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Sinopse: A Sombra... Dinheiro, poder e beleza… Samuel Gerard

Sinopse: Como é que se esquece alguém? Quando Alice deci-

tem tudo. Tem também segredos monstruosos. Se, por um lado,

de esquecer Gustavo, depois de este a ter magoado, procura

percorreu um longo e árduo caminho para chegar onde chegou, por

Artur, um homem sábio e misterioso que tem o dom de apagar,

outro, ninguém imagina que transporta no corpo as cicatrizes de um

temporariamente, as memórias associadas a uma pessoa. No

passado que jamais conseguirá esquecer. Embora viva determinado

entanto, Alice estava longe de imaginar as consequências que

a ter uma existência austera, dentro de si ardem – impetuosas – as

essa decisão iria trazer para a sua vida, principalmente depois de

chamas de paixão… A Estrela... Bonita e de coração puro, Leda

se apaixonar por Rodrigo. Agora tinha mais uma difícil decisão em

Etoile entra na vida de Samuel para nunca mais sair...

mãos: enfrentar o passado, ou viver este novo amor que, depois

Sala de Adultos

de ter apagado parte das suas memórias....
Noiva até sexta
Catherine Bybee
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Sinopse: Gwen Harrison é a bela filha de um duque britânico

que se muda para os Estados Unidos para gerir o negócio de casa-
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mentos da cunhada. Mas não tarda a apaixonar-se por Neil MacBain, um ex-fuzileiro que fará tudo para proteger a mulher que
ama. Neil MacBain é um ex-fuzileiro que não tem como negar o

julho
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efeito que Gwen, uma belíssima aristocrata, exerce na sua alma
perturbada e no seu corpo musculado. Mas claro que Gwen está
muito além do seu alcance. Até que uma ameaça do passado de
Neil regressa e Gwen é apanhada no meio do fogo cruzado.
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Sinopse: Os intermediários turísticos tradicionais têm vindo
Sinopse: Quatro mulheres , quatro histórias e enredos emocio-

nantes com um apelido comum - As Calhoun. A intenção de Trenton St. James III era comprar a mansão Towers e transformá-la
num hotel. No entanto, Catherine Calhoun e as suas irmãs estavam relutantes em vender a casa da família, mesmo que a sua tia
Coco tivesse concordado por causa da impossibilidade de a manter. "Um Homem Para Amanda": Sloan O’Riley era o arquiteto
responsável pela conversão de uma parte da Towers, a mansão
em que viviam as Calhoun, num hotel com spa ...

Sinopse: Justa, a sua querida ama, não duvidava de que era o
Escolhido, aquele que as profecias anunciavam estar destinado a
reconquistar Jerusalém, e a unir os homens sob a mesma Fé. Não
nasceu para ser rei, mas a roda da fortuna tornou-o duque de Beja e
herdeiro de D. João II. Viu morrer o sobrinho e assassinar irmão e
cunhado para subir ao trono a 27 de outubro de 1495. As naus do
Venturoso chegaram à Índia e ao Brasil construindo um Império, digno
do rei mago do Ocidente, como, em segredo, se intitulava.

a ser confrontados, por força das tecnologias mais avançadas,

com realidades concorrenciais cada vez mais agressivas, o que
os leva a tomar medidas forçadas de sobrevivência no mercado
atual. A força do turismo atual tem proporcionado o aparecimento
de players fortemente inovadores, que através das tecnologias
mais avançadas criam negócios empreendedores, inimagináveis
até há muito pouco tempo, geradores de novos serviços, produtos e mercados turísticos...

Boas práticas na saúde do desporNão fujas mais
As Dama e o Vagabundo

tista : benefícios, riscos, mitos,
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realidades: receitar exercício físico
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Sinopse: Este manual dirige-se a atletas, agentes desportivos e

Sinopse: Órfão desde cedo, Michael Scott viu-se obrigado a

Sinopse: Ela está agarrada às drogas e a um namorado abusivo. E

público em geral, sabendo-se que cada um deles é um potencial

enfrentar a dureza e a solidão das ruas de Londres. Não tem me-

deixou bem claro que não quer ser encontrada. Um dia, por acaso, o

praticante desportivo. Numa época em que a prática desportiva

mórias do passado mas é atormentado por terríveis pesadelos. É

pai vê-a a tocar guitarra em Central Park, Nova Iorque. Mas já não é a

parece entrar cada vez mais nos hábitos salutares do cidadão, torna

um solitário mas sente que há algo vital e precioso em falta na sua

menina de quem se lembra. Esta mulher vive à beira do abismo, está

-se necessário informar e esclarecer quanto aos benefícios e riscos

vida. O seu espírito indomável, porém, fez dele um vencedor. Tor-

assustada e claramente metida em apuros. Sem qualquer hesitação,

da prática regular, sob pena de não se obterem por esta via os ver-

nou-se um homem rico, poderoso… e perigoso. Mas como pôde

ele não para sequer para pensar. Aborda-a e pede-lhe que regresse a

dadeiros ganhos em saúde que todos esperamos. Este manual

uma criança tão desprotegida singrar tão espetacularmente? Con-

casa....

sintetiza os principais temas que habitualmente são objeto de dúvi-

seguirá um dia descobrir a verdade sobre si próprio?.

da e, por vezes, até alguma especulação,...

