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Safira – e a luta contra o cancro - PATRÍCIA FONSECA 2012-05-28
Esta é a história de Safira - uma menina a quem, aos quatro anos de
idade, foi diagnosticado um tumor de Wilms, um tipo de cancro no rim
tão raro quanto agressivo - e da luta dos seus pais, que correram o
mundo em busca de uma terapêutica alternativa para a curar. Eles
recusaram prosseguir o tratamento que, à partida, lhes era apresentado
como a única salvação para a filha: a quimioterapia. E para isso tiveram
de enfrentar não só o corpo clínico do Instituto Português de Oncologia
como o Tribunal de Menores, num processo legal sem paralelo no nosso
país. A história de Safira tem ingredientes únicos e levanta questões
muito pertinentes: Devem os pais ter o direito de escolher os tratamentos
dos seus filhos? Podem os tribunais forçar um internamento, retirando
uma criança da guarda dos seus pais? Devem explicar-se detalhadamente
às famílias todos os efeitos secundários envolvidos em tratamentos tão
agressivos como os que se aplicam na área da oncologia? Estará a
prática do «consentimento informado» instituída apenas para
desculpabilizar médicos e hospitais no caso de alguma coisa correr mal?
Que espaço podem ter as terapêuticas não-convencionais nos
tratamentos médicos de menores? Todas estas questões foram
intensamente debatidas pelos pais quando se recusaram a ficar à espera
de um milagre que a salvasse. Foram, contra tudo e contra todos, à
procura desse milagre. Esta é a história de como o encontraram.
1986 - International Association of Universities 2020-10-26

Brasil! . Este livro não é ficção religiosa! . Ordem de leitura, série
"Espada dos Deuses": —Heróis do Antigo: Episódio 1x01 (prequel conto)
—Espada dos Deuses (contém Heróis do Antigo) —Não há Lugar para
Anjos Caídos —Fruta Proibida —Entre as Pedras Fulgurantes (em breve)
* Língua portuguesa, Portugues Brasileiro - Portuguese language,
Brazilian Portuguese
Coffee Rust: Epidemiology, Resistance and Management - Ajjamada C.
Kushalappa 2019-07-22
This highly informative monograph will provide a basic reference on
coffee rust for both investigators in the field and those entering it. The
research conducted has been organized based on principles of
epidemiology and plant disease management, providing both theoretical
and practical information. This approach enables discussion of the past,
present and future of coffee rust research in broad plant patholog-ical
areas of biology, epidemiology, genetics and breeding for disease
resistance, fungicide technology and application, and disease
management. In addition, an analysis of epidemics, breeding programs,
and other rust management practices in India, Kenya and Brazil are
included. This new text will contain over 45 figures and 40 tables for
both investigators in the field and those just entering it.
Neunzehnhundert-Vierundachtzig - George Orwell 1950
Quinas e Castelos: Sinais de Portugal - Miguel Metelo de Seixas
2019-05-01
Os cidadãos portugueses decerto conhecem os símbolos visuais
identificativos do seu país: a bandeira verde e vermelha carregada, na
partição das duas cores, com o escudo das quinas e dos castelos
sobreposto a uma esfera armilar. Quantos, porém, sabem explicá-los e
traçar-lhes a história? Como se chegou até aqui? Como é que, desde os
longínquos tempos medievais, se formaram os sinais visuais
identificativos da comunidade política portuguesa, ainda hoje
perpetuados? E, sobretudo, como foram esses sinais compreendidos,
apropriados e difundidos pelos agentes do poder político ou pelos seus
observadores, utentes, destinatários ou glosadores?
Grupo E Corpo - Psicoterapia de Grupo com - Julio de Mello Filho
2007

The Routledge Portuguese Bilingual Dictionary (Revised 2014
edition) - Maria F. Allen 2011-04-19
Revised 2014 Reprint Thoroughly revised in 2014, this compact and upto-date two-way dictionary provides a comprehensive and modern
vocabulary. It is the ideal reference for all users of Portuguese. The
dictionary includes an extensive coverage of practical terminology from a
diversity of fields including; business and economics, law, medicine and
information technology as well as common abbreviations, toponyms
(place names), nationalities, numerous idiomatic expressions and slang.
Key features: Completely up-to-date reflecting the recently-agreed
orthographic changes between Brazil and Portugal. Definitions and
differences in both variants clearly signposted. Brazilian Portuguese
vocabulary where it differs from European-African Portuguese and some
American English terms. Coverage of colloquial and slang registers.
