
Sinopse:  Sofia Ribeiro revela, pela primeira vez, pormenores 

inéditos sobre a vida, desde a infância à atualidade, num livro 

emocionante e intimista. Habituada desde cedo a lutar pela sua 

independência, Sofia cresceu a saber ser forte e determinada. 

Porém, nada a tinha preparado para um diagnóstico inesperado. 

Ao mesmo tempo que tentava preservar-se dos olhares da comu-

nicação social, Sofia combateu o cancro com toda a sua força e 

fé, rodeada pelos amigos, determinantes nesta batalha. Ao longo 

deste processo, a atriz descobriu muito sobre si mesma e sobre os 

outros... 
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Sinopse:   "A Arte de Organizar a Sua Vida", de Hideko Yamashi-

ta, encontra-se há vários anos na lista dos livros mais vendidos no 

Japão. Entretanto, tornou-se um fenómeno e está a conquistar as 

livrarias de todo o mundo. O método Dan-sha-ri é pioneiro na arte 

de ordenar as nossas coisas e a nossa vida. Mais do que a arte de 

arrumarmos os nossos armários e gavetas, o Dan-sha-ri ensina-

nos a observar cuidadosamente a nossa relação com aquilo a que 

nos apegamos e a libertarmos a mente dos apegos que não nos 

servem.  



Sinopse:  Asgard caiu. Os deuses nórdicos foram derrotados e 

estão agora confinados ao tormento eterno da Terra dos Mortos. 

Mas o maquiavélico Loki não se conforma. Está determinado a 

fugir. E, um dia, encontra uma saída. Pois os deuses não morrem 

enquanto forem lembrados e, ao perceber que a Humanidade 

ainda sonha com eles, Loki encontra nas suas fantasias uma ma-

neira de regressar à Terra… dentro da mente de uma jovem ado-

lescente. Jumps tem 17 anos, é rebelde e inquieta… e não fica 

nada satisfeita com a intromissão, principalmente porque o seu 

deus de eleição é Thor. Mas também os seus melhores amigos 

são tomados pelos deuses... 

Sinopse: Com boas notas, e a estudar num dos melhores colé-

gios de Lisboa, Gonçalo é o filho que todos os pais gostariam de ter. 

Desde cedo, ele e o grupo de amigos são bombardeados com ima-

gens sexuais em filmes, séries, videoclips, anúncios e celebridades 

levando a uma erotização precoce. A ausência de educação sexual 

por parte dos pais e colégio leva-os a investigar o extenso mundo da 

pornografia na internet. Em simultâneo, a sua impreparação para 

lidarem com as redes sociais leva-os a serem participantes e vítimas 

na busca vertiginosa de likes para ultrapassarem a mítica marca dos 

1000 amigos.  

 

Sinopse: Nas cidades e aldeias afegãs, há raparigas que se 

movimentam livremente e sem medo de represálias. Num país 

onde a mulher não tem valor nem privilégios, há meninas que vão à 

escola e brincam na rua. Elas existem mas ninguém sabe quem 

são. Porquê? Porque estão disfarçadas de rapazes. São as suas 

próprias famílias a fazê-lo ao abrigo de uma tradição secreta an-

cestral chamada bacha posh. Para uma família afegã, não ter filhos 

varões é uma tragédia. De forma a contornar este estigma... 

Sinopse:  Eterno contador de histórias, o autor dá vida aos seus 

primeiros anos: da infância à juventude, dos jornais à política. O 

testemunho de uma vida única com a História contemporânea de 

Portugal como fundo.  

 

Sinopse: Enquanto jovem mulher, Else, uma menina mimada da 

burguesia de Berlim, fez duas promessas a si mesma: viver a vida 

intensamente e ter um filho de todos os homens que amasse. "Tu Não 

és Como as Outras Mães" é a história real dessa vida intensa, extrava-

gante, inconformista que foi a de Else Kirschner, uma mulher verdadei-

ramente livre, e uma mãe diferente de todas as outras. Nascida na 

conservadora burguesia judia de Berlim, Else estava prometida para 

casar com um bom partido. Mas os encantos de um artista cristão - «o 

maior amor e pior partido da sua vida» - foram o trampolim que procu-

rava para renunciar ao conforto da casa paterna e ser dona do seu 

destino num mundo cheio de promessa.  

 

Sinopse: Por que faço o que faço, por que penso o que pen-

so? A maioria das pessoas dirá: «porque quero». Este livro ensaia 

respostas alternativas. "Quem Nos Faz Como Somos", mantém 

uma escrita rigorosa e bem-disposta, abordando um assunto mais 

abrangente que nos leva pelos caminhos da nossa identidade: aos 

genes e aos signos que aparecem como pessoas ao discursarem 

na primeira pessoa. E quem são então os verdadeiros responsá-

veis por aquilo que pensamos e fazemos?... 
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