
D  2010

A queda de Wall street, de Michael Lewis
trad. Michelle Hapetian
Em A queda de Wall Street, Michael Lewis, com 
humor ácido e narrativa empolgante, constrói 
uma longa crónica sobre o colapso financeiro de 
2008. O livro inspirou o filme homónimo que 
ganhou em 2016 o óscar de melhor argumento 
adaptado. Para além de escritor, Michael Lewis é 
jornalista especializado em temas económicos.

BPMP 3b 018300

Liberdade, de Jonathan Franzen
trad. Maria João Freire de Andrade; rev. José João Leiria
Épico contemporâneo do amor e do casamento. Liberdade capta, cómica e tragicamente, 
as tentações e os fardos da liberdade: a excitação da luxúria adolescente, os compromissos 
abalados da meia-idade, as vagas da expansão suburbana, o enorme peso do império. 
Ao seguir os erros e alegrias dos personagens de Liberdade, enquanto lutam para aprender 
a viver num mundo cada vez mais confuso, Franzen produziu um retrato inesquecível e 
profundamente comovente dos nossos tempos.

BPMP 8b 024705

No final de 2019, o jornal britânico The Guardian elencou os livros que tiveram 
mais impacto na primeira década do séc. XXI. Como a tradução para português 
é sempre diferida no tempo, divulgamos agora, no final deste atípico 2020, a 
seleção do crítico literário Alex Clark, a que acrescentamos algumas escolhas 
das BMP (assinaladas com *), nomeadamente Teoria Geral do Esquecimento, cuja 
tradução para inglês mereceu em 2017 uma entusiástica receção, que culminou 
com a atribuição do prestigiado prémio literário internacional Impac Dublin, 
a José Eduardo Agualusa. 

A cronologia segue a data de edição em língua inglesa, e a lista começa com o 
livro A queda de Wall Street de Michael Lewis que inspirou o filme homónimo 
de Adam McKay, culminando com Rapariga, Mulher, Outra que fez da autora, 
Bernardine Evaristo, a primeira mulher negra a ganhar o prémio The Booker Prize 
for Fiction 2019 e, já em 2020, com o ensaio O infinito num Junco, uma culta e 
exaustiva história da íntima ligação da humanidade com os livros e a leitura.

Da economia ao protagonismo feminino, são livros que abordam temas 
emergentes, com influência no nosso futuro. 

LIVROS 
DA 

DÉCADA

A queda de Wall street
realização Adam 
McKay; argumento 
Charles Randolph
BMAG 791(73) MCKAq
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O quarto de Jack, de Emma Donoghue
trad. Cristina Correia
Para Jack, de cinco anos, o quarto é o mundo 
todo. É onde ele e a mãe comem, dormem, 
brincam e aprendem. Embora Jack não saiba, 
o sítio onde ele se sente completamente 
seguro e protegido, aquele quarto é também a 
prisão onde a mãe tem sido mantida contra a 
sua vontade. Contada na divertida e comovente voz de Jack, esta é uma história de um amor 
imenso que sobrevive a circunstâncias aterradoras, e da ligação umbilical que une mãe e 
filho. O livro foi finalista do prémio Man Booker 2010.

BPMP 8b 026204

D  2011

Sapiens, de Yuval Noah Harari
rev. Luís Guimarães; trad. Rita Cordeiro
Recorrendo a conceitos da paleontologia, antropologia e sociologia, Yuval Noah Harari 
analisa os principais saltos evolutivos da humanidade, desde as espécies humanas que 
coexistiam na Idade da Pedra até às revoluções tecnológicas e políticas do século XXI — 
que nos transformaram em deuses, capazes de criar e de destruir. Uma perspetiva única 
e original sobre a nossa História e o impacto do ser humano no planeta.

BMAG 903 HARYd  |  BPMP 9b 005586

A Minha Luta, de Karl Ove Knausgard
Em 2009, Knausgård iniciou um projeto literário singular, a obra autobiográfica A Minha 
Luta, composta por seis extensos volumes. Com ela obteve vários prémios no seu país, 
recebeu elogios de escritores e críticos e conquistou milhares de leitores em todo o mundo. 
O esperado volume que encerra esta monumental série em seis partes do norueguês ficou 
concluída em 2011, com a edição do 6º volume, Fim recentemente editado em Portugal.