Useful notes on grammatical points and false friends, as well as boxes
with cultural knowledge relating to the U.K., U.S.A., Brazil, Portugal and
the other Portuguese-speaking countries. The Routledge Portuguese
Bilingual Dictionary provides the maximum information in the minimum
space, making it an invaluable reference source
Fruto Proibido (Edição Portuguesa) (Portuguese Edition) - Anna
Erishkigal 2020-06-21
Português do Brasil! . No limiar dos tempos, dois antigos adversários
batalharam pelo controle da Terra. Um homem insurge-se para ficar ao
lado dos humanos. Um soldado cujo nome nós ainda lembramos hoje. .
Desde que sua nave caiu, o Coronel das Forças Especiais Angélicas
Mikhail Mannuki'ili tem tido uma sensação pertinaz de que ele deveria
completar uma missão. É uma pena que a queda o tenha deixado sem
memória sobre a quem ele deveria contar, ou qual era a missão
originalmente. Agora que ele e Ninsianna professaram seu amor, é
bastante tentador esquecer. Afinal, quem se importaria com um remanso
primitivo como a Terra? . Aquela-Que-É continua enviando visões à
Ninsianna sobre um futuro apocalipse que só pode ser impedido por
Mikhail. É uma tentação cômoda—Mikhail a ama—tudo o que ela tem de
fazer é convencer os guerreiros a deixar que ele os treine. Por que ela
deveria contar a ele que um rival conhece a localização do Templo de Ki?
. Enquanto isso no céu, Lúcifer traça um plano para usar as mulheres
humanas para seduzir outros Angélicos moribundos a se rebelar. . A saga
Espada dos Deuses continua no Livro 3: "Fruto Proibido". . Portugues do
filhos-da-quimio-portuguese-edition

Emotionale Intelligenz - Daniel Goleman 2011
Oxford Portuguese Mini Dictionary - Oxford Dictionaries, 2012-05-10
An easy-to-use two-way Portuguese bilingual dictionary containing
40,000 up-to-date words and phrases and 60,000 translations.
Imigração e saúde – O Gabinete de Saúde do CNAI enquanto
observatório para o estudo das condições de acesso dos imigrantes aos
serviços de saúde - Bárbara Bäckström 2009-04-01
Este artigo resulta de um estudo no qual se procuram compreender
alguns problemas enfrentados pelos imigrantes no acesso à saúde,
através da informação recolhida no gabinete de saúde do Centro
Nacional de Apoio ao Imigrante (CNAI). Foi conduzido um estudo
qualitativo que abrangeu a análise da documentação bem como a
observação de casos de utentes no gabinete de saúde. Uma primeira
análise mostra que alguns dos problemas estão ligados com obstáculos
relacionados com a condição irregular dos imigrantes e no decurso do
reagrupamento familiar no que respeita à utilização dos serviços de
saúde. Aparecem inúmeros casos de doentes ao abrigo dos acordos de
saúde com os PALOP a necessitar de apoio financeiro e social. Este
estudo poderá conduzir a uma intervenção nas áreas mais problemáticas,
uma melhoria dos serviços de cuidados de saúde que atendem
imigrantes, a conquista de um melhor modelo de integração, bem como a
articulação entre as diferentes instituições envolvidas.
Revista Migrações #4 - Susana Pereira Bastos 2009-04-01
Este Número Não Temático da Revista Migrações integra os seguintes
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artigos: - A investigação sobre imigração e etnicidade em Portugal:
tendências, vazios e propostas Fernando Luís Machado e Joana Azevedo Post-colonial migration and citizenship regimes: a comparison of
Portugal and the United Kingdom Ana Paula Beja Horta e Paul White
Mobilização religiosa e participação cívica: novas perspectivas sobre a
cidadania entre descendentes de imigrantes Susana Pereira Bastos Fronteiras religiosas na metrópole portuguesa: o caso dos brasileiros
pentecostais Kachia Téchio - Imigrantes e espaços públicos exteriores em
Portugal Eva Silveirinha de Oliveira - O que significa ser étnico? Uma
revisão do conceito de empresarialidade étnica a partir das experiências
empresariais entre hindus em Portugal Nuno Dias - Imigração e saúde O Gabinete de Saúde do CNAI enquanto observatório para o estudo das
condições de acesso dos imigrantes aos serviços de saúde Bárbara
Bäckström, Amélia Carvalho e Urbana Inglês
Em Nome do Pai e do Filho - Luciano Amaral 2015-11-13
O primeiro livro a fazer o balanço dos 150 anos do Grupo Espírito Santo:
desde a sua fundação, com José Maria Espírito Santo, ainda no século
XIX, até ao fim, entre 2013 e 2014. Escrita por Luciano Amaral,
especialista em história económica portuguesa, esta obra conta a
estratégia de crescimento do Grupo durante grande parte do século XX,
até ao 25 de Abril. O regresso a Portugal, uma década após a sua
nacionalização, foi um enorme sucesso, embora escondesse problemas
estruturais que viriam a determinar a catástrofe final do Grupo.
