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Sinopse: Quais são as causas do crime? Há causas específicas 

para cada tipo de crime? Existe uma dimensão de género e uma 

dimensão etária? Como se caracteriza o crime urbano? Como fazer 

a prevenção do crime? Como deve ser feita a reinserção social dos 

ex-reclusos? Estas são algumas perguntas a que esta obra procura 

responder ao longo de 12 capítulos, que cobrem as principais temá-

ticas da Criminologia relacionadas com as teorias explicativas do 

crime e sua prevenção, com a vitimologia e com a reintegração 

social dos indivíduos que....  

Criminologia e Reinserção Social  

coord. Fausto Amaro, Dália Costa 

Editora Pactor 

2019 

  Sala de Adultos  

Sinopse: "Este romance narra três dias na vida de Alexia, 

a quem chamam «a ladra de fruta». O primeiro desses dias é 

em agosto, na véspera da partida para a Picardia francesa, 

aonde vai procurar a mãe. Antes de partir, o pai dá-lhe alguns 

conselhos para essa viagem de aventura e iniciação, que de 

facto não começa com Alexia, mas com o próprio narrador. Tal 

como outros livros de Handke, A Ladra de Fruta é um livro 

singular, reunindo o estranho e o maravilhoso, neste caso 

através da deambulação pelos campos, dos riscos da amizade 

e do inesperado…” 

A ladra de fruta : ou viagem de ida 

ao interior do país   

Peter Handke 

Editora Relógio D 'Água  

2020 

Sinopse: A manhã começa normalmente. Rachel Klein deixa a 

filha, Kylie, na paragem de autocarro e segue a sua rotina diária. 

Mas um telefonema a partir de um número desconhecido para o 

seu telemóvel muda tudo. Do outro lado da linha, está uma mulher 

a avisá-la de que tem Kylie em seu poder, no banco de trás do seu 

carro, e que Rachel só voltará a ver a filha se pagar um resgate… 

e raptar outra criança. A mulher diz-lhe que é mãe de um rapazi-

nho que foi também raptado e que, se Rachel não fizer exatamente 

o que ela lhe diz, o menino....  

A corrente  

Adrian McKinty 

Editorial Presença 

2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse: Não é só a escrita de Rita Ferro que é imprevisível, a 

sua vida é um constante renovar de cenários e de forças. Quando 

a imaginávamos a viver serenamente na casa onde escreveu os 

diários anteriores, "Veneza Pode Esperar" e "Só Se Morre Uma 

Vez", troca as voltas ao destino e desafia-se de novo: vende o 

apartamento, faz as malas e regressa ao campo, desta vez ao 

berço dos seus bisavós maternos. Aparentemente, perde tudo o 

que tinha conseguido: a proximidade da família, dos amigos, dos 

programas culturais, dos desafios....  

Sinopse: Por mais infeliz que tenhas sido, ainda vais a tempo 

de ser feliz para sempre. Nem todos os erros são errados. Foi o 

que ele lhe disse, as lágrimas de um nas lágrimas do outro, a 

janela do quarto do hotel aberta, os corpos suados à procura do 

repouso depois da loucura. É impossível ter-te mas é inaceitável 

não te ter. Ela limpou com a parte de trás da mão uma das suas 

lágrimas, depois com a boca as lágrimas dele, o vento a empurrar 

as cortinas do quarto, alguns segundos do mais doloroso dos 

silêncios..  

Sinopse: Depois do grande sucesso internacional de 'Uma 

Gaiola de Ouro', chega mais um episódio da história de Faye: 

traição, redenção e solidariedade feminina num novo drama so-

bre a vingança. Graças a um plano refinado e cruel, Faye deixou 

para atrás a traição e as humilhações sofridas pelo agora ex-

marido Jack e parece ter assumido as rédeas da sua existência: 

é uma mulher independente, reconstruiu a sua vida num outro 

país e longe do seu passado, Jack está na prisão e a empresa 

que Faye fundou....  

Sinopse: O Carteiro de Auschwitz é a história verdadeira de um 

adolescente a quem tentaram roubar a vida e os sonhos. Apanhado 

no turbilhão do Holocausto, este jovem sobreviveu a uma sequência 

de dramas tão angustiantes que se torna difícil aceitá-los como 

factos reais. Joe Rosenblum era ainda criança quando assistiu à 

invasão nazi da sua pequena cidade na Polónia. Foi por pouco que 

escapou à execução em massa de que foi vítima o irmão. Joe mu-

dou-se primeiro para uma quinta, onde trabalhou, e cujos proprietá-

rios o protegeram e o ajudaram a prover o sustento da família du-

rante algum tempo. Depois, viu-se obrigado a refugiar-se junto de 

ex-prisioneiros russos... 

Sinopse:  Chamaram-lhe “cantora do regime”. Acusada de servir a 

ditadura e colaborar com a polícia política (PIDE), foi perseguida e 

ostracizada após 25 de Abril de 1974, reconquistando depois a 

unanimidade enquanto voz de Portugal no Mundo. Esta é a história 

secreta da vida de Amália Rodrigues. Como se relacionou com o 

Estado Novo e sobreviveu à admiração por Salazar? Como enfren-

tou a pobreza, seduziu a aristocracia e os intelectuais? Como aju-

dou presos políticos, cantou poetas proibidos, colaborou com anti-

fascistas e financiou clandestinamente a oposição e o PCP? ... 

Sinopse: Mataram um advogado há vinte e dois anos e, se neces-

sário, matarão outro sem pensar Duas vezes... Na pequena cidade de 

Seabrook, no norte da Florida, um jovem advogado chamado Keith 

Russo foi morto à queima-roupa no seu gabinete. Era tarde e estava 

sentado à secretária a trabalhar. O assassino não deixou pistas. Não 

havia testemunhas, nenhum suspeito, ninguém com um motivo. A 

polícia depressa se focou em Quincy Miller, um jovem negro que tinha 

sido cliente de Russo. .  

É urgente amar : por mais infeliz 

que tenhas sido, ainda vais a 

tempo de ser feliz para sempre  

Pedro Chagas Freitas 

Editora Oficina do Livro  

2020 

Asas de prata   

Camilla Läckberg 

Editora Suma de Letras 2020 

Os guardiões   

John Grisham 

Bertrand Editora 

2020 

O carteiro de Auschwitz : só aqueles 

que mantêm a esperança são capazes 

de resistir  

Joe Rosenblum, David Kohn 

Editora Alma de Livros  

2020 

Os pássaros cantam em grego : 

Diário 3  

Rita Ferro 

Editora Dom Quixote 

2020 

Amália : ditadura e revolução  

Miguel Carvalho 

Editora Dom Quixote  

2020 