BMAG 82 KNAKm

D  2012

Em parte incerta, de Gillian Flynn
trad. Fernanda Oliveira; rev. Eda Lyra
«Há livros que têm a capacidade de nos 
sequestrar durante horas seguidas, às vezes 
durante dias a fio, livros tão eficazes que 
tornam a leitura compulsiva e dão sentido ao 
adjectivo inglês unputdownable («impossível 
de pousar, de largar»). […]É também o caso 
de Em Parte Incerta, o thriller psicológico que se tornou um fenómeno de vendas e de crítica 
nos EUA, em 2012. Gillian Flynn […] consegue criar personagens fortíssimas e colocá-las em 
situações extremas, com abundância de surpresas e volte-faces.»

José Mário Silva, Expresso

BMAG 82 FLYGe  |  BPMP 8b 020834  |  BMAG 82-I FLYGg

A amiga genial, de Elena Ferrante
tradução Margarida Periquito
A Amiga Genial é o primeiro volume de uma saga protagonizada por duas amigas de um bairro 
popular nos arredores de Nápoles, que acompanha o seu crescimento e percurso desde a 
infância até á idade adulta.Com o ritmo de uma grande narrativa popular, densa, veloz e 
desconcertante, ligeira e profunda, mostrando os conflitos familiares e amorosos numa 
sucessão de episódios que os leitores desejariam que nunca acabasse. O livro provocou junto 
dos leitores, uma verdadeira “febre” Ferrante. 

BMAG 82 FEREa

Quarto
realização Lenny 
Abrahamson; argumento 
Emma Donoghue
BMAG 791(410) ABRLq

Em parte incerta
realização David 
Fincher; argumento 
Gillian Flynn
BMAG 791(73) FINDe
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D  2013

Uma rapariga é coisa inacabada, de Eimear McBride
trad. de Daniel Jonas; rev. Nuno Quintas
Um romance breve mas intenso dá-nos o retrato nu do relacionamento de uma jovem com 
o seu irmão, e da longa sombra projetada, nas suas vidas, pelo tumor cerebral de que ele 
padece e pela família profundamente disfuncional em que vivem.
Narrado na primeira pessoa por esta rapariga sem nome, numa espécie de fluxo de 
consciência repleto de elipses e incoerências, que reflete o estado de quebra emocional da 
narradora, este é o romance de estreia de Eimear McBride, escritora irlandesa, considerada 
por muitos críticos a grande revelação de língua inglesa da última década. Ler este livro é 
mergulhar na mente da narradora, sentir a vida em bruto, tal como ela a atravessa. Nem 
sempre é uma experiência confortável - mas é decerto uma descoberta.

BMAG 82 MCBEr  |  BPMP 8b 026044

A senda estreita para o Norte profundo, de Richard Flanagan
trad. Miguel Serras Pereira; rev. Anabela Prates Carvalho
Centenas de milhares de prisioneiros de guerra, entre eles numerosos australianos, são 
forçados pelos japoneses a um trabalho escravo nas selvas da Indochina durante a Segunda 
Guerra Mundial. O objetivo é construir uma via-férrea de 450 quilómetros ligando o Sião 
à Birmânia, o que permitiria atacar a Índia. Até à conclusão da linha em 1943, morreram 
dezenas de milhares de homens, incluindo um terço dos 22 mil prisioneiros de guerra 
australianos. Executores fanáticos das ordens imperiais, alguns oficiais japoneses chegavam 
a recitar haikai antes de torturar ou decapitar os prisioneiros. É neste clima de desespero que 
o protagonista se vê assombrado pelas suas memórias, enquanto tenta proteger os homens 
sob o seu comando.
«Não é apenas um grande romance, mas um livro importante, pelo modo como consegue 
olhar para coisas horríveis e criar algo tão belo. Deveria ser lido por toda a gente.»

Evie Wyld, GRANTA Best of Young British Novelists

BPMP 8b 023945  |  BMAG 82 FLARs

O Pintassilgo, de Donna Tartt 
trad. Ana Saldanha
Theo Decker, um adolescente de 13 anos, vive em Nova Iorque com a mãe com quem 
partilha uma relação muito próxima e que é a figura parental única, após a separação dos 
pais pouco antes do trágico acontecimento que dá início a este romance. Theo sobrevive 
inexplicavelmente ao acidente em que a mãe morre, no dia em que visitavam o Metropolitan 
Museum. Abandonado pelo pai, Theo é levado para casa da família de um amigo rico. 
Mas Theo tem dificuldade em se adaptar à sua nova vida em Park Avenue, e sente a falta da 
mãe com uma dor intolerável. É neste contexto que uma pequena e misteriosa pintura que 
ela lhe tinha revelado no dia em que morreu se vai impondo a Theo como uma obsessão. 
E será essa pintura que finalmente, já adulto, o conduzirá a entrar no submundo do crime. 
O Pintassilgo é um livro poderoso sobre amor e perda, sobrevivência e capacidade de nos 
reinventarmos, uma brilhante odisseia através da América dos nossos dias, onde o suspense 
e a arte são dois elementos decisivos para agarrar o leitor.

