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Sinopse: O turismo está na ordem do dia e constitui um dos 

principais motores económicos de Portugal, apresentando um 

franco aumento da procura e oferta nos sectores hoteleiro e da 

restauração. Não obstante, e apesar desse crescimento, não 

existia uma obra em língua portuguesa atualizada às novas reali-

dades e necessidades do público profissional e estudantil. O 

presente livro é uma contribuição para colmatar essa lacuna na 

forma de um guia de boas práticas, que aborda temáticas como 

aprovisionamento, controlo de alimentação... 

Sinopse: Utilizando apenas algumas técnicas simples de 

costura, Costura de Palmo e Meio mostra-lhe formas fáceis de 

criar roupa com estilo e divertida para gente de palmo e meio. 

Desde vestidos para festas e vestidos bibe, a camisas simples e 

calças de elástico, pijamas e roupa para bebés, aqui encontrará 

25 projetos fantásticos que os seus filhos vão adorar vestir. Inclui 

roupa para bebés e crianças. Inclui secção amovível com moldes 

em tamanho real para todos os projetos. Todos os projetos são 

fáceis de realizar, mesmo para principiantes... 

Introdução à gestão de ali-

mentação e bebidas  

Vitor Gomes 

Editora Lidel 

2018 

Costura de palmo e meio : 25 

mimosos projetos de costura 

passo-a-passo para crianças 

dos 0 aos 5 anos   

Emma Hardy 

Mel Editores 

2010 

 

  Sala de Adultos  

Mitos alimentares 

Marcello Ticca 

Vogais Editora 

2018 

Os preconceitos alimentares que minam os conhecimentos po-

pulares podem ter diferentes origens. Desde pequenos que ou-

vimos dizer que a fruta deve ser comida fora das refeições, que 

a carne branca é menos nutritiva do que a vermelha ou que o 

peixe é bom para a memória. Mas será que estas afirmações, 

que sempre considerámos verdadeiras, são sustentadas por 

alguma base científica? Nos tempos que correm, a rapidez com 

que a informação circula e se difunde pela Internet veio acres-

centar ainda mais mitos alimentares à já vasta lista... 



 

 

 

Sinopse: A inspiradora luta de um pai e um filho para perma-

necerem juntos e sobreviverem ao Holocausto. Uma história real 

verdadeiramente emocionante. Gustav e Fritz são dos primeiros 

judeus austríacos a ser presos. Ao longo dos horrores que teste-

munharam e do sofrimento por que passaram, uma constante 

ajudou a mantê-los vivos: o amor entre pai e filho. Quando Gustav 

recebeu ordem de transferência para Auschwitz, uma sentença 

de morte certa, Fritz viu-se perante um dilema: deixar o pai morrer 

sozinho ou ir com ele....  

Sinopse: Dois mundos opostos. Uma escolha devastadora. 

Um destino traçado sobre lágrimas. Morena e de sorriso cativante, 

Ellie é uma jovem doce e generosa. As suas origens humildes são 

denunciadas apenas pelo sotaque pois a sua graciosidade e ele-

gância são naturais. O teatro fascina-a desde sempre. A Bonnie é 

completamente diferente. Dona de uma beleza estonteante, com 

longos cabelos loiros e olhos de um azul intenso, é mimada e 

egoísta. Nada nem ninguém, decidiu cedo na vida, a irá impedir 

de realizar os seus sonhos... 

Sinopse:  Esta obra, profusamente ilustrada, descreve e analisa 

os vários métodos de treino utilizados para o ensino de novos 

comportamentos e de modificação de comportamentos problemá-

ticos do cão, baseando-se no modo de aprendizagem deste. O 

livro faz uma revisão atualizada do tema aproveitando também 

para apresentar as vantagens e inconvenientes dos vários méto-

dos presentes na literatura especializada e para descrever com 

pormenor as técnicas necessárias à sua execução. A obra consti-

tui, sem dúvida, uma ferramenta muito útil... 

Sinopse: Quinze autores. Quinze artigos. Quinze olhares 

sobre o Marketing.   

Sinopse: Através de uma abordagem amena e clara sobre 

atitudes e comportamentos negociais, os profissionais mais exi-

gentes encontrarão nesta 4.ª edição novas ferramentas e conte-

údos inspiradores, validados por um acrescido painel de reco-

nhecidas personalidades nacionais e internacionais. "Negociar & 

Vender" é uma obra única, oferecendo ao leitor ferramentas 

operacionais de reflexão e ação, destinadas a potenciar desem-

penhos "atrevidos", geradores de diferenciação pessoal e profis-

sional. Num mundo cada vez mais competitivo em que abundam 

Sinopse: Um livro global de leitura obrigatória para Professores, 

Alunos e Profissionais, que podem (re)aprender ou ensinar o que 

de mais moderno existe hoje no desenvolvimento Web! Este livro 

foca o desenvolvimento moderno de aplicações Web, sendo apre-

sentados os princípios básicos associados à programação para a 

Web, divididos em duas partes: front-end e back-end. Na parte do 

front-end são introduzidos os conceitos de estruturação, estiliza-

ção e interação, através das suas principais linguagens – respeti-

vamente... 

Até sempre, meu amor 

Lesley Pearse 
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Treino e modificação com-

portamental de cães  

Ana Teresa Martins da Silva 
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Introdução ao desenvolvi-
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