
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
MARCELINO MESQUITA

novidades

NEWSLETTER 04

QUEM

e ainda

Último Olhar
de Miguel Sousa Tavares

A rapariga 
que desapareceu
de Leslie Wolfe

Amores Imperfeitos
de Helena Sacadura Cabral

Leva-me contigo
de Afonso Reis Cabral

O monstro
da Vergonha 
de Tânia Carneiro

Inês de Castro
de Isabel Stillwell

Corações
aos milhões
de Joana  Lopes

LITERATURA INFANTILLITERATURA POLICIAL

ROMANCE

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA

HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA

ROMANCE

ROMANCE

ROMANCE LITERATURA DE VIAGEM ROMANCE

consulte aqui 
o catálogo 
completo da 
Biblioteca

LITERATURA INFANTIL

Rami, casada há vinte anos com Tony, 
um alto funcionário da polícia, de 
quem tem vários filhos, descobre que 
o partilha com várias mulheres, com 
as quais ele constituiu outras   famílias. 
O seu casamento, de «papel passado» 
e aliança no dedo, resume‑se afinal a 
um irónico drama de que ela é apenas 
uma das personagens. Numa procura 
febril, Rami obriga-se a conhecer «as 
outras». O seu marido é um polígamo!

Prémio Camões 2021

Niketche
de Paulina Chiziane 

Território de santos, czares, poetas, 
pintores, revolucionários e músicos, 
a Rússia é um enorme mistério 
que importa desvendar. Esconde 
uma história tão rica, antiga 
e diversa quanto desconhecida.  
José Milhazes, o grande especialista 
português da Rússia, propõe neste 
livro uma viagem fascinante que 
atravessa séculos e séculos da 
história, cultura e civilização russas, 
que começa nos povos eslavos 
vários séculos antes de Cristo e 
acaba na atualidade, com Putin. 

A mais breve 
história da Rússia
de José Milhazes

(...) apesar de todos os artigos, livros, 
obras de teatro e romances dedicados 
ao assunto, nenhum deles explicou 
de modo convincente como os Frank 
e outras quatro pessoas conseguiram 
viver escondidos sem serem 
detetados durante mais de dois anos, 
e quem ou o que finalmente conduziu 
os nazis à sua porta.

Quem traiu Anne Frank
de Rosemary Sullivan

Após fugir da aldeia onde nasceu, numa 
região fustigada pela pobreza, pela 
fome e pela doença, o jovem Ilyas chega 
a uma pequena cidade costeira onde 
assiste a um desfile da Schutztruppe, 
a feroz tropa de protecção da África 
Oriental Alemã. Anos mais tarde, perante 
a iminência de uma grande guerra entre 
Britânicos e Alemães, que estalaria em 
Tanga, em 1914, Ilyas decide juntar-se 
a esse mesmo exército de mercenários 
africanos, prometendo à sua irmã 
mais nova voltar muito em breve.

Prémio Nobel da Literatura 2021

Vidas Seguintes
de Abdulrazak Gurnah
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