BPMP 8b 023454  |  BMAG 82 TARDp

D  2014

Tudo pode mudar: capitalismo vs. clima, de Naomi Klein
trad. Ana Cristina Pais; rev. Carlos Braga
Neste livro Naomi Klein descortina de forma concreta todas as manobras que as empresas 
têm feito para adotarem uma imagem politicamente correta, que nem sempre corresponde à 
realidade. De forma direta e sem rodeios Naomi Klein revela como as empresas comunicam 
as suas iniciativas supostamente verdes, colocando na meta da frente o capitalismo 
desenfreado. “ A lição a tirar de tudo isto não é a de que as pessoas não se sacrifiquem 
face à crise económica. É a que estão fartas da nossa cultura de sacrifício desigual, em que 
se pede aos indivíduos que paguem preços mais elevados por alternativas supostamente 
verdes, enquanto as grandes empresas escapam à regulação e não só se recusam a mudar de 
comportamentos como contra-atacam com atividades mais poluentes.” Um livro focado na 
atualidade e que todos nós enquanto cidadãos e enquanto consumidores devemos ler.

BMAG 502 KLENt  |  BPMP 5b 001846 
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Todos devemos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adiche
trad. Simão Sampaio
Neste ensaio pessoal - adaptado de uma conferência TED - Chimamanda Ngozi Adichie 
apresenta uma definição única do feminismo no século XXI. A escritora parte da sua 
experiência pessoal para defender a inclusão e a consciência sobre o que significa ser 
mulher nos dias de hoje. Um desafio lançado a mulheres e homens, porque todos devemos 
ser feministas, no qual a escritora nigeriana expõe num discurso simples e acessível, 
a premência das sociedades adotarem o feminismo inclusivo e interseccional..

BMAG 316-F ADICt

D  2015

Vai e põe uma sentinela, de Harper Lee
tradução Isabel Nunes, Helena Sobral
A publicação de Vai e põe uma sentinela, romance inédito de Harper Lee, cujo manuscrito 
perdido foi descoberto em 2014, tornou-se o maior acontecimento literário do ano. Escrito 
antes de Por favor, não matem a Cotovia, apresenta-nos muitos dos personagens dessa mítica 
obra, agora vinte anos mais velhos. 

BMAG 82 LEEHv  |  BPMP 8b 024841  |  BPMP BS-01237

O vendido, de Paul Beatty 
trad. Rita Figueiredo 
«Como toda a cidade de Dickens, eu era filho do meu pai, produto do meu ambiente e nada 
mais. Dickens era eu. E eu era o meu pai.». Me, afro-americano, produto acabado do século 
XX, criado no gueto agrário de Dickens, nos arredores de Los Angeles, educado pelo pai, um 
reputado e excêntrico sociólogo obcecado pela questão racial, conformou-se em seguir o 
destino estéril que a vida californiana de baixa classe-média tinha para si: morrer no mesmo 
quarto onde nasceu «a olhar para as fendas do estuque do teto que estavam lá desde o 
terramoto de 1968». No entanto, nada corre como planeado.
Vencedor do Man Booker Prize de 2016, O Vendido é uma sátira mordaz à segregação racial 
e à identidade na América contemporânea, enquadrada no despontar do século XXI.

BMAG 82 BEAPv  |  BPMP 82-31 BEAP

D  2016

Outono, de Ali Smith
trad. Manuel Alberto Vieira; rev. Nuno Quintas
«Outono é o primeiro de quatro volumes do ‘estado da nação’, que a autora escocesa 
publicou em 2016. Daniel tem a idade de um século. Elisabeth, nascida em 1984, está de olho 
no futuro. O Reino Unido e a Europa estão despedaçados, divididos por um verão histórico. 
Ganha-se amor, perde-se amor. A esperança caminha de mãos dadas com o desespero. 
As estações sucedem-se, como sempre, assim como as perguntas: Qual é o nosso valor? 
Quem somos? De que matéria somos feitos?
«Uma belíssima e pungente sinfonia de memórias, sonhos e realidades efémeras; 
a interminável triste fragilidade das vidas mortais.»

