
Sinopse:  As plantas de interior sempre foram elementos decorati-

vos privilegiados, mas sabia que estes seres verdes e vivos po-

dem literalmente dar vida à sua casa? O conceituado arquiteto 

paisagista Ian Drummond e a designer de interiores Kara O ’Reilly 

revelam, neste belíssimo livro, quais as plantas certas para cada 

divisão e como usar os diversos envasamentos possíveis para dar 

mais cor e energia à sua casa. Indispensável tanto para 

“jardineiros de interior” experientes como para principiantes abso-

lutos, este livro vai ensinar-lhe...  
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Sinopse:   Quando Jason foi a consulta do Dr. David Perlmutter, 

tinha doze anos e um diagnostico na esfera do autismo. O neurolo-

gista, ao analisar o longo historial clinico da criança, ficou desconfi-

ado com a quantidade de problemas gastrointestinais. Decidiu por 

isso focar-se no tratamento do aparelho digestivo. O que aconte-

ceu a seguir foi uma cura espantosa, e Jason e hoje um rapaz 

perfeitamente saudável, física e mentalmente. No e um caso único. 

O autor do bestseller internacional Cérebro de Farinha já tinha 

alertado que o glúten e açúcar eram extremamente prejudiciais a 

nível neurológico. E agora, em Cérebro de Fibra, vai ainda mais 

longe... 

Sinopse: Se julga que tem todas as certezas do mundo em 

relação ao que o rodeia, pense duas vezes… - O chocolate faz 

borbulhas - As avestruzes escondem a cabeça na areia - Não se 

deve acordar um sonâmbulo Também acredita nestes mitos? 

Pois é, a informação que nos rodeia é tanta que nem consegui-

mos parar para separar aquilo que é mito daquilo que é verdade 

científica.  

Cem mitos sem lógica / Sara 

Sá, Pedro Ferreira  

Desassossego 
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Sinopse: Já reparou que a Amazon sabe exatamente que li-

vros gosta de ler? Acha estranho quando a Netflix lhe recomenda 

uma série que vai ao encontro da sua preferência? Não acha es-

quisito que o Facebook e o Twitter acertem sempre nos assuntos 

que faz questão de acompanhar? 

Todos os dias, sem sabermos, estamos a ser dominados pelos 

algoritmos de aprendizagem. São eles que decidem que resulta-

dos de pesquisas na web recebemos, que filmes, livros e músicas 

nos são recomendados e que tweets e updates vemos… 

Sinopse : Em 1987, Ungulani Ba Ka Khosa inscrever -se-ia de 

forma indelével no cânone da literatura moçambicana com a publica-

ção de Ualalapi, um romance de estreia tão perturbador quanto fas-

cinante, eleito um dos cem melhores romances africanos do século 

XX. Gungunhana, o último imperador de Gaza, parte atual de Mo-

çambique, subiu ao poder quando Ualalapi, nome de um guerreiro 

nguni, matou o seu irmão, Mafemane...  

Sinopse: Bill Sweet sempre se sentiu ligado a Deus. A fortuna 

da família nunca lhe trouxe felicidade. Só quando encontra Jenny, e 

com ela reconstrói a sua vida numa zona rural como sacerdote, 

sente ter encontrado o seu destino. Numa outra cidade, mais de 

três décadas depois, nasce outra história de amor – entre uma 

mulher Amish e o editor nova-iorquino que se apaixona pelo livro 

que ela escreveu secretamente. Entre dois registos temporais, os 

anos 70 e o presente, Danielle Steel constrói uma teia de emoções 

que leva o leitor entre tempos... 

Sinopse:  Com a mestria, o rigor e o tom vivaz e irónico a que já 

nos habituou, Sérgio Luís de Carvalho volta a fazer história da 

História de Portugal, através do fulgor e fascínio que nos inspiram 

os grandes traidores aqui tratados. A partir de alguns traidores – 

mas também de verdadeiros heróis – eis mais um delicioso péri-

plo pela História de Portugal.  

Sinopse : Entre Banguecoque e Las Vegas, José Luís Peixoto 

regressa à não-ficção com um livro surpreendente, repleto de cama-

das, de relações imprevistas, transitando do relato mais íntimo às des-

crições mais remotas e exuberantes. 

"O Caminho Imperfeito" é, em si próprio, a longa viagem a uma Tailân-

dia para lá dos lugares-comuns do turismo, explorando aspetos menos 

conhecidos da sua cultura, sociedade, história, religiosidade, entre 

muitos outros. A sinistra descoberta de várias encomendas contendo 

partes de corpo humano numa estação de correios de Banguecoque 

fará que, com consequências imprevisíveis... 

Sinopse: O livro perfeito para todos os rapazes dos oito aos 

oitenta. O livro que ensina os rapazes a serem rapazes, a redes-

cobrirem o prazer físico da brincadeira, o desafio do confronto com 

o mar, a floresta, as mais altas colinas, os grandes espaços a 

perder de vista. Um livro que conjuga atividades caseiras e ao ar 

livre com História, Ciência e Desporto. 
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