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SUGESTÕES DE LEITURA – FEVEREIRO 2021

Caro(a) Associado(a),

Com o objetivo de contribuir para o reforço dos hábitos de leitura, vem a
Direção dos Serviços Sociais dar a conhecer várias sugestões de leitura, de
diferentes temas por forma a chegarmos à pretensão de cada um, e que
fazem parte do portfólio da nossa Biblioteca.

Os Associados poderão também solicitar outras obras, bastando consultar o
Portal dos Serviços Sociais (www.portalssmg.pt).

“PODER SILENCIOSO” – de Susan Cain
Editado por: Temas e Debates

Sinopse:

Quando Susan Cain era ainda adolescente, perguntavam-lhe muitas
vezes porque era tão calada. Durante anos fez os possíveis por ser
«sociável», que parecia ser sempre o melhor elogio que se podia receber.
Obrigou-se a falar nas aulas e frequentou festas apinhadas de gente,
mesmo que preferisse sair só com uma ou duas amigas. Mas à medida que

o tempo foi passando, tomou gradualmente consciência que a sua abordagem silenciosa à
vida tinha sido desde sempre uma enorme força. Outras pessoas começaram a reparar — e
a elogiar — a sua ponderação, a sua capacidade de escutar e o seu comportamento
tranquilo. Susan partilhou esta sensatez no seu livro Silêncio, que conquistou um público
imenso em todo o mundo. Com o seu inspirador livro, mudou definitivamente a forma como
a sociedade vê os introvertidos e como eles se veem a si mesmos. Com este novo livro,
vem trazer aos jovens essa consciência. Centrado na escola, amizade, vida familiar e
tempos livres, Susan Cain partilha pedaços da sua história bem como das histórias de
muitos jovens reais que, com as suas discretas maneiras de ser, deixaram uma marca.
Repleto de sensatez e conselhos práticos, este útil e poderoso guia irá abrir os olhos
igualmente a extrovertidos e introvertidos.

“A AMIGA GENIAL” – de Elena Ferrante
Editado por: Relógio D'Água

Sinopse:
A Amiga Genial é a história de um encontro entre duas crianças de um
bairro popular nos arredores de Nápoles e da sua amizade adolescente.
Elena conhece a sua amiga na primeira classe. Provêm ambas de famílias
remediadas. O pai de Elena trabalha como porteiro na câmara municipal, o
de Lila Cerullo é sapateiro.
Lila é bravia, sagaz, corajosa nas palavras e nas ações. Tem resposta

pronta para tudo e age com uma determinação que a pacata e estudiosa Elena inveja.
Quando a desajeitada Lila se transforma numa adolescente que fascina os rapazes do
bairro, Elena continua a procurar nela a sua inspiração.
O percurso de ambas separa-se quando, ao contrário de Lila, Elena continua os estudos
liceais e Lila tem de lutar por si e pela sua família no bairro onde vive. Mas a sua amizade
prossegue.
A Amiga Genial tem o andamento de uma grande narrativa popular, densa, veloz e
desconcertante, ligeira e profunda, mostrando os conflitos familiares e amorosos numa
sucessão de episódios que os leitores desejariam que nunca acabasse.
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“Génese” - de Robin Cook

Editado por: Bertrand Editora

Sinopse:

Quando o corpo da assistente social de 28 anos, Kera Jacobsen, aparece na
mesa de autópsias da médica-legista Laurie Montgomery no Instituto de
Medicina Legal de Nova Iorque, tudo leva a crer que foi vítima de uma trágica
overdose. Porém, para Laurie e a sua nova interna de Patologia, a brilhante mas

