre um agente da CIA. Filme 
interessante e de boa qualidade. (Os outros dois são Identidade desconhecida e Supremacia.) 
 

 O véu pintado (The Painted Veil), 2006, de John Curran, com Edward 
Norton, Naomi Watts (para jovens e adultos) 
Um jovem médico altruísta apaixona-se por uma rapariga inglesa fútil, que aceita casar-se com 
ele essencialmente para se libertar da família; o choque entre ambos não tardará a manifestar-
se, sob a forma de uma infidelidade conjugal a que se segue um longo e doloroso período de 
redenção. Realização impecável, óptimas interpretações. 