Inglês-Português, Português-Ingleŝ - Mike Harland 1986

sustainable weed management systems for many areas of crop
production
Filhos da (sua) Mãe - Atores Institucionais, Perícias e
Paternidades no Sistema Judicial Português Susana Costa - Susana
Costa 2013-10-24
Filhos da (sua) mãe tem como objetivo analisar o modo como são
produzidas e avaliadas as provas - documentais, testemunhais e periciais
- nas averiguações oficiosas de paternidade e nas ações de investigação
de paternidade bem como os modos de intervenção dos diferentes atores
na produção de conhecimento público considerado robusto e fiável.
Tenta mostrar como é que o edifício da ciência se articula com o edifício
legal e de como é que a relação entre estes dois campos do
conhecimento pode levar à emergência da redefinição do direito e da
ciência e da necessidade de uma reflexão alargada de como a prova é
incorporada na decisão judicial e como é que essa coprodução de
conhecimento afeta a vida dos cidadãos.
Juro-lhe pela honra de bom vassalo e bom português - Alex Gonçalves
Varela 2006
A Portuguese-English Dictionary - James Lumpkin Taylor 1958
Pädagogik der Autonomie - Paulo Freire 2021
Der Band 'Pädagogik der Autonomie. Notwendiges Wissen für die
Bildungspraxis' erscheint erstmals als deutsche Übersetzung aus dem
Portugiesischen. Es ist das letzte von Paulo Freire selbst veröffentlichte
Buch. Im Original im September 1996 erschienen, kann es als
zusammenfassende Darstellung seines gesamten Werkes verstanden
werden. In diesem Buch rückt der Autor die Schule, die Situation der
Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte ins Zentrum der
Betrachtungen. Konsequent verbindet Paulo Freire Gesellschaftsutopie,
Bildungstheorie und Erziehungspraxis, um auf die für Lehrkräfte
notwendigen Kompetenzen hinzuweisen, die für eine kritische,
reflektierende Lehr-Lern-Praxis benötigt werden. Insbesondere für die
aktuelle Diskussion um Globales Lernen kann diese engagiert politische
und gleichzeitig respektvolle Pädagogik bedeutsame Beiträge leisten.
Angesichts der zunehmenden sozialen, kulturellen und religiösen
Disparitäten in der Gesellschaft geht es im Bildungsbereich um die von
Paulo Freire benannte Option für geschichtliche Veränderungen. Leitend
dafür ist die Vorstellung eines Zusammenlebens, das die Autonomie aller
Menschen - verstanden als selbstbestimmtes Leben, frei von
Unterdrückung - fördert. Für den deutschen Kontext erhoffen sich die
Herausgeber, dass die Perspektive von Paulo Freire auch in anderen
Zusammenhängen neue Sichtweisen auf Bildungspraxis eröffnen kann.
Filho da mãe - Hugo Gonçalves 2019-05-09
Um texto autobiográfico, tão comovente quanto surpreendente, sobre o
que é crescer sem mãe. Lê-se como um romance mas é feito de vida. «A
escrita é o peito aberto às balas. É imperativo que enfrente, descubra e
escreva na proporção exata da devastação que apagou tudo.» Perto de
fazer quarenta anos, Hugo Gonçalves recebeu o testamento do avô
materno dentro de um saco de plástico. Iniciava-se nesse dia uma
viagem, geográfica e pela memória, adiada há décadas. O primeiro e
principal destino: a tarde em que recebeu a notícia da morte da mãe, a
13 de Março de 1985, quando regressava da escola primária. Durante
mais de um ano, Hugo Gonçalves procurou pessoas e lugares, resgatando
aquilo que o tempo e a fuga o tinham feito esquecer ou o que nem sequer
sabia sobre a mãe. Das férias algarvias da sua infância aos
desgovernados anos de Nova Iorque, foi em busca dos estilhaços do luto
a cada paragem: as cassetes com a voz da mãe, os corredores do
hospital, o colégio de padres, uma cicatriz na perna, o escape do amor
romântico, do sexo e das drogas ou uma road trip com o pai e o irmão.
