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Se me Amas 
Não te Demores 
de Raul Minh`Alma

A Aldeia das Almas 
Desaparecidas
de Richard Zimler

O Pombo 
quer um Cãozinho
de Mo Willems

A  Biblioteca 
da Meia-Noite
de Matt Haig

A Morte de Dario
de Nuno Nepomuceno

O Macaco Rabujento 
de Susanne Lang 
e Max Lang (ilustração)

Cem Anos de Perdão
de João Tordo

Vida à Venda
de Yukio Mushima

Sonho de Neve
de Eric Carle
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Onde
de José Luís Peixoto

Uma jovem de 23 anos, estudante 
universitária brilhante, descobre que 
está grávida. Tomada pela vergonha, 
consciente de que aquela gravidez 
representará um falhanço social para 
si e para a sua família, sabe que não 
poderá ter aquela criança. Mas, na 
França de 1963, o aborto é ilegal e 
não existe ninguém a quem possa 
acorrer. Quarenta anos mais tarde, 
as memórias daquele acontecimento 
continuam presentes, num trauma 
impossível de ultrapassar e cujas 
sombras se estendem para além da 
história individual. 

Prémio Nobel da Literatura 2022

Entre a história do pobre velho, 
ou melhor, de um velho pobre que 
recebe em casa um enfermeiro 
em serviço de rastreio da covid 
19, e, já no fim do livro, a conversa 
das estátuas que descem dos 
seus pedestais, descem e não são 
derrubadas, para conversarem 
sobre os males e os equívocos 
deste mundo, entre uma e outra 
destas histórias o leitor encontra 
personagens e cenas que não lhe 
sairão tão cedo da memória.

O Acontecimento
de Annie Ernaux

O Caçador 
de Elefantes Invisíveis
de Mia Couto

A vida de Julien Dubois, pianista 
de sucesso, confunde-se com a 
história da Europa do século XX. 
Desencantado e misantropo, 
vive a reforma numa velha 
mansão, com um gato e uma 
governanta por companhia.

Um dia, é visitado por uma 
jovem jornalista que o incita a 
contar a sua verdadeira história. 
Nas paredes da casa, saturadas 
de fumo de cigarro e de velhas 
memórias, ressoa a confissão 
de uma vida feita de rivalidade, 
desamor e arrependimento.

Balada para Sophie
de Filipe Melo e Juan Cavia

Para entrega de livros ao domicílio contacte biblioteca@cm-cartaxo.pt . 243 700 281 
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Evangelhos 
Apócrifos
de Frederico Lourenço

Ana dos 
Cabelos Ruivos
de Mariah Marsden

Os Esquilos que Não 
Sabiam Partilhar
de Rachel Bright
e Jim Field (ilustração)

ESTUDOS BÍBLICOS

NOVELA GRÁFICA

ROMANCE

ANTOLOGIA DE CONTOS

Entre a poesia e a geografia, 
fragmentos de prosa poética que 
anotam uma paisagem, um casario, 
uma rua, o nome de uma árvore, o 
segredo escondido a meio de uma 
encosta.

José Luís Peixoto desafia-nos a 
acompanhá-lo ao longo de um 
território de paisagem e de escrita, de 
pequenas e de grandes descobertas, 
de enormes revelações.

O lugar onde estamos é a vida.

PROSA POÉTICA

BD – NOVELA GRÁFICA
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