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Sinopse: Sente-se constantemente cansado? Irrita-se com facilida-

de? Tem dores de cabeça frequentes? O stress tornou-se parte 

integrante do nosso estilo de vida e a ciência tem demonstrado que 

abre caminho à inflamação, à ansiedade, à depressão e a doenças 

crónicas características dos nossos dias. À prova de stress é um 

guia prático e inovador que apresenta métodos simples para minimi-

zar os efeitos prejudiciais deste malefício através de alterações na 

dieta, exercício físico e outras rotinas diárias.. 

À prova de stress  

Mithu Storoni  

Porto Editora 

2019 

  Sala de Adultos  

Sozinho nas montanhas  

Behrouz Boochani 

Casa das Letras 

2019 

Sinopse: Natural de Ilam (Irão), Behrouz Boochani, jornalista 

curdo-iraniano, foi preso em 2013 quando tentava a sua sorte che-

gar à Austrália para pedir asilo. A viagem de barco entre a Indoné-

sia e aquele país não correu como planeado e foi detido por tentar 

entrar sem visto. Há 6 anos aguarda, juntamente com outros 600 

refugiados, resposta ao pedido de asilo que fez à Austrália num 

centro de detenção de migrantes na ilha de Manus, na Papua Nova 

Guiné. Inicialmente, o jornalista e defensor dos direitos humanos foi 

enviado para o centro de reclusão, onde passou 5 anos, mas de-

pois passou para um alojamento alternativo na ilha... 



 
 

Sinopse: Tom está a poucas semanas de ser pai, mas o mo-

mento que se espera ser de felicidade transforma-se num pesade-

lo. Karin Lagerlöf, a namorada, entra nas urgências com o que 

parece ser uma gripe. No entanto, o diagnóstico é muito mais as-

sustador: leucemia aguda. Para poder iniciar os tratamentos, Karin 

tem de ser submetida a uma cesariana. É assim que Tom Mal-

mquist, personagem que partilha o nome com o autor, se vê dividi-

do entre a felicidade de ter uma filha e a profunda dor de perder a 

mulher que ama. Poucos meses depois, ainda não refeito do cho-

que que foi a morte de Karin,  

Sinopse: Só pode ser engano, pensa a rececionista do presti-

giado escritório de advogados ao olhar para a mulher que acaba de 

entrar. A julgar pelo aspeto, é claramente uma sem-abrigo. Magra, 

suja e visivelmente debilitada, mal tem forças para falar. Mas quan-

do o faz, pergunta por Alexander Armstrong, o sócio principal da 

firma. E a reação dele é esmagadora. Surpresa, agitação, ternu-

ra…  

Sinopse: Sabia que a Lua, além de influenciar as marés, cau-

sa também um forte impacto na nossa disposição, saúde, relacio-

namentos e trabalho? Se estiver a pensar mudar de casa, investir 

num negócio, casar ou agendar uma reunião importante, escolher 

a fase da Lua mais adequada para fazê-lo pode garantir-lhe me-

lhores resultados. Yasmin Boland, astróloga mundialmente reco-

nhecida, ajuda-o a saber tirar o máximo partido dos ciclos lunares 

para que tenha sucesso em todas as áreas da sua vida... 

Sinopse: Antes de encontrarem os seus felizes para sempre, Am-

berly, Maxon, Aspen e Marlee tinham outras histórias para contar… 

Esta coletânea traz os contos «A Rainha», «O Príncipe», «O Guarda» 

e «A Favorita», ilustrados e com introduções inéditas de Kiera Cass. 

Conheça o príncipe Maxon antes de ele se apaixonar por America, e a 

rainha Amberly antes de ser escolhida por Clarkson. Veja a Seleção 

através dos olhos de um guarda que perdeu o seu primeiro amor e de 

uma Selecionada que se apaixonou pelo rapaz errado... 

Sinopse:  Viver na cabeça de Lionel Essrog não é fácil. Ele so-

fre da síndrome de Tourette, não controla as palavras. Quando se 

enerva saem-lhe frases sem sentido, palavrões, berros. Ou então 

toca repetidamente nas pessoas, conhecidas ou não. Órfão desde 

pequeno, viveu num lar para crianças abandonadas, até ao dia em 

que um gangster de Brooklyn, Frank Minna, o foi buscar – e a mais 

três rapazes. Cresceram juntos, a fazer biscates, sempre à margem 

da lei. Lionel, o freak do grupo, não se queixa. Vê no gangster o pai 

que nunca teve, é aceite por ele, desde que cumpra as ordens.  

Sinopse: Nesta cidade sem nome, ser interessante é perigoso. A 

irmã do meio, protagonista deste romance, empenha-se em evitar que 

a sua mãe descubra a identidade do namorado e em não dar explica-

ções sobre os encontros com o leiteiro. Mas quando o cunhado um 

descobre a situação e começa o rumor, a irmã do meio torna-se 

«interessante». A última coisa que queria ser. Porque, nesta cidade, 

ser interessante implica que te prestem atenção e isso é perigoso. Num 

original misto de inocência e perspicácia... 

O  rosto do silêncio 

Catherine Cookson 

Asa 

2019  

Órfãos de Brooklyn  

Jonathan Lethem 

Lua de papel 

2019 

O poder da Lua : crie a sua vida 

de sonho sintonizando-se com as 

fases lunares  

Yasmin Boland  

Albatroz 

2019 

Milkman  

Anna Burns 

Porto Editora 

2019 

Em todos os momentos esta-

mos vivos 

Tom Malmquist  

Porto Editora 

2019 

Felizes para sempre  

Kiera Cass 

Marcador 

2018 