Esta é uma investigação pessoal, feita através do ofício da escrita, sobre
os efeitos da perda na identidade e no caráter. É um relato biográfico tão íntimo quanto universal - sobre o afeto, as origens, a família e as
dores de crescimento, quando já passámos o arco da existência em que
deixamos de fantasiar apenas com o futuro e precisamos de enfrentar o
passado. É também, inevitavelmente, uma homenagem à figura da mãe,
ineludível presença ou ausência nas nossas vidas. Sem saber o que iria
encontrar na viagem, o autor percebeu, pelo menos, uma coisa: quem
quer escrever sobre a morte acaba a escrever sobre a vida. «O luto em
três atos, capítulo no meio deste texto que rasga os géneros, é das coisas
mais dilacerantes e belas algum dia escritas para qualquer um que tenha
perdido alguém. Da dureza da idade adulta às recordações mais
distantes, atravessando os trinta e três anos desde a morte da sua mãe,
Gonçalves constrói, sobre a sua história verdadeira, uma fábula acerca
do sentido do amor e da perda, levando-nos a crer e querer o miúdo que,

Cultura Científica em Portugal - Luís Miguel Bernardo 2013-09-01
Numa perspetiva histórica e em contexto internacional, este livro
descreve o estado da cultura científica portuguesa desde o aparecimento
da ciência moderna até aos nossos dias. Desde o século XVIII, algumas
elites nacionais pugnaram pelo estabelecimento pleno da ciência em
Portugal. Porém, a nação portuguesa não acompanhou esse movimento,
não prezou a ciência nem reconheceu os seus valores culturais. Os
portugueses só recentemente terão compreendido a importância da
atividade científica para o progresso nacional. A leitura deste livro revela
que a ciência é um meio importante de transformação social e um
alicerce indispensável da nossa civilização.
Filhos da Raia - Jorge Afonso 2021-04-23
No auge dos anos 60, o jugo salazarista espreme todo o país. As
populações do interior sufocam e a miséria perpetua-se. Partir em
debandada, a “salto”, afigura-se como a única saída. O contrabando pelas
arribas do Douro, junto à aldeia de Bemposta, corre nas veias de Porfírio,
um jovem pastor. O seu melhor amigo, Zé Malgueiro, lavrador e também
contrabandista por necessidade, é o único com quem partilha o seu mais
íntimo segredo: a paixão, arrebatadora e correspondida, pela mulher do
temível cabo Peixoto. Carolina, esposa de uma autoridade, desterrada
nos confins de um Trás-os-Montes atrasado e preconceituoso, desespera
entre o dever e o prazer. Até ao dia em que o marido descobre a traição e
procura vingança…
20.000 Meilen unter dem Meer - Jules Verne 2015-01-28
Bei der Verfolgung eines vermeintlichen Seeungeheuers, das für
zahlreiche rätselhafte Schiffsunglücke verantwortlich sein soll, landen
der Meereskundler Arronax, sein Diener Conseil und der Harpunier Ned
Land an Bord des mysteriösen Unterseebootes \"Nautilus“. Hier treffen
sie auf den seltsamen Kapitän Nemo, der etwas zu verbergen scheint.
Die Abenteurer verbringen eine Zeit auf Nemos Schiff und erleben eine
faszinierende Unterwasserwelt, die Kämpfe mit Haien und Riesenkraken
nicht ausschließt. Doch schon sehr bald wird klar, dass es kein
Entkommen von der \"Nautilus\" gibt. Jules Verne (1828-1905) schuf in
einer Epoche beschleunigten technischen Fortschritts für die damalige
Zeit einzigartige Abenteuer- und Science Fiction-Romane, die ihn
unsterblich machten.
