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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).

DIVULGAÇÃO OUTUBRO 2021

BIBLIOTECA

O MUNDO NÃO TEM DE SER ASSIM - BIOGRAFIA DE ANTÓNIO 
GUTERRES de Pedro Latoeiro e Filipe Domingues

Sinopse

Com a participação de António Guterres, O Mundo Não Tem de Ser
Assim oferece o mais completo retrato do percurso político e humanitário
do secretário-geral das Nações Unidas.
Baseada em mais de 120 entrevistas - a antigos chefes de Estado e de
Governo, altos funcionários da ONU e amigos íntimos do ex-primeiro-
ministro português - esta biografia conta a história de António Guterres
desde o despertar da sua consciência política até ao seu trabalho sobre as
questões mais prementes do século XXI, como os direitos das minorias e os
fenómenos migratórios, o terrorismo globalizado e o diálogo inter-religioso,
ou a própria reforma das Nações Unidas.

Revelando episódios e documentos inéditos, esta obra dá ainda a conhecer as manobras de
bastidores que tentaram sabotar a candidatura portuguesa ao posto de secretário-geral da ONU e a
relação de António Guterres com as duas grandes potências mundiais, Estados Unidos da América e
China.
Dividida em quatro partes - que cobrem, respetivamente, o início da sua carreira política, os
mandatos como primeiro-ministro, a missão à frente do Alto Comissariado para os Refugiados e a
eleição para secretário-geral das Nações Unidas - este livro apresenta a visão de António Guterres
sobre o mundo, produto do seu contacto com os líderes mundiais e as populações mais vulneráveis.

UM CRIME EM WINDSOR de S. J. Bennett

Sinopse:

Primavera de 2016, Castelo de Windsor. Na manhã a seguir ao seu jantar de
aniversário, a Rainha Isabel II fica chocada ao descobrir que um dos seus
hóspedes foi encontrado morto no quarto, com uma corda em volta do
pescoço. O MI5 suspeita de crime e a monarca deixa a investigação para os
profissionais - até que as suspeitas começam a apontar na direção errada.
Descontente com a condução do caso, a Rainha decide tomar discretamente
as rédeas do assunto. Afinal, ela tem vivido uma vida dupla desde a
coroação, resolvendo secretamente crimes enquanto cumpre oficialmente os
deveres reais. Mas esse segredo pode ser descoberto a qualquer momento
agora que a vida dos seus funcionários está em risco. Conseguirá ela, e a
sua secretária de confiança, apanhar o assassino antes que ele as envolva
na sua teia? Com habilidade, sagacidade e charme, S. J. Bennett capta o
estilo da Rainha Isabel II neste mistério envolvente que retrata Sua
Majestade como ela raramente é vista: bondosa, decidida, astuta e, o mais
importante, uma grande juíza de caráter.
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A PSICOLOGIA DA ESTUPIDEZ de Jean-François Marmion

Sinopse

Sejamos honestos, estamos rodeados pela estupidez: o colega gabarolas
que aturamos todos os dias, o amigo do Facebook que partilha teorias da
conspiração, a vizinha de cima que usa saltos às quatro da manhã.
E a estupidez mais difícil de todas - a nossa - é um fardo bem difícil de
ultrapassar.

Tentar acabar com a estupidez seria estúpido - afinal, ela é tão natural no
ser humano como o respirar e o falar. Mas isso não quer dizer que não
tentemos compreendê-la.

É precisamente isso que A Psicologia da Estupidez faz, convidando alguns dos mais eminentes
pensadores e psicólogos — incluindo um Prémio Nobel e vários autores bestsellers — a explicar,
com humor e boa disposição, os seguintes enigmas:

• Porque é que as pessoas inteligentes por vezes acreditam nos maiores absurdos
• Como é que os nossos cérebros preguiçosos nos levam a tomar as decisões erradas
• Porque tentar debater com os tolos é uma armadilha
• Como a manipulação dos media e a superestimulação da Internet nos tornam mais burros
• Porque é que as pessoas mais estúpidas não sabem que são estúpidas

Acreditamos que a sabedoria e a inteligência destes especialistas são um bálsamo para as nossas
almas feridas e um farol de esperança num mundo de… pois, vocês sabem.

A ORDEM de Daniel Silva

Sinopse

Gabriel Allon