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Sobre o livro 

Neste romance, dá-nos Assírio Bacelar, um retrato rea-

lista da forma como eram olhados e tratados pelo regime 

ditatorial de Salazar, nos anos da Segunda Guerra Mun-

dial, os jovens adolescentes oriundos dos bairros pobres 

de Lisboa. Organizados num bando, doze rapazes ten-

tam sobreviver, à fome e à miséria, recorrendo a meios 

que os colocam sob a alçada da Lei. Persegue-os feroz-

mente um polícia, «cão de fila do Regime», apostado em 

acabar com a «delinquência juvenil». Em sua defesa 

apenas contam com um padre e um advogado, que ou-

sam questionar a actuação do Regime e da Igreja. Neste 

capítulo, igualmente são retratados os métodos de re-

pressão política, de inspiração inquisitorial, e a luta para 

lhe fazer frente. Um romance tocante, pelo conhecimen-

to que denota das duras realidades desse tempo. 

 

Sobre o autor 

Assírio Bacelar iniciou a sua actividade editorial em 1972, 

e tem, nessa qualidade, exercido uma acção digna e 

empenhada que se salda pela revelação e publicação de 

muitos autores hoje indissociáveis da nossa cultura. A 

literatura infanto-juvenil está, desde o primeiro momento, 

nas suas preocupações e nessa senda escreve alguns 

livros. Entre os já publicados contam-se O Espantalho às 

Avessas (1992) e A Estrelinha da Manhã (1996), ambos 

recomendados para leitura pelo IPBL, e traduzidos em 

língua búlgara. Outros dois, Leonardo e o Papagaio e      

O Pequeno Herói da Travanca – Uma História das Guerras 

da Restauração, mereceram o apoio da Câmara Munici-

pal de Paredes de Coura e o melhor acolhimento das es-

colas desse Concelho pelo seu interesse didáctico e his-

tórico. O quinto livro do género, Rita e a Lenda da Lagoa 

das Sete Cidades, encontrou igualmente a melhor recep-

tividade nas várias escolas do país onde tem sido apre-

sentado. Em 2015 estreou-se na literatura para adultos 

com o romance Memórias de um Brinquedo que se Partiu. 
 

 

Destaques 

Um romance realista e dramático sobre a delinquência juvenil dos 

anos 40 do século passado e a repressão do Estado Novo. 
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