
 

 A nossa seleção do mês de dezembro 2017 

 

Porque não consigo parar de comer? 
Isabel do Carmo 
 
Vivemos rodeados de alimentos saborosos, agradáveis à vista, ao cheiro 
e ao sabor, de fácil acesso, de fácil deglutição. Com rapidez se metem na 
boca e se engolem. Hipercalóricos. Vivemos também uma vida 
quotidiana cheia de velocidade no tempo e no espaço, numa corrida para 
atingir metas e objetivos, que parecem seguir um caminho irreversível. 
Mas é uma corrida sem músculos, quase sem movimentos. Consome-nos 
sem consumir energia. Neste cenário, onde temos a sensação de ter 

acordado sem saber porquê, o apetite sem fome é um sintoma. A compulsão alimentar, 
desorientada e desadequada, bate à porta como uma intrusa. Irresistível, avassaladora. 
Devoradora. Neste livro procurámos explicar as causas. E contamos quinze histórias clínicas, 
que são histórias de vida e histórias de comida. Mas não ficamos por aí: procuramos encontrar 
soluções, aconselhar. E apresentamos alternativas. Porque afinal comer é mesmo bom. 
 
 

Tentação da serpente 
Deana Barroqueiro 
 
Em pequenos capítulos e numa linguagem cativante, a autora recria os 
ambientes históricos em que viveram as primeiras mulheres bíblicas e 
relembra as suas emoções, constrangimentos, dores e, sobretudo, 
pequenas e grandes conquistas. À maneira do romance histórico tem 
uma sequência cronológica. 
 
 
 

 
Corpo e mente 
Osho 
 

Meditação para uma vida em equilíbrio. «O corpo é a alma visível, e a 

alma é o corpo invisível. O corpo e a alma não estão de modo algum 

divididos, fazem parte um do outro, fazem parte de um todo. Temos de 

aceitar o corpo, de amar o corpo, de respeitar o corpo, de estar gratos 

pelo nosso corpo...O corpo é o mecanismo mais complexo da existência, 

é simplesmente maravilhoso!E abençoados aqueles que se maravilham 

com ele. Comece a sentir-se maravilhado com o seu corpo, pois ele é 

aquilo que está mais próximo de si. A maneira mais íntima que a natureza tem de se aproximar 

de si e que a existência tem de chegar até si é através do seu corpo. Nele correm as águas do 

oceano, nele encontra-se o fogo das estrelas e dos sóis, encontra-se o ar, e ele é feito de 

terra.» Maxwell acredita, em primeiro lugar, que tem talento e, em segundo lugar, que pode 

melhorar esse talento. Através dos exemplos motivadores de muitos que maximizaram o 



talento e de alguns que não o fizeram, ele partilha o segredo das treze escolhas chave que tem 

ao seu alcance a fim de se transformar numa pessoa com talento extra. 
 

 

Depressa e devagar 
Layn Marlow 
 
A Lebre e a Tartaruga, cada uma com o seu ritmo. A Lebre sempre 
apressada: "Depressa, não te atrases!". A Tartaruga mais calma, que 
quer apreciar a sua refeição, que quer atravessar o lago com cuidado 
para não cair. Os pais vão identificar-se com a Tartaruga, sem dúvida, 
mas as crianças vão reconhecer-se em ambas as personagens. Óptimo 
para ser lido em voz alta. 

 
 

A bruxa Mimi no Inverno 
Korky Paul e Valerie Thomas 
 
Já estamos fartos do Inverno! E a bruxa Mimi, bem como o seu gato 
Rogério sentem exactamente o mesmo. Por isso, ela decide fazer um 
feitiço que transforme tudo em Verão. Será que foi boa ideia?" 
 
 
 

 
 

Vamos visitar o avô 
Hiawyn Oram e Frédéric Joos 
 
Hiawyn Oram é uma das melhores autoras britânicas para crianças, e 

Frédéric Joos ilustra na perfeição esta história subtilmente simples, que 

tão bem sabe captar o espírito infantil. Tal como o outro título desta 

dupla já publicado nesta colecção (Com Um Beijinho), este livro decerto 

encantará as crianças pequenas - e fará as delícias de mães e pais. 

 

DVD´S  

Déjavu 
Tony Scott 
 
Doug Carlin trabalha para a Agência do Tabaco, Álcool e Armas de Fogo. 

Chamado para recuperar provas após a explosão de uma bomba em uma 

balsa localizada em Nova Orleans, Carlin descobre que aquilo que a 

maioria das pessoas acredita estar apenas em sua mente é bem mais 

poderoso do que se imagina. Ele descobre então um meio de viajar no 

tempo, o que possibilita que evite que a explosão ocorra. 

 



Pedro Bolinha de Algodão 
Mark Gravas 
 
Bem vindos à clássica história de Gulliver, o gigante que naufragou na ilha 

dos minúsculos Lilliputianos. Esta é a nova versão das fantásticas 

aventuras de Gulliver, cheia de musica, romance e gargalhadas, onde as 

pessoas patéticas aprendem grandes lições de amor e… esparguete. 