Weed Control - Andrew Price 2012-02-29
Crop loss due to weeds has challenged agricultural managers since man
began to develop the first farming systems. In the past century, however,
much progress has been made to reduce weed interference in crop
settings through effective yet mostly non-sustainable weed control
strategies. With the commercial introduction of herbicides during the
mid-1900's, advancements in chemical weed control tactics have
provided efficient suppression of a broad range of weed species for most
agricultural practices. Currently, with the necessity to design effective
sustainable weed management systems, research has been pushing new
frontiers on investigating integrated weed management options including
chemical, mechanical as well as cultural practices. Author contributions
to Weed Science present significant topics of research that examine a
number of options that can be utilized to develop successful and
filhos-da-quimio-portuguese-edition
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a meio da noite, se põe a rezar para fazer 'recuar o tempo'.» João Tordo
«Um livro que me comoveu, divertiu, ensinou. Escrever sobre este tema
sem uma única vez ser piegas e, ao mesmo tempo, montar uma tal
coletânea de recursos, quadros, memórias, poéticas, míticas é obra ao
alcance de muito poucos. De uma tal honestidade, de uma tal coragem,
que nunca nos sentimos no papel do voyeur. Chama-se intimidade, e
talvez seja o último valor do mundo.» Joel Neto
Ser Ator em Portugal - Jacinto Lucas Pires 2022-05-16
Quando se diz «ator», há quem oiça «astronauta». É o tipo de vocação
que os adultos podem desmanchar com um sorriso condescendente. E,
na verdade, para estes profissionais não existe um sistema claro de
regras laborais e de segurança social, estabilidade, horizonte mínimo.
Mas ser ator é, sobretudo, buscar coerência, autenticidade, aceitar a sala
de ensaios como um campo de batalha onde tudo pode acontecer, subir
ao palco, colocar-se sob os holofotes, para «estar com» e fazer acontecer
um mistério de cada vez único e irrepetível. Este é um livro escrito por
um dramaturgo para dar a ver os «bastidores» da vida dos atores em
Portugal. Foi composto a partir dos depoimentos de vários profissionais,
que surgem como personagens sem nome, para representarem em
conjunto um certo «ator desconhecido».
Querido Menino - David She 2021-10-11
O best-seller que inspirou o filme estrelado por Steve Carell, Amy Ryan e
Timothée Chalamet. Nova edição revisada e com pós-escrito inédito. Em
Querido Menino, o autor e jornalista David Sheff relata em primeira
pessoa a angústia e a luta pela sobrevivência do seu filho mais velho,
Nic, dependente de metanfetamina. Antes um garoto encantador, atleta e
estudante dedicado, adorado por seus dois irmãos mais novos, Nic se
transforma em um fantasma trêmulo que mente, rouba e vive nas ruas. O
autor traça os primeiros sinais de alerta - a negação, as ligações às três
horas da manhã - e vai escalando os degraus doloridos que seu filho
sobe. As dúvidas sobre o que levou Nic à dependência química e como
ajudá-lo assombram a vida do pai, que, com sua sinceridade, comove o
leitor. Como jornalista, ele instintivamente pesquisa tudo que pode saber
sobre as drogas, os motivos, os tratamentos que pudessem salvar seu
filho. Não há respostas, só alternativas. São essas alternativas para
aliviar a dor e o sofrimento que o autor vai oferecendo ao leitor no
decorrer do livro. Querido Menino é o relato emocionante de um pai que
ainda sofre com o drama do filho - sem nunca desistir dele."Cheio de
episódios envolventes e insights importantes... Um livro de memórias que
abre os olhos." - Washington Post"Honesto e cheio de esperança, esse
livro vem em um momento propício em meio à epidemia de
metanfetamina." - Publishers Weekly "Um retrato claro do que a
metanfetamina faz com um dependente químico e com aqueles que o
amam, Querido Menino pode ajudar outras famílias a lidar melhor com
esse problema crescente." - Kirkus Review
27000 English-Portuguese Words Dictionary With Definitions Nam H Nguyen 2018-04-30
is a great resource anywhere you go; it is an easy tool that has just the
words completed description you want and need! The entire dictionary is
an alphabetical list of English words with their full description plus
special Alphabet, Irregular Verbs and Parts of speech. It will be perfect
and very useful for everyone who needs a handy, reliable resource for
home, school, office, organization, students, college, government
officials, diplomats, academics, professionals, business people, company,
travel, interpreting, reference and learning English. The meaning of
words you will learn will help you in any situations in the palm of your
hand. é um ótimo recurso em qualquer lugar que você vá; é uma
ferramenta fácil que tem apenas as palavras que você deseja e precisa! O
dicionário inteiro é uma lista alfabética de palavras inglesas com a
descrição cheia deles / delas mais Alfabeto especial, Verbos Irregulares e
Partes de discurso. Será perfeito e muito útil para todos que precisam de
um recurso prático e confiável para casa, escola, escritório, organização,
estudantes, faculdade, autoridades governamentais, diplomatas,
acadêmicos, profissionais, empresários, empresas, viagens,
interpretação, referência e aprendizado. Inglês. O significado das
palavras que você aprenderá ajudará você em qualquer situação na
palma da sua mão.
