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Sinopse: Se com este livro conseguir mudar alguns dos seus 

hábitos alimentares para melhor e sem grandes sacrifícios, o meu 

objetivo será cumprido, resultando numa melhoria da saúde em geral 

e na prevenção de muitas doenças relacionadas com uma má ali-

mentação em várias fases diferentes da nossa vida. O manual prático 

que mudará para sempre a sua vida e a da sua família Quantos de 

nós já não seguiram planos alimentares para controlar um problema 

de saúde, ou para diminuir de peso? De facto, difícil não é....  

O grande livro da alimentação saudá-

vel : aprenda a comer melhor, per-

dendo peso e ganhando saúde  

Ágata Roquette 

Editora Contraponto  

2020  

  Sala de Adultos  

Sinopse: Castle Rock é uma pequena cidade, cenário de muitos 

livros de Stephen King, e as notícias correm depressa. É por isso 

que Scott Carey quer confiar o seu estranho segredo apenas ao Dr. 

Bob Ellis: anda a perder peso sem emagrecer e a balança regista o 

mesmo peso independentemente da roupa que usa. Scott tem duas 

vizinhas que abriram uma «requintada experiência de jantar» na 

cidade, mas a população não está convencida. Deidre e Missy Do-

naldson é um casal de lésbicas que não encaixa muito bem nas 

expectativas da comunidade. E agora Scott parece estar em guerra 

com elas... 

Elevação   

Stephen King 

Editora Bertrand 

2020 

Sinopse: Chegámos ao próximo passo evolucional: Homo 

Deus. "Homo Deus" explora os projetos, sonhos e pesadelos que 

darão forma ao século XXI - desde o vencer da morte à vida artifici-

al. Sucessor do bestseller internacional Sapiens: História Breve da 

Humanidade, coloca as questões fundamentais: para onde seguir a 

partir daqui? Como proteger o mundo dos poderes destrutivos do 

ser humano? A guerra desapareceu. É mais provável cometer 

suicídio do que morrer num conflito armado. A fome está a desapa-

recer....  

Homo Deus : história breve do  

amanhã  

Yuval Noah Harari 

Editora Elsinore  

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse: O coração de Chopin é secretamente levado de volta 

para Varsóvia pela sua irmã; uma mulher vê-se obrigada a regres-

sar à Polónia para envenenar o seu primeiro amor, moribundo 

numa cama; um homem começa a enlouquecer quando a mulher e 

o filho desaparecem misteriosamente, apenas para, do mesmo 

modo, reaparecerem subitamente - através destas e outras histó-

rias e personagens, brilhantemente relatadas ou simplesmente 

imaginadas, Viagens explora, ao longo dos séculos, o significado 

de se ser um viajante, um corpo em movimento, não apenas atra-

vés do espaço, mas também do tempo.  

Sinopse: O Mágico de Auschwitz revela-nos a Shoah como nunca 

foi mostrada. Baseando-se em acontecimentos verídicos e em 

personagens reais, José Rodrigues dos Santos transporta-nos ao 

coração do maior dos campos da morte nazis e revela-nos episó-

dios desconhecidos do Holocausto, incluindo o papel que o misti-

cismo e o esoterismo desempenharam na Solução Final. Uma das 

mais importantes obras da literatura portuguesa contemporânea.. 

Sinopse: Hoje ouvimos falar muito da importância do intestino 

como o nosso segundo cérebro, mas é fundamental termos uma 

conversa séria acerca do seu fígado. Sabia que este é um órgão 

central uma vez que filtra o sangue do corpo e o livra de toxinas, 

processa e armazena nutrientes, ajuda a regular níveis de açúcar 

no sangue e produz colesterol? Infelizmente com a vida que leva-

mos, com uma alimentação deficiente, poluição, muitos químicos e 

aditivos e altos níveis de stresse é necessário dar uma ajuda extra 

ao fígado nesta sua função de desintoxicação..  

Sinopse:  Para onde vamos depois do fim? Talvez para uma pe-

quena ilha, pois, como diz uma das personagens deste romance, 

«depois que o mundo acabar, recomeçará nas ilhas». Daniel Ben-

chimol, personagem de A Sociedade dos Sonhadores Involuntários e 

Teoria Geral do Esquecimento, regressa logo na primeira página do 

novo livro de Agualusa. O cenário é o da beleza única e mágica da Ilha 

de Moçambique – onde decorre um festival literário que reúne três 

dezenas de escritores africanos que, na sequência de uma violentíssi-

ma tempestade no continente...  

Sinopse: Margarida Espantada é sobre família. Sobre irmãos. É 

sobre violência doméstica e doença mental. É um efeito dominó 

sobre a dor. A literatura é um jogo do avesso. Os bons romances 

são sempre sobre amor, e os melhores são os que fingem que não 

são. Não devemos recear livros duros. As histórias que mais nos 

prendem trazem uma catarse que nos carrega as mágoas, persona-

gens que apresentam as suas semelhanças connosco..  

Sinopse: Uma dádiva extraordinária que vai unir destinos para 

sempre. No auge da Segunda Guerra Mundial, na Europa, Nicolas e 

Alex são dois homens viúvos que criam os filhos sozinhos. Levam uma 

vida pacata e feliz, até que um segredo há muito enterrado sobre os 

antepassados de Nicolas ameaça a segurança da sua família... Para 

sobreviver, têm de fugir para a América. Os únicos bens que Nicolas e 

os filhos podem levar são oito cavalos de raça pura, dois deles deslum-

brantes Lipizanos oferecidos por Alex.  

Fígado feliz : um guia natural 

com receitas e planos...  

Joana Kouprianoff 

Editora Manuscrito 

2019 

Pégaso  

Danielle Steel 

Editora Bertrand 

2020 

Os vivos e os outros  

José Eduardo Agualusa 

Editora Quetzal 

2020 

O Manuscrito de Birkenau  

José Rodrigues dos Santos 

Editora Gradiva 

2020 

Margarida Espantada  

Rodrigo Guedes de Carvalho 

Editora Dom Quixote 

2020 

Viagens  

Olga Tokarczuk 

Editora Cavalo de Ferro 

2020 


