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DIVULGAÇÃO ABRIL 2021

BIBLIOTECA

Com o objetivo de contribuir para o reforço dos hábitos de leitura, damos a
conhecer várias obras que podem ser requisitadas na nossa Biblioteca.

Os Associados poderão solicitar estas e outras obras, através do Portal dos
Serviços Sociais em “A Minha Biblioteca” (www.portalssmg.pt).

UM, DÓ, LI, TÁ - Helen Grace - Livro 1 de M. J. Arlidge

Sinopse:

Uma jovem rapariga surge dos bosques após sobreviver a um rapto
aterrador. Cada mórbido pormenor da sua história é verdadeiro, apesar de incrível. Dias
mais tarde é descoberta outra vítima que sobreviveu a um rapto semelhante.

As investigações conduzem a um padrão: há alguém a raptar pares de pessoas
que depois são encarcerados e confrontados com uma escolha terrível: matar para
sobreviver, ou ser morto. À medida que mais situações vão surgindo, a detetive
encarregada deste caso, Helen Grace, percebe que a chave para capturar este monstro
imparável está nos sobreviventes. Mas a não ser que descubra rapidamente o assassino,
mais inocentes irão morrer…
Um jogo perigoso e mortal num romance de estreia arrebatador e de arrasar os nervos,
que lembra filmes como Saw — Enigma Mortal e A Conspiração da Aranha.

A ÚLTIMA VIÚVA DE ÁFRICA de Carlos Vale Ferraz
Prémio Literário Fernando Namora/2018

Sinopse:

Alice Oliveira, nascida e criada no Minho, num meio pobre e sem outros
horizontes a não ser o casamento com algum camponês borrachão e a criação de uma
enorme e desgraçada prole, ou o trabalho duro nas fábricas locais, cedo tomou as rédeas
do seu destino. Nos anos cinquenta do século passado terá emigrado para o continente
africano, pertencendo ao reduzido número de portugueses que permaneceu na antiga
colónia belga do Congo após a independência.
Conhecida nesses tempos por Madame X pelas autoridades portuguesas, para quem
trabalhava como informadora, e por Kisimbi, a «mãe», pelos mercenários que combatiam
em prol da secessão do Catanga, ela permanece uma figura misteriosa, que ganha
contornos bem definidos neste romance, A Última Viúva de África, onde se recria o
percurso de vida, os motivos, os encontros e desencontros e a rede de contactos que
fizeram dela a amante frustrada do continente africano, a viúva branca de um paraíso
perdido com a descolonização.
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OS INDOMÁVEIS F. C. - Nada é impossível - Livro 2 
de Álvaro Magalhães

Sinopse:

Os Indomáveis vão jogar a poule de apuramento para a Superliga Júnior de
Futebol 7 já com os novos jogadores que chegaram à equipa: o Menino da Mamã e o
Minhoca. Também têm de angariar 20000 euros para as obras no campo, por isso, põem-
se em campo na área do marketing. Complicações com raparigas, bruxedos, um mistério
policial e, claro, jogos terríveis com adversários terríveis, como é o caso de Os Tubarões.

Mas eles são Os Indomáveis, ou não?
Lês e esqueces que estás a ler. Pensas que estás a jogar, a viver!

BIA E O UNICÓRNIO - N. 1 de Dana Simpson

Sinopse:

Uma tarde passada a atirar pedrinhas à água acabou por lhe trazer a maior 
surpresa de sempre: um belíssimo espécime de unicórnio e uma improvável amizade.

Os unicórnios existem mesmo, e até podem não ser exatamente como 
esperarias que fossem.

Mas uma coisa é certa: são as criaturas mais divertidas de sempre e dão 
excelentes amigos!

O PREÇO DO DINHEIRO de Ken Follett

Sinopse:

Londres. Um político acorda com uma bonita rapariga na cama; um criminoso
dá instruções ao seu bando; um milionário toma o pequeno-almoço com um funcionário
do Banco de Inglaterra..Então, desencadeiam-se três histórias: uma tentativa de suicídio
um assalto e uma proposta de aquisição de uma companhia.

Uma conspiração chocante! Parecem ser situações sem relação entre si, até
que os repórteres do Evening Post começam a fazer perguntas. Por que motivo está um
banco da Jamaica com problemas financeiros? Quem conduzia o Rolls-Royce visto perto
do local do assalto? Quem era o homem ferido com um disparo de caçadeira? ao longo de
um único dia, fortunas serão destruídas, reputações ficarão despedaçadas e princípios
aniquilados. Uma verdade perigosa! Apenas quando um político chantageado decide agir
e lançar dois repórteres destemidos no rasto dos acontecimentos é que uma teia
criminosa no coração da conspiração é desmascarada. Será a verdade demasiado
perigosa para ser publicada naquele dia inesquecível na capital?.
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QUICHOTTE de Salman Rushdie

Sinopse:

Inspirado pelo clássico de Cervantes, Sam DuChamp, um medíocre autor de
livros de espionagem, cria Quichotte, um cortês e apatetado vendedor ambulante
obcecado pela televisão que é vítima de uma paixão impossível por uma estrela de TV.

Acompanhado pelo seu filho (imaginário) Sancho, Quichotte empreende uma
picaresca busca pela América a fim de se mostrar digno da sua mão, arrostando
valorosamente com os tragicómicos perigos de uma era em que Tudo-Pode-Acontecer. Tal
como Cervantes escreveu Dom Quixote para satirizar a cultura do seu tempo, Rushdie
transporta o leitor numa desvairada corrida através de um país à beira do colapso moral e
espiritual. E, com aquela magia narrativa que é a imagem de marca da obra de Rushdie, as
vidas amplamente realizadas de DuChamp e Quichotte interpenetram-se numa busca
profundamente humana do amor e num retrato perversamente divertido de uma época em
que os factos são tantas vezes indistinguíveis da ficção.

COMO FAZER AMIGOS E INFLUENCIAR PESSOAS
de Dale Carnegie

Sinopse:

Dale Carnegie cedo percebeu que o êxito tem pouco a ver com conhecimentos
profissionais. O mundo pertence a quem consegue expressar as suas ideias, assumir a
liderança e entusiasmar os outros. Com base nesta crença, construiu um formidável
império na área da formação, hoje presente em 80 países. Como Fazer Amigos e
Influenciar Pessoas é o mais bem sucedido livro da história da literatura motivacional.
O autor sabia que a chave do êxito nas atividades profissionais era o relacionamento
pessoal. Com base na sua experiência aperfeiçoou este eficaz método para o sucesso,
ainda hoje atual, que começa com as três técnicas fundamentais para lidar com as
pessoas, e logo a seguir propõe seis formas de fazer com que os outros gostem de nós,
doze maneiras para convencer e nove para liderar.

COMO EVITAR UM DESASTRE CLIMÁTICO de Bill Gates

Sinopse:

«Dispomos já de algumas ferramentas necessárias para uma mudança de rumo, 
e quanto às que não possuímos, o que aprendi sobre clima e tecnologia permite-me 
acreditar que seremos capazes de as inventar e aplicá-las no terreno, evitando assim, se 
não perdermos mais tempo, um desastre climático.»

BILL GATES

Após a receção do pedido nos nossos serviços, o livro será enviado para o
local de trabalho indicado pelo Associado.