Guardian

BMAG 82 SMIAo  |  BPMP 82-31 SMIA

A estrada subterrânea, de Colson Whitehead
trad. Paulo Ramos
Cora é escrava numa plantação de algodão no Estado sulista da Geórgia. A vida é um inferno 
para todos os escravos, mas particularmente difícil para Cora. Abandonada pela mãe, ela 
cresce no meio da mais difícil solidão, a dos que são marginalizados pelos seus iguais. 
Quando Caesar, um jovem escravo acaba de chegar do Estado vizinho da Virgínia, lhe fala 
da estrada subterrânea, os dois decidem correr um risco fatal e fogem da plantação, rumo ao 
Norte e à Liberdade. Nessa madrugada de mau presságio, inicia-se uma fuga sangrenta, uma 
odisseia de esperança e de desilusão.

BMAG 82 WHICe
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D  2017

Lincoln no Bardo, de George Saunders
trad. José Lima
Lincoln no Bardo, Prémio Man Booker 2017, é o primeiro romance de George Saunders. 
Nestas páginas, o autor revela-nos o seu trabalho mais original, transcendente e 
comovedor. A ação desenrola-se num cemitério e, durante apenas uma noite, a história 
é-nos narrada por um coro de vozes, que fazem deste livro uma experiência ímpar. Ousado 
na estrutura, generoso e profundamente interessado nos sentimentos, Lincoln no Bardo 
é uma prova de que a ficção pode falar sobre as coisas que realmente nos interessam. 
Saunders inventou uma nova forma narrativa, caleidoscópica e teatral, entoada ao som 
de diferentes vozes, de modo a fazer-nos uma pergunta profunda e intemporal: como 
podemos viver e amar sabendo que tudo o que amamos tem um fim?

BMAG 82 SAUGl  |  BPMP 82 SAUNl 

Teoria Geral do Esquecimento / General Theory of Oblivion, 
de José Eduardo Agualusa*
revisão Clara Bóleo
A versão inglesa do livro Teoria Geral do Esquecimento de José Eduardo 
Agualusa vence o Prémio Literário Internacional Impac Dublin 2017. 
Devido ao seu conceito de confinar a protagonista a um espaço 
doméstico, o livro foi comparado ao Quarto de Jack de Emma Donoghue. 
Agualusa foi elogiado por abrir “o mundo da África de língua portuguesa 
à comunidade de língua inglesa”.

BPMP 8b 025472  |  BPMP 82-PT(6)-31 AGUJ

D  2018

Milkman, de Anna Burns 
trad. Miguel Romeira
Nesta cidade sem nome, situada na Irlanda do Norte num passado recente, ser interessante 
é perigoso. A irmã do meio, protagonista deste romance, empenha-se em evitar que a sua 
mãe descubra a identidade do namorado e em não dar explicações sobre os encontros com 
o leiteiro. Num original misto de inocência e perspicácia, com um estilo único, torrencial 
e anónimo muito próprio da oralida de, a narradora partilha com o leitor a sua vida, 
profundamente marcada pela violência física e psicológica.
Milkman, de Anna Burns, vencedor do prémio Man Booker, é uma comovente história feita 
de rumores e falatório, de aceitação e resistência, de silêncio e surdez intencional, que 
decorre no auge dos conflitos entre as duas irlandas e que espelha o que de pior há no ser 
humano.

BMAG 82 BURAm  |  BPMP 82 BURNm

Pessoas Normais, de Sally Rooney
trad. Ana Falcão Bastos
Connell e Marianne cresceram na mesma pequena cidade da Irlanda, mas as semelhanças 
acabam aqui. Na escola, Connell é popular e bem-visto por todos, enquanto Marianne é 
uma solitária que aprendeu com dolorosas experiências a manter-se à margem dos colegas. 
Quando têm uma animada conversa na cozinha de Marianne — difícil, mas eletrizante —, as 
suas vidas começam a mudar.
Pessoas Normais é uma história de fascínio, amizade e amor mútuos, que acompanha a vida 
de um casal que tenta separar-se mas que acaba por entender que não o consegue fazer. 
Mostra-nos como é complicado mudar o que somos. E, com uma sensibilidade espantosa, 
revela-nos o modo como aprendemos sobre sexo e poder, desejo de magoar e ser magoado, 
de amar e ser amado.