enigmática doutora Aria Nichols, há pormenores que não se encaixam numa overdose. A família e
amigos de Kera garantem que ela nunca consumiu drogas. Os administradores do hospital onde
Kera trabalhava insistem para que o caso seja abafado. E, apesar de Kera estar grávida de dez
semanas, ninguém parece saber quem é o pai — e se ele possui a chave para os últimos
momentos de Kera.
Quando uma emergência médica afasta Laurie temporariamente, a impulsiva Aria decide recorrer
a uma nova e controversa técnica: usar as bases de dados de ADN ancestral para localizar os que
não querem ser encontrados. Trabalhando com especialistas de uma start-up, ela planeia seguir o
ADN do feto até prováveis parentes do sexo masculino, na esperança de identificar o misterioso
pai. Porém, quando a melhor amiga de Kera e também sua colega é assassinada, a necessidade
de respostas torna-se ainda mais urgente. Claramente, há alguém que não quer que o segredo de
Kera seja revelado . . . e se Aria se aproximar mais da verdade, ela e Laurie podem ser os
próximos alvos do assassino.

ESTÃO TAMBÉM DISPONIVEIS NA NOSSA BIBLIOTECA AS SEGUINTES OBRAS DESTE
AUTOR:

• TERMINAL; VECTOR; INVASÃO; GENE MORTAL; CROMOSSOMA 6; TOXINA; COCAINA; RAPTO;
RISCO CALCULADO; CURA FATAL, INTENÇÃO CRIMINOSA; MARCADOR; CHARLATÃES.

“O BISAVÔ” - de Maria João Lopo de Carvalho
Editado por: Oficina do Livro

Sinopse:

Talvez por culpa da mãe, Cândida Patrício, o jovem Manoel Caroça fez-se um
sonhador. A pesada e granítica cidade da Guarda já não lhe bastava, nem o vale
rochoso onde o pai imperava. Ambicionava mais do que aquela terra e os seus
frutos, queria conhecer mundo. E o mundo era Lisboa, era Paris, eram as Colónias
onde enriqueciam os portugueses…

O Bisavô é a história de Manoel Caroça, bisavô da autora. É ele o elo que une três gerações de
uma família poderosa, que a partir da Guarda conquistou Portugal. O percurso do milionário
confunde-se com o de um país em convulsão, abalado pela queda da monarquia, a eclosão da
Grande Guerra, a tuberculose e a pneumónica, a grande depressão. E, numa época quem que se
fizeram e desfizeram grandes impérios financeiros, vemos como os antepassados da autora
marcaram os rumos do país.
Da sobrevivência ao esplendor, da espionagem à intriga nos palácios da família, dos amores
improváveis aos casamentos contrariados, do riso às lágrimas, esta é a saga inédita de um
espírito rebelde - rigorosamente reconstruída graças às memórias, ainda vívidas de uma
descendência vasta, bem como às cartas e documentos desenterrados dos baús de família.
Ironicamente, ao escrever a sua obra mais íntima e pessoal até à data, a autora de Marquesa de
Alorna oferece-nos o seu mais conseguido fresco do nosso país - esta família é o retrato de
Portugal.
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“SEREI SEMPRE O TEU ABRIGO” – de Valter Hugo Mãe
Editado por: Porto Editora

Sinopse:

«O avô, resumido nos sentimentos, sem talento nas aflições, mais
maniento e cheio de medo, só dizia: sossega, menina, sossega. Mesmo
velhinhos, ele tratava-a como da primeira vez. Era uma menina.»
Um conto delicado sobre a fragilidade dos avós vista pelos olhos atentos

do neto.
Na sensibilidade que só as palavras de Valter Hugo Mãe conseguem atingir,
acompanhamos a força do amor dos avós um pelo outro e dos dois pelo neto. O poder
dos laços da família e do afeto.

ESTÃO TAMBÉM DISPONIVEIS NA NOSSA BIBLIOTECA AS SEGUINTES OBRAS
DESTE AUTOR:

• A MÁQUINA DE FAZER ESPANHÓIS; A DESUMANIZAÇÃO.

