
confinado a um espaço escuro que nem breu...
carregando um fardo que não é teu.
Mas não te sintas só,
afasta os fantasmas
que envenenam o teu sangue
e não te deixam sonhar.
Não te sintas só,
o cabo das tormentas, vais ultrapassar
a tua tempera de guerreiro, faz de ti um
conquistador.

Para venceres, tens de te superar
tens de ser um verdadeiro vencedor.
Hoje, não te sintas só...
é só um pesadelo, nada mais
uma lufada de ar que não respiras,
uma eternidade que vai passar...
e amanhã quando acordares, verás:
Vai ficar tudo bem!

INSTINTO DE SOBREVIVÊNCIA - de Joaquim Caetano

Sinopse:

(Livro oferecido pelo autor)
O que fiz para manter a minha sanidade mental em perfeito equilíbrio, no período
sabático da quarentena!
"Vai ficar tudo bem!"
Não te sintas só,
caminho ao teu lado na estrada deserta,
com outros como nós…
não te sintas só,
estás ressacado de uma droga que não tomaste,
de uma noite que não dormiste,
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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).
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A NOSSA CASA ESTÁ A ARDER de Greta Thunberg, Svante Thunberg, 
Beata Ernman e Malena Ernman

Sinopse:

Greta Thunberg falou claro quando discursou para os líderes mundiais e
iniciou a sua luta contra as alterações climáticas, defendendo que «ninguém
é demasiado pequeno para fazer a diferença».
A greve à escola pelo clima levada a cabo por uma estudante adolescente
em frente do Parlamento sueco tornou-se uma mensagem global que
inspirou centenas de milhares de jovens de todo o mundo a seguir o seu
exemplo no âmbito dos #fridaysforfuture.

Greta iniciou uma revolução que parece destinada a não parar, uma batalha travada em prol de um
futuro sonegado às novas gerações ao ritmo vertiginoso de 100 milhões de barris de petróleo
consumidos diariamente.
A Nossa Casa Está a Arder é a história de Greta, dos seus pais e de Beata, sua irmã, que, como
ela, sofre de perturbações do espetro autista. É o relato de como uma família sueca decidiu
confrontar -se com uma crise iminente que afeta o nosso planeta.
É uma tomada de consciência de que é urgente agir agora, quando nove milhões de pessoas
morrem anualmente por causa da poluição. É um grito de socorro de uma rapariga que convenceu a
própria família a mudar de vida e que agora procura convencer o mundo inteiro a fazer o mesmo.



CONTRA MIM de Valter Hugo Mãe

Sinopse:

«Estamos sempre à procura das nossas grandes crianças. Essas que 
começámos por ser e que se tornam paulatinamente inacessíveis, como 
irreais e até proibidas. Crianças que caducaram, partiram, tantas por ofensa, 
tantas apenas por esquecimento.»

Na vida de alguns escritores tudo parece conspirar para a inevitabilidade da 
escrita. Cada detalhe, por mais errático ou disfarçado de desimportante, já é 
a construção do fascínio pelo texto, algo que se confunde com a 
sobrevivência, com toda a dificuldade e alegria.

Valter Hugo Mãe, num "ano introspetivo", como diz, regressa com a história da sua própria infância 
e a magia profunda de crescer fazendo das palavras alimento, companhia, lugar, espera ou bocados 
de Deus.
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JUDEUS PORTUGUESES NA AMÉRICA - Uma nova diáspora de Carla
Vieira

Sinopse:

A Liberdade, que desde 1886 recebe de chama na mão quem se aproxima
de Manhattan, guarda aos seus pés a memória de uma diáspora com origens
no outro lado do Atlântico.
Emma Lazarus, a autora do poema gravado no pedestal da estátua,
conseguia recuar a sua ancestralidade até um judeu de Lisboa que, em
1738, chegara naquela mesma cidade de Nova Iorque.
Mas a história dos judeus portugueses na América do Norte havia começado
bem antes, quando, em meados do século XVII, o navio St. Catrina aportou
em Nova Amesterdão, trazendo a bordo 23 refugiados do Recife. A

gesta continuou ao longo das décadas e séculos seguintes, repleta de personagens inolvidáveis. Do
rabino patriota ao príncipe mercador, do herói revolucionário ao da guerreotipista do Faroeste, da
matriarca que escrevia poemas ao médico que catalogava as maleitas da Virgínia, este livro revisita
estas e outras histórias de judeus portugueses que marcaram os primórdios dos Estados Unidos da
América.