Studia et Documenta, vol. 8(2014) - Federico M. Requena 2014-03-31
To get to know in greater detail the history of Opus Dei and its founder:
to get to know the central characters, what its documents say, its
influence on the Catholic Church and contemporary society. Since 2007,
this has benn the task of the journal "Studia et Documenta". The journal
gathers together studies, annotated unpublished documents, news of
academic interest, reviews and synopses, and a comprehensive
bibliographic bulletin. Each volume contains in the region of 500 pages.
filhos-da-quimio-portuguese-edition

The articles are prepared by specialists and are subjected to the peer
review system.
No centro do poder: Governo e Administração em Portugal - José Sousa
Rego 2018-05-08
Os governos passam, a administração pública fica. A perceção geral dos
portugueses é de que as críticas à governabilidade do País permanecem
também. Desconfiança, incapacidade de manter decisões para além do
impulso inicial, lentidão e partidarização da administração pública
reúnem-se na imagem que dela fazemos. O autor, Secretário-Geral da
Presidência do Conselho de Ministros de 2002 a 2016, acompanhou
executivos de várias cores políticas e apresenta-nos um retrato que
distingue o que é do Governo, do que é da administração. Esse retrato
sugere a necessidade de atalhar o atual estado das coisas, para o que
avança com cinco medidas que podem pôr a administração pública a
fazer parte da solução e não do problema.
Weed Biology and Control - Vytautas Pilipavicius 2015-06-11
This book is a collection of chapters, concerning the developments within
the Weed Biology and Control field of study. The book includes scholarly
contributions by various authors pertinent to Agricultural and Biological
Sciences. Each contribution comes as a separate chapter complete in
itself but directly related to the book's topics and objectives. The target
audience comprises scholars and specialists in the field.
Es - Stephen King 2011-02-18
Das Böse in Gestalt eines namenlosen Grauens In Derry, Maine,
schlummert das Böse in der Kanalisation: Alle 28 Jahre wacht es auf und
muss fressen. Jetzt taucht »Es« wieder empor. Sieben Freunde
entschließen sich, dem Grauen entgegenzutreten und ein Ende zu setzen.
Stephen Kings Meisterwerk über die Mysterien der Kindheit und den
Horror des Erwachsenseins. »Ein Meilenstein der amerikanischen
Literatur.« Chicago Sun-Times
Vida de mulher - Marlene Neves Strey 2011
Filhos da quimio - Nelson Marques 2018-02-01
Nenhuma mulher está preparada para ouvir que tem cancro. Muito
menos quando está grávida, naquele que devia ser o período mais bonito
da sua vida. Dá para imaginar a montanha-russa de emoções? Este livro
conta as histórias intensas, tocantes e, por vezes, trágicas de mulheres
que tiveram de enfrentar o inimaginável. Como Anabela, que deixou
crescer um tumor dentro dela durante meio ano para poder ser mãe;
como Raquel e Liliana, que recusaram abortar e decidiram fazer
quimioterapia durante a gravidez; como Gintare, que lutou até ao limite
das suas forças para que o Salvador pudesse nascer, mas que morreu
sem o poder ver crescer; ou ainda como Michelle, uma das primeiras
mulheres em Portugal a serem mães enquanto tomavam medicação para
a leucemia mielóide crónica. São relatos de dor e de angústia, de
coragem e de resistência, de vontade de viver e dar vida. Histórias de
vida e de morte, porque nem sempre o cancro, esse bicho danado, tem
um final feliz. Mas são, acima de tudo, testemunhos de um amor imenso,
que nos comovem e inspiram pela sua infinita crença na força humana.
