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Sinopse: Jen Sincero não perde tempo. Mal este livro começa e 

já a coach está a entrar, em altíssima rotação, na vida dos leitores. 

E ela sabe muito bem o que quer. Afinal, passou de uma vida mise-

rável, pobre e de constantes lamúrias, para uma vida em que nada 

lhe falta: tem saúde, tem dinheiro, tem os homens que quer ter. 

Claro que não foi fácil. Como diz Sincero, citando André Gide: “Não 

podemos descobrir terras novas se não estivermos dispostos a per-

der a costa de vista durante muito tempo.” .  

Tu és uma durona : aprende a 

acreditar na tua grandeza e 

começa a viver uma vida fabu-

losa   

Jen Sincero 

Lua de Papel 

2019 

  Sala de Adultos  

Sinopse: Esta obra analisa e estrutura o jogo do GR. Propõe 

uma metodologia para a organização dos objetivos, conteúdos e 

planeamento do treino, considerando a relevante função e a mais-

valia do guarda-redes no jogo de futebol. Conclui com propostas 

de aplicabilidade prática, recorrendo à classificação de exercícios 

de treino cuja apresentação considera os momentos do jogo do 

GR. Trata-se, portanto, de um guia de base para treinadores e 

atletas empenhados no treino e no aumento do nível competitivo..  

Guarda-Redes de Futebol : treino e 

jogo  

Eduardo Cachulo, Rui Mendes 

Prime Books 

2019  

Escrever direito por linhas tortas : 

jogos, dicas e atividades para pais e 

professores ajudarem as crianças na 

aprendizagem da leitura e da escrita   

Joana Rombert 

Manuscrito 

2020 

Sinopse: «O meu filho fala mal. Poderá vir a escrever como fa-

la?» «Desenha as letras em espelho. É normal?» «Já lê, mas nem 

sempre compreende. É frequente?» «Troca o “s” pelo “z” na escrita. 

Até quando pode fazê-lo?» «Está no 2.º ano e troca “perfeito” com 

“prefeito”. É comum?» Escrever Direito por Linhas Tortas é uma 

ferramenta prática que procura responder a estas e a outras dúvidas 

dos pais, educadores ou professores. Partindo de casos reais, este 

livro apresenta estratégias, atividades e jogos que facilitam o desen-

volvimento das....  



 

Sinopse: Aparentemente, Faye parece ter tudo. Um marido 

perfeito, uma filha que adora e um apartamento de luxo na melhor 

zona de Estocolmo. No entanto, algumas memórias sombrias da 

sua infância em Fjällbacka assombram-na e ela sente-se, cada vez 

mais, como se estivesse presa numa gaiola de ouro. Antes de 

desistir de tudo pelo marido, Jack, era uma mulher forte e ambicio-

sa. Quando ele a trai, o mundo de Faye desmorona-se e ela perde 

tudo, ficando completamente devastada. É então que decide retali-

ar e levar a cabo uma cruel vingança....  

Sinopse: Quando uma galerista e um famoso e excêntrico 

pintor, sem nada em comum, se apaixonam a história só pode 

tornar-se impossível. De facto, Sasha que desde a morte súbita 

do marido, dedica toda a energia às duas galerias que coorde-

na, uma em Paris outra em Nova York, ao entrar no atelier de 

Liam não pode imaginar que o seu mundo será definitivamente 

devastado. O impossível vai acontecer! Uma mulher de negó-

cios e um boémio e extravagante pintor, vão apaixonar-se..  

Sinopse: Amesterdão, 1943. Enquanto a Europa é engolida 

pelo véu nazi, Hanneke percorre diariamente as ruas da cidade. 

Com apenas 18 anos, ela consegue arranjar os bens raros que 

as pessoas procuram no mercado negro: chocolate, café, teci-

dos… Pequenos pedaços de normalidade, preciosos em tempos 

de conflito. E Hanneke fá-lo apenas por dinheiro! Não há espaço 

para bondade num mundo devastado por uma guerra que lhe 

roubou a vida e os sonhos. Até ao dia em que uma das clientes 

de Hanneke lhe faz um pedido tão perigoso quanto desafiante... 

Sinopse: A humanidade precisa de um novo profeta… Em Was-

hington, D.C., um sem-abrigo morre nos braços do comandante 

Gray Pierce, atingido pela bala de um assassino. Mas a morte deixa 

para trás um mistério ainda maior: uma moeda ensanguentada uma 

relíquia antiga relacionada com o oráculo grego de Delfos. Enquanto 

perseguidores implacáveis procuram o artefacto roubado, Gray 

Pierce descobre que a moeda é a chave para desvendar uma cons-

piração que remonta à Guerra Fria e ameaça os próprios alicerces 

da Humanidade. 

Sinopse:  Um romance intenso e empolgante dedicado especi-

almente às mulheres: as de ontem, que lutaram por assumir as 

rédeas do seu próprio destino e as de hoje....  

Sinopse: O autor bestseller Raul Minh’alma traz-te um livro podero-

so capaz de transformar a tua vida. Aqui encontras 500 mensagens 

inspiradoras para leres e refletires no teu dia a dia. Serão a tua bús-

sola. Dá-me Um Dia Para Mudar A Tua Vida, O teu guia. Porque 

basta apenas um dia, para mudares a tua vida e alcançares os teus 

sonhos, a tua felicidade..  

Impossível 

Danielle Steel 

Bertrand  

2012 

A rapariga do casaco azul 

 Monica Hesse 

TopSeller 

2017 

Dá-me um dia para mudar a 

tua vida  

 Raul Minh'Alma 

Manuscrito 

2019 

O último oráculo : um romance 

da série Força Sigma 

James Rollins 

Bertrand 

2020 

Uma gaiola de ouro  

Camilla Läckberg 

Suma de Letras  

2019 

6 de abril 

Sveva Casati Modignani 

Leya Editora 

2013 


