
Sinopse:   

Como é que o cérebro constrói a mente? E como é que o cére-

bro torna essa mente consciente? Qual a estrutura necessária 

ao cérebro humano e qual a forma como tem de funcionar para 

que surjam mentes conscientes? Há mais de trinta anos que o 

neurocientista António Damásio estuda a mente e o cérebro 

humanos e é autor de vasta obra publicada em livros e artigos 

científicos. .. 
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Sinopse:   

Uma sátira dos tempos modernos. Um homem é chamado para 

uma inspeção numa sombria Repartição de Finanças. É lá que 

se vai iniciar uma viagem sem retorno pelos mais obscuros se-

gredos, pelos mais íntimos medos, pelos mais imorais desejos. 

Afinal de contas, o que acontece na Repartição fica na Reparti-

ção. Um livro carregado de ironia, mas também de emoção. Uma 

sátira dos tempos modernos, em que nem tudo é o que parece. 

Mas alguma vez o é?... 



Sinopse:   

Quer surpreender-se? Gostaria de ser mais objetivo e aberto? 

Procura aprender a inspirar-se e criar algo belo? Encontrará aqui 

os 250 exercícios que lhe permitirão dar pequenos passos para 

mudar a sua vida e o ambiente que o rodeia. Este é um livro dife-

rente. As pequenas revoluções a que se refere o título são 250 

exercícios breves que poderá empreender para mudar aqueles 

hábitos, costumes e maneiras de agir que hoje já não servem para 

si ou que lhe pesam diretamente... 

Sinopse:  

Uma confissão que não vai deixar ninguém indiferente. Terá cora-

gem de ler? Aos olhos do mundo, Inês é a menina perfeita. Frequen-

ta um dos melhores colégios nos arredores de Lisboa e relaciona-se 

com filhos de embaixadores e presidentes de grandes empresas. 

Por detrás das aparências, a realidade é outra, e bem distinta. Inês e 

os seus amigos são consumidores regulares de drogas, participam 

em arriscados jogos sexuais e utilizam desregradamente a internet, 

transformando as suas vidas numa espiral marcada pelo descontrolo 

físico e emocional.  

Sinopse:  

Trez «Latimer», na realidade, não existe. E não, apenas, devido ao 

facto de ter sido criada esta identidade para que um Sombra pu-

desse agir na clandestinidade do mundo humano. Vendido, ainda 

criança, pelos seus progenitores à Rainha dos s’Hisbe, Trez esca-

pou do Território e, durante anos, tem subsistido como proxeneta, 

em Caldwell, Nova Iorque – e sempre em fuga de um destino de 

servidão sexual...  

Sinopse:   

Osho dedicou a sua vida ao ensino e à prática da meditação, que 

ele não considerava um exercício espiritual, mas uma experiência 

científica: a meditação é a forma mais empírica e eficaz de conhecer 

o mecanismo da mente. E, conhecendo o funcionamento da mente, 

torna-se muito fácil identificar os mecanismos de ilusão e manipula-

ção que nos rodeia… Baseia-se em algumas das primeiras confe-

rências feitas por Osho em retiros de meditação e é uma das suas 

obras mais provocantes e originais.. 

Sinopse:  

É uma tentativa desesperada de contribuir para a saúde mental das 

pessoas, uma vez admitida a ineficácia de milhares de livros que ensi-

nam tratamentos e regras de vida saudável. Ao assumir este projeto, o 

autor confia nos surpreendentes desígnios da inteligência humana. O 

leitor interessado encontra aqui uma ampla variedade de doenças 

mentais, com os seus critérios de diagnóstico, e uma detalhada expli-

cação do modo de atingir esses objetivos... 

Sinopse:  

Não era intenção de Aza, uma jovem de dezasseis anos, investi-

gar o enigmático desaparecimento do bilionário Russell Pickett. 

Mas estão em jogo uma recompensa de cem mil dólares e a von-

tade da sua melhor amiga Daisy, que se sente fascinada pelo 

mistério. Juntas, irão transpor a distância (tão curta, e no entanto 

tão vasta) que as separa de Davis, o filho do desaparecido. Mas 

Aza debate-se também com as suas batalhas interiores. .. 
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