
+6 BONS LIVROS 
 

Beau Geste – P. C. Wren 
Legionários franceses encontram uma das suas fortalezas do 
Norte de África defendida por homens mortos. Quem poderia 
ter feito isso? Um flashback desvenda o mistério dos três 
irmãos ingleses Geste. Um clássico de aventura e 
fraternidade. 
 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.fnac.pt/mp851012/Beau-Geste 
 

As Minas de Salomão – Rider Haggard 
Seguindo um mapa misterioso de fiabilidade duvidosa, um 
pequeno grupo de homens, liderado pelo aventureiro e 
caçador de fortunas inglês Allan Quartermain, caminha para 
o sul da África em busca de um amigo perdido e um tesouro 
perdido - as lendárias minas do rei Salomão. Vertido para 
língua portuguesa por Eça de Queiroz, em 1891, este 
romance de Rider Haggard tornou-se, de algum modo, um 
clássico da nossa literatura. 
 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.fnac.pt/As-Minas-de-Salomao-

Eca-de-Queiroz/a7213228 
 
A Ilha do Tesouro – Robert Louis Stevenson 
"A Ilha do Tesouro" é o arquétipo dos romances de aventuras 
de piratas, mas foi o relato de Stevenson, com Long John 
Silver de perna de pau, tricórnio na cabeça e duas pistolas à 
cintura que entrou na memória colectiva e marcou gerações 
de leitores. 
 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.fnac.pt/A-Ilha-do-Tesouro-

Robert-Louis-Stevenson/a336089 

 

As Aventuras de Huckleberry Finn– Mark 

Twain 
Um garoto do século XIX de uma cidade do Mississippi relata 
as suas aventuras enquanto viaja pelo rio com um escravo 

fugitivo, encontrando uma família envolvida numa vendeta, 
dois vigaristas fingindo ser da realeza e a tia de Tom Sawyer 
que o confunde com o própioTom. 
 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.fnac.pt/As-Aventuras-de-

Huckleberry-Finn-Mark-Twain/a1263747 
 
Saga Geronimo Stilton – Geronimo Stilton 
Geronimo Stilton é natural da Ilha dos Ratos, cuja capital é 
Ratázia. Mas Geronimo não é um ratinho comum, há vinte 
anos que dirige o jornal mais famoso na Ilha Dos Ratos: O 
Diário dos Roedores, onde seus esforços lhe renderam o 
“Prémio Ratitzer” pelo furo jornalístico "O Mistério do Tesouro 
Desaparecido". Geronimo Stilton é um rato medricas, com 
grande coração. Ele e a sua família, a irmã Tea, o sobrinho 
Benjamin, o primo/melhor amigo Esparrela, vão em grandes 
aventuras, pelo mundo dos ratos. Nos tempos livres, Stilton 
colecciona cascas antigas de parmesão do século XVIII, joga 
golfe e, acima de tudo, adora contar histórias ao seu 
sobrinho preferido, Benjamim. 
 
[Especialmente recomendado para rapazes do 1º ao 6º ano.] 
 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.fnac.pt/n1245448/Todos-os-

Herois-e-Personagens/Geronimo-Stilton/Todos-os-
Livros-Geronimo-Stilton 

 

A Mulher de Branco – Wilkie Collins 
Após o seu inquietante encontro com uma mulher vestida de 
branco, o jovem professor Walter Hartright viaja para 
Cumberland para dar aulas de desenho às irmãs Laura e 
Marian. Mas os agradáveis dias em Limmeridge House 
terminam com a chegada do noivo de Laura e a reaparição 
da misteriosa mulher de branco com as suas perturbadoras 
advertências. 
 
DISPONÍVEL EM 
o FNAC: https://www.fnac.pt/A-Mulher-de-Branco-

Wilkie-Collins/a297973