PRÍNCIPE DOS MARES - O Golfinho-Comum de Pedro Goulão; 
Ilustração: Tiago Galo

Sinopse:

Esta é a história do golfinho-comum, o delfim dos mares, contada pelo 
próprio para nos lembrar a todos o quão importante é defender os oceanos e 
os que neles habitam.
A Imprensa Nacional - Casa da Moeda (INCM) criou uma coleção de moedas 
alusivas às espécies que vivem ameaçadas, contando desta vez com a 
beleza do Golfinho-comum, em moeda e em livro, para melhor contribuir 
para a sua proteção com as receitas obtidas pela venda dos mesmos.
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O CLUBE SECRETO DOS PODEROSOS - OS PLANOS OCULTOS DE 
BILDERBERG de Cristina Martín Jiménez

Sinopse

Quem dirige a nossa política e instituições?
Quem são os verdadeiros donos do mundo?
Quem são os portugueses que pertencem ou passaram por esta 
organização?
Sabia que apenas um mês antes de ser eleito líder do PS, José Sócrates 
participou numa reunião de Bilderberg? E que um ano depois era eleito 
primeiro ministro? Ou que Durão Barroso foi convidado pouco tempo antes 
de ser presidente da Comissão Europeia?

Cristina Martín Jiménez, jornalista espanhola e especialista neste tema, responde a estas e a muitas
outras questões num livro polémico e revelador, para quem quer conhecer uma realidade diferente
e está cansado de acreditar no que dizem os políticos.

À MORTE NINGUÉM ESCAPA - Helen Grace - Livro 2 de M. J. Arlidge

Sinopse:

O corpo de um homem é encontrado numa casa vazia.
O seu coração foi arrancado e entregue à família.
A detetive Helen Grace sabe que esta não será a última vítima de um 
assassino em série. Os media chamam-lhe Jack, o Estripador, mas ao 
contrário: este mata homens de família que vivem vidas duplas e enganam 
as suas mulheres.
Helen consegue pressentir a fúria por detrás de cada assassínio. Mas o que
ela nunca conseguirá prever é quão volátil na realidade este assassino é.
Nem o que a aguarda no final desta caça ao homem.

OS INFILTRADOS - O casal de amantes que liderou a resistência 
alemã contra os nazis de Norman Ohler

Sinopse:

Eram jovens e bonitos, oriundos de famílias alemãs abastadas e favoráveis 
ao regime nazi. Contudo, decidiram escolher a oposição. Juntos, no coração 
do Terceiro Reich — ele enquanto oficial no Ministério da Aviação e ela 
enquanto funcionária da delegação local da Metro-Goldwyn-Mayer —, 
fizeram o inimaginável: criaram um movimento de resistência alemã que 
ganharia contornos de mito, durante e após a guerra, e que despertaria a 
fúria de Hitler. Desmascarados, foram condenados por alta traição e 
executados pouco antes do Natal de 1942.

Chamavam-se Harro Schulze-Boysen e Libertas Haas-Heye. Tinham 33 e 29 anos. Todos os
vestígios dos seus nomes e as suas memórias foram apagados pelo regime.
Norman Ohler reconstrói a história de Harro e Libertas, que é também o retrato da Berlim das
décadas de 1930 e 1940 e da passagem da República de Weimar para o Terceiro Reich.
Uma narrativa fascinante e ritmada, escrita com base em diários não publicados, cartas e arquivos
da Gestapo, que nos prende do princípio ao fim e nos faz recuperar a fé na humanidade.
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Após a receção do pedido nos nossos serviços, o livro será 
enviado para o local de trabalho indicado pelo Associado.

ALMOÇO DE DOMINGO de José Luís Peixoto

Sinopse:

Um romance, uma biografia, uma leitura de Portugal e das várias gerações 
portuguesas entre 1931 e 2021. Tudo olhado a partir de uma geografia e de 
uma família.
Com este novo romance de José Luís Peixoto acompanhamos, entre 1931 e 
2021, a biografia de um homem famoso que o leitor há de identificar — em 
paralelo com história do país durante esses anos. No Alentejo da raia, o 
contrabando é a resistência perante a pobreza, tal como é a metáfora das 
múltiplas e imprecisas fronteiras que rodeiam a existência e a literatura. 
Através dessa entrada, chega-se muito longe, sem nunca esquecer as 
origens.

Num percurso de várias gerações, tocado pela Guerra Civil de Espanha, pelo 25 de abril, por figuras 
como Marcelo Caetano ou Mário Soares e Felipe González, este é também um romance sobre a 
idade, sobre a vida contra a morte, sobre o amor profundo e ancestral de uma família reunida, em 
torno do patriarca, no seu almoço de domingo.
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