A estrada da revolução - Tiago Carrasco 2012
Die Macht der Gewohnheit: Warum wir tun, was wir tun - Charles Duhigg
2012-09-10
Seit kurzem versuchen Hirnforscher, Verhaltenspsychologen und
Soziologen gemeinsam neue Antworten auf eine uralte Frage zu finden:
Warum tun wir eigentlich, was wir tun? Was genau prägt unsere
Gewohnheiten? Anhand zahlreicher Beispiele aus der Forschung wie dem
Alltag erzählt Charles Duhigg von der Macht der Routine und kommt
dem Mechanismus, aber auch den dunklen Seiten der Gewohnheit auf
die Spur. Er erklärt, warum einige Menschen es schaffen, über Nacht mit
dem Rauchen aufzuhören (und andere nicht), weshalb das Geheimnis
sportlicher Höchstleistung in antrainierten Automatismen liegt und wie
sich die Anonymen Alkoholiker die Macht der Gewohnheit zunutze
machen. Nicht zuletzt schildert er, wie Konzerne Millionen ausgeben, um
unsere Angewohnheiten für ihre Zwecke zu manipulieren. Am Ende wird
eines klar: Die Macht von Gewohnheiten prägt unser Leben weit mehr,
als wir es ahnen.
1989 - International Association of Universities 2020-05-18
Eurovoc Thesaurus: Multilingual version - 1995
INIS Atomindex - 1986
1983 - D. J. Aitken 2020-05-29
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da Direcção da Associação Nacional de Jovens Empresários e ajudou a
dinamizar uma série de iniciativas ligadas ao empreendedorismo
empresarial e também, sob a forma de voluntariado, ao
empreendedorismo social. Foi fundador do projecto Pais Protectores, do
Instituto do Empreendorismo Social, lançou o TedxOPorto e tornou-se
um orador de relevo.
Portuguese Studies Review, Vol. 21, No. 1 - PSR (Special Issue)
2014-10-10
This issue of the Portuguese Studies Review presents essays by Leandro
Alves Teodoro, Martin M. Elbl and Ivana Elbl, Isabel dos Guimarães Sá
and Hélder Carvalhal, Christian Fausto Moraes dos Santos, Gisele
Cristina da Conceição, and Fabiano Bracht, Sandrina Berthault Moreira,
and Luís Miguel Pereira Farinha. The topics covered range from the
history of fourteenth- and fifteenth-century Portuguese synods to the
material culture of late fifteenth century Portuguese nobility, epistolary
perspectives on Portuguese interaction with Italy and with the Roman
Curia in the fifteenth century, the use and benefits of seafood in early
Portuguese settlements in Brazil, a legal overview of the administrative
frameworks for Portuguese road-building in the early twentieth century,
and the comparative use of econometric indices of development to
modelling Portuguese data. The issue also contains shorter pieces by
Douglas L. Wheeler and Michel Cahen.

Nunca te distraias da vida - Manuel Forjaz 2014-02-05
Nunca te distraias da vida é um livro biográfico, mas não é uma
biografia. É um livro que nos fala do cancro e do que é viver todos os
dias com a doença, tentando manter a disciplina, a alegria e uma agenda
profissional milimetricamente preenchida, como Manuel Forjaz sempre
teve. Sem que pretenda ser um manual de comportamento ou, sequer,
um livro de auto-ajuda, trata-se de um testemunho e de uma ferramenta
muito útil para todas as pessoas que estão a viver um problema
semelhante ou que têm um familiar ou um amigo doente. É sobretudo um
livro despretensioso, escrito por um homem que luta pela vida desde há
vários anos, sem nunca baixar os braços e com uma enorme fé em Deus e
na ciência; um homem que tem procurado todas as soluções possíveis
para a situação difícil em que se encontra e que integra no seu plano de
tratamentos a medicina tradicional e as medicinas alternativas com o
mesmo rigor; um homem que vive com a certeza de que, mais tarde ou
mais cedo, o cancro poderá matá-lo, mas não conseguirá nunca impedi-lo
de viver a vida enquanto existir vida para viver.Manuel Forjaz nasceu em
Moçambique, em Agosto de 1963. Economista pela Universidade Católica
Portuguesa, trabalhou na área de marketing da Lever, foi director-geral
da Bertrand e CEO da Medipress. Em 1997, tornou-se empresário e foi
inovador na oferta de serviços de cliente-mistério em Portugal. Fez parte
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