“PROMESSA DE VELUDO SÉRIE QUARTETO DE VELUDO – LIVRO 1”
– de Jude Deveraux

Editado por: Quinta Essência

Sinopse:

Ela pertence-lhe. Mas ele pertence a outra.
Gavin Montgomery está apaixonado. Jurou o seu amor eterno, está cego
de paixão. Infelizmente, não é pela mulher que se encontra a seu lado no
altar. Pois a sua amada Lady Alice casou com outro e ele pretende agora

casar por conveniência, com uma jovem que está a ver pela primeira vez…
Lady Judith, no entanto, é de uma beleza eletrizante. Basta um toque da sua mão para
despertar em Gavin um desejo abrasador. Mas, ao descobrir que o marido ama outra
mulher, Judith jura a si mesma que ele não verá senão ódio nos seus olhos. Terá de lhe
oferecer o seu corpo, mas o coração? Nunca.
O destino de ambos, porém, já está traçado. Será Gavin capaz de se libertar do feitiço de
uma amante implacável?
Com Promessa de Veludo, Jude Deveraux dá início a uma arrebatadora saga de família,
plena de emoção e surpresas.

ESTÃO TAMBÉM DISPONIVEIS NA NOSSA BIBLIOTECA AS SEGUINTES OBRAS
DESTA AUTORA.

• ESTRANHOS AO LUAR; AMANHECER AO LUAR; A CASA DE VERÃO; UM CRIME
ANUNCIADO; O REGRESSO À CASA DE VERÃO.
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Após a receção do pedido nos nossos serviços, o livro será enviado para o local
de trabalho indicado pelo Associado.

“O PODER DO JEJUM INTERMITENTE” – de Alexandra Vasconcelos
Editado por: Editorial Planeta

Sinopse:

Reduz a inflamação e previne doenças. Aumenta a vitalidade e a longevidade.
Reduz o stress. Ajuda na perda de peso.
Quando falamos de jejum intermitente, as dúvidas são quase sempre as
mesmas: não vou ter fome? Como vou conseguir concentrar-me no trabalho?
Não posso fazer ginástica, pois não? Como é que engano a fome? Posso

beber café em jejum? Não faz mal ficar tantas horas sem comer? O que devo comer depois?
Alexandra Vasconcelos, farmacêutica e terapeuta natural integrativa, explica-lhe tudo neste
livro que vai revolucionar a sua vida e a sua saúde: não vai ter fome, até porque das horas
que passa em jejum, oito são a dormir, o seu nível de concentração e funções cognitivas
aumentam, pode fazer ginástica que não vai sentir fraqueza e pode sempre disfarçar a fome
bebendo chá, café e muita água…
Estudos científicos atuais garantem: para além de ser uma forma de perder peso, porque
ensina o seu corpo a queimar a gordura acumulada, o jejum é uma ferramenta poderosa no
combate à diabetes e outras disfunções metabólicas. O jejum ativa também a produção da
hormona do crescimento, fundamental para o envelhecimento saudável e a longevidade e
tem um efeito anti-inflamatório poderoso, prevenindo doenças crónicas como doenças
autoimunes, cardiovasculares e oncológicas.
Este guia prático irá ensinar-lhe a fazer jejum da forma mais adequada ao seu perfil,
mostrando-lhe quantas horas pode ficar sem comer, o que é permitido durante o jejum,
quais as opções alimentares para a saída do jejum e como ultrapassar pequenas dificuldades
que possam surgir.

“ASTÉRIX – O MENIR DE OURO” – de René Goscinny; Ilustração:
Albert Uderzo
Editado por: Edições Asa

Sinopse:

Reina a agitação na aldeia gaulesa: Cacofonix decidiu participar no famoso
Festival da Canção dos Bardos Gauleses para conquistar o Menir de Ouro!
Para o protegerem neste certame seguido de perto pelos Romanos, Astérix e

Obélix ficam encarregados de o acompanhar: eles não devem perder Cacofonix de vista,
mesmo correndo o risco de… ficarem surdos!
Para completar a experiência de leitura, não perca também a magnífica versão sonora deste
álbum, disponível online, gratuitamente, a partir de um código QR inserido no final do livro.


