
Sinopse: Encha a sua casa de banho com fragrâncias de l i-

mão, rosas e lavanda ou com aromas a coco, alecrim e cedro! Este 

livro ensina-lhe a criar facilmente o seu próprio sabonete, sais ou 

óleos de banho, com ingredientes frescos, como flores, óleo de 

amêndoa ou de abacate, ou à base de manteiga de manga. Fabri-

que produtos de higiene pessoal com os seus aromas preferidos, 

utilizando métodos naturais e sustentáveis e evitando a utilização 

de silicone ou conservantes sintéticos. Instruções precisas e por-

menorizadas, fotografias a cores e inúmeras sugestões irão ajudá-

la a iniciar-se nestas técnicas.  
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Sinopse: Clare Youngs apresenta 50 propostas exclusivas 

para dar uso a cartas, rótulos de papel, folhetos e muito mais, 

para decorar a sua casa de uma forma elegante e económica. 

Sendo uma ávida colecionadora de papéis bonitos e interessan-

tes, Clare encontrou formas inspiradoras de criar projetos fantás-

ticos com material tão básico como os suplementos dos jornais 

de fim de semana - o segredo está na simplicidade.  



Sinopse: A perda de memória é um sinal inequívoco de 

Alzheimer? Quais são os primeiros sinais de doença? Como po-

demos reconhecer interpretar os primeiros sinais de alarme? 

Como vai evoluir a doença e como vai afetar a família? O que 

podemos fazer para melhorar a qualidade de vida do paciente e 

dos seus cuidadores? As respostas a estas perguntas, e há mui-

tas outras, chegam-nos neste livro. Um guia indispensável para 

enfrentar a enfermidade do nosso século... 

Sinopse :  «Duas razões me levaram, mais ou menos conscien-

temente, a escrever um diário: em primeiro lugar, a circunstância 

de ter saído do meu país para viver nesta ilha distante; em se-

gundo lugar, a necessidade, que nunca experimentara antes, de 

“reter” o tempo, de o obrigar, por assim dizer, a deixar o maior 

número possível de sinais da sua passagem. "Cadernos de Lan-

zarote" é como uma longa carta enviada àqueles que ficaram no 

outro lado, mas é também um modo (vão, inútil, quem sabe mes-

mo se desesperado…) de fingir prolongar a vida por uma obstina-

da “escrituração” dos dias... 

Sinopse: Seis autores que mostram a Diversidade da Língua 

Portuguesa através das temáticas e distintas realidades, mas tam-

bém no estilo literário. Destacamos o autor brasileiro, Edson Ama-

ro, professor no Rio de Janeiro, ator, encenador e tradutor de Os-

car Wilde. Vanessa Martins acaba de editar um livro sobre Albert 

Camus (tese de mestrado) e foi, em 2015, vencedora do Prémio 

Branquinho da Fonseca, atribuído pela Fundação Calouste Gulben-

kian e semanário Expresso..  

Sinopse: Se a doença de Alzheimer e outras doenças similares 

constituem hoje em dia um setor de pleno direito em termos de in-

vestigação científica, não podemos esquecer que na sua génese 

são uma problemática essencialmente humana. Apesar de todos os 

avanços alcançados, o sofrimento psíquico continua a ser algo ain-

da um tanto incompreendido, inviabilizando uma ação clara por 

parte dos prestadores de cuidados...  

Sinopse : "Uma Esperança Mais Forte do que o Mar"  é uma cha-

mada de atenção para a situação dramática por que passam largos 

milhares de refugiados sírios que procuram abrigo na Europa, tentan-

do escapar a uma guerra que destruiu o seu país. Esta é a história 

extraordinária de uma jovem corajosa e da sua luta pela sobrevivên-

cia. «Melissa Fleming é a porta-voz mais competente que eu encon-

trei em 45 anos de vida política e profissional. Mas o que este livro 

demonstra vai muito para além disso...».  

Sinopse: Quando D. Afonso, príncipe real, saiu do automóvel 

junto ao Paço Real de Sintra naquele ameno dia 8 de Junho de 

1908, Nevada Hayes sentiu um calafrio e foi subitamente acometi-

da por um pressentimento: um dia seria sua mulher. Um dia seria 

rainha de Portugal. Nascida nos Estados Unidos, filha de um mer-

ceeiro, cedo percebeu que estava destinada a uma vida melhor. E 

lutou com todas as suas forças para a conseguir. Trabalhou em 

Washington e Nova Iorque, casou por amor e por interesse, teve 

um filho que abandonou, viveu em França, Itália, viajou por países 

exóticos, divorciou-se duas vezes e viu-se envolvida em vários 

escândalos.  
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