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Sobre o livro 

Filho de um multimilionário americano, irritantemente 

presunçoso, impertinente e malcriado, Harvey estava 

bem longe de imaginar que de uma tão simples 

prosápia como fumar um charuto pudesse resultar 

uma tão grande modificação da sua vida. No entanto, 

assim aconteceu. Após ter desmaiado no convés do 

paquete de luxo que o levava à Europa, desperta a 

bordo de uma frágil embarcação de pesca na com-

panhia de um pescador português chamado Manuel 

que pertence a um navio pesqueiro. Menosprezando o 

seu dinheiro e posição o capitão Disko Troop redu-lo  

a um insignificante moço de limpezas e obriga-o a 

enfrentar a rude vida do mar. A literatura juvenil en-

riqueceu-se, ganhou novas cores e personagens com 

este clássico de Kipling. A tradução é de António 

Sérgio, notável ensaísta, crítico e pedagogo. 

 

Sobre o autor 

Joseph Rudyard Kipling (1865-1936), 

escritor e poeta britânico, nasceu em 

Bombaim, Índia. Cresceu e foi edu-

cado em Inglaterra. Regressou à 

Índia para trabalhar nas delegações 

dos jornais britânicos. Iniciou a sua 

carreira literária em 1886 e rapida-

mente adquiriu o estatuto de escritor 

do Império Britânico. Kim é a sua 

obra mais reconhecida. Para além de contista exímio 

dedicou-se à escrita de livros juvenis entre os quais se 

destacam O Livro da Selva e Lobos do Mar. Em 1907 

foi-lhe atribuído o Prémio Nobel da Literatura pelo 

conjunto da sua obra literária. 

 

Destaques 

• Tradução de António Sérgio, notável ensaísta, crítico e peda-

gogo; 

• Livro recomendado pelo PNL – (7.º ano de escolaridade). 
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