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Ex-militar, Ranulph Fiennes tornou-se o mais 

jovem capitão do exército britânico ao integrar, 

na década de 1960, a força especial do Reino 

Unido SAS, mas seria expulso por uso indevido 

de explosivos. Juntou-se mais tarde ao exército 

do sultão de Omã, vindo a receber a Medalha de 

Coragem daquele país em 1971. Foi o primeiro 

homem a alcançar ambos os polos por terra e a 

atravessar a Antártida sem apoio. Já liderou mais 

de 30 expedições, tendo sido considerado pelo 

Guinness World Records o maior aventureiro 

vivo do mundo. Em 1993, foi agraciado pela 

rainha de Inglaterra com a Ordem do Império 

Britânico pelas suas missões associadas a atos 

de caridade. Tem mais de 20 livros publicados. 

Mais sobre o autor: www.ranulphfi ennes.co.uk 

• Um dos autores mais estimados no Reino Unido, com mais de 20 

livros publicados; 

• Um livro original e recheado de curiosidades; 

• Um livro pertinente numa altura em que o mundo convive 

diariamente com notícias sobre a guerra; 

A INCRÍVEL HISTÓRIA DAS FORÇAS DE ELITE DESDE  

A ANTIGUIDADE ATÉ AOS NOSSOS DIAS 

 

Inspirando-se nas proezas de guerra levadas a cabo pelo pai e 

apoiando-se na sua própria experiência nas forças especiais, o 

aclamado aventureiro e ex-oficial do SAS Ranulph Fiennes 

apresenta-nos a história das melhores forças militares de elite de 

sempre, como os Espartanos, os Templários, os Comandos ou os 

Navy SEAL. 

 

Seja a lutar no campo de batalha, a conquistar fortes e castelos, a 

resgatar reféns ou em missões de reconhecimento de alto risco, é 

a homens destas forças que líderes de todo o mundo têm confiado 

as mais perigosas missões ao longo da História.  

 

Dando a conhecer as suas origens e analisando o seu treino, 

armas e táticas, Ranulph Fiennes revela-nos as operações mais 

famosas de unidades que se destacaram pela sua coragem e 

ousadia, muitas vezes perante probabilidades impossíveis. 

 

Os Imortais  | Os Espartanos | O Batalhão Sagrado de Tebas 

Alexandre, o Grande | A Guarda Pretoriana Romana   

A Guarda Varegue | Os Templários e os Hospitalários 

Os Assassinos | A Kheshig Mongol | Os Mamelucos   

Os Janíçaros Otomanos | Os Landsknechts |  Os Ninjas  

O Exército Novo de Cromwell | O Corpo de Marines Holandeses 

A Infantaria Ligeira Britânica |  A Brigada de Ferro    

As Tropas de Assalto | A RAF | Os Comandos 

Os Brandenburgers de Hitler | Os Paraquedistas | O SAS 

Os Boinas Verdes |  Os Navy SEAL. 

 

«Através da sua experiência na elite militar, Ranulph Fiennes 

apresenta uma história deslumbrante das melhores unidades 

de combate do mundo.» — DAMIEN LEWIS, autor do bestseller 

Zero Six Bravo 

ISBN: 978-989-564-340-0  

Dep. Legal: 498 109/22  

PVP c/IVA: 25,45 € 

PVP s/IVA: 24,01 € 

150 x 230 x 24 mm 

384 pp, a 1 cor  

485 g, capa mole 

• Entrevistas ao autor; 

• Artigos baseados no conteúdo do livro; 

• Divulgação em revistas, jornais e media online; 

• Envio de exemplares para jornalistas. 
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