BMAG 82 ROOSp

http://bibliotecas.cm-porto.pt/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100024~!648294~!1&ri=45&aspect=basic&menu=search&source=~!horizon&profile=bmp
http://bibliotecas.cm-porto.pt/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100024~!707826~!0&ri=4&aspect=basic&menu=search&source=~!horizon&profile=bmp
http://bibliotecas.cm-porto.pt/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100024~!726426~!0&ri=50&aspect=basic&menu=search&source=~!horizon&profile=bmp
http://bibliotecas.cm-porto.pt/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100024~!727747~!1&ri=18&aspect=subtab11&menu=search&source=~!horizon&profile=bmp
http://bibliotecas.cm-porto.pt/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100024~!707826~!0&ri=4&aspect=basic&menu=search&source=~!horizon&profile=bmp
http://bibliotecas.cm-porto.pt/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100024~!707826~!0&ri=4&aspect=basic&menu=search&source=~!horizon&profile=bmp
http://bibliotecas.cm-porto.pt/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100024~!648294~!1&ri=45&aspect=basic&menu=search&source=~!horizon&profile=bmp
http://bibliotecas.cm-porto.pt/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100024~!727747~!1&ri=18&aspect=subtab11&menu=search&source=~!horizon&profile=bmp
http://bibliotecas.cm-porto.pt/ipac20/ipac.jsp?uri=full=3100024~!726426~!0&ri=50&aspect=basic&menu=search&source=~!horizon&profile=bmp


ACEITE AS NOSSAS SUGESTÕES, CONTACTE-NOS E REQUISITE!
Tel. +351 22 519 34 80  //  bmp.cm-porto.pt

D  2019

Rapariga, mulher, outra, de Bernardine Evaristo
trad. Miguel Romeira
As doze personagens centrais deste romance a várias vozes levam vidas muito diferentes: 
desde Amma, uma dramaturga cujo trabalho artístico frequentemente explora a sua 
identidade lésbica negra, à sua amiga de infância, Shirley, professora, exausta de décadas 
de trabalho nas escolas subfinanciadas de Londres; a Carole, uma das ex-alunas de Shirley, 
agora uma bem-sucedida gestora de fundos de investimento, ou a mãe desta, Bummi, uma 
empregada doméstica que se preocupa com o renegar das raízes africanas por parte da filha.
Quase todas elas mulheres, negras e, de uma maneira ou de outra, resultado do legado do 
império colonial britânico. As suas histórias, a das suas famílias, amigos e amantes, compõem 
um retrato multifacetado e realista dos nossos dias, de uma sociedade multicultural que se 
confronta com a herança do seu passado e luta contra as contradições do presente. A escritora 
é autora de uma vasta obra, e com este livro ganhou o Man Boker 2019.
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Em tudo Havia Beleza, de Manuel Vilas*
trad. Vasco Gato
A história profundamente íntima e comovente de um homem que procura no passado o 
caminho para regressar ao presente. Falando desde as entranhas, Vilas revela a comovente 
debilidade humana, ao mesmo tempo que ilumina a força única da nossa condição, 
a capacidade de nos levantarmos de novo e seguirmos em frente, mesmo quando não 
parece possível.
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Sabrina, de Nick Drnaso*
trad. José Lima
Sabrina foi a primeira banda desenhada a ser selecionada para o Booker Prize sendo 
considerada como uma das mais empolgantes e comoventes narrativas dos últimos anos. 
É uma «reflexão em vinhetas sobre o crescente canibalismo digital» (El País), uma fábula da 
era moderna sobre a fragilidade crescente das relações e sobre a forma como as interações 
através de ecrãs alimentam a falta de sentido de responsabilidade e a ameaça das fake news.
«Uma obra-prima [..] maravilhosamente escrita e desenhada, possuindo todo o poder político da 
polémica e em simultâneo toda a delicadeza da verdadeira grande arte. Assustou-me. Adorei.»

Zadie Smith
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O Infinito num Junco, de Irene Vallejo*
trad. Rita Custódio, Àlex Tarradella
Este é um livro sobre a história dos livros. Uma narrativa desse artefacto fascinante que 
inventámos para que as palavras pudessem viajar no tempo e no espaço. É o relato do seu 
nascimento, da sua evolução e das suas muitas formas ao longo de mais de 30 séculos. 
É com fluência, curiosidade e um permanente sentido de assombro que Irene Vallejo relata 
as peripécias deste objeto inverosímil que mantém vivas as nossas ideias, descobertas e 
sonhos. E, ao fazê-lo, conta também a nossa história de leitores ávidos, de todo o mundo, 
que mantemos o livro vivo.
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