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Sinopse 

Ao morrer, D. Pedro IV deixou para as gerações futuras uma 
difícil tarefa: entender as muitas contradições da sua vida e 
extrair das suas memórias uma imagem fiel da sua 
personalidade, das suas ideias, angústias e ambições. Até 
hoje, esta tarefa não tinha sido cumprida. No meio de um 
emaranhado de especulações e distorções históricas, ficava a 
interrogação: quem foi D. Pedro? 

 Para responder a esta pergunta Paulo Rezzutti recorreu a 
uma ampla gama de fontes primárias e documentos originais 
que revelam uma miríade de facetas desconhecidas de D. 
Pedro e que dão acesso à história não contada do monarca. 

 
Pode consultar esta e outras publicações relacionadas com D. Pedro IV na biblioteca ou 
através do catálogo online. 
 

Indicamos também a lista de novidades, onde pode consultar as últimas aquisições da 
Biblioteca.  
 

 
Subscreva a receção da listagem mensal de publicações aumentadas ao acervo da 

biblioteca e ainda o Destaque Bibliográfico enviando um e-mail para: 

bibex@mail.exercito.pt 

Tem ainda disponível, o catálogo bibliográfico da Biblioteca do Exército, o catálogo 

coletivo das Bibliotecas da Defesa onde poderá encontrar as Bibliotecas do Exército, da 

Força Aérea, da Marinha, da Secretaria-Geral do MDN e do Instituto de Defesa Nacional.  

E na página da Biblioteca, encontra um conjunto de Revistas e Boletins, de temática 

militar e de defesa, em formato digital, com edições periódicas e atualizadas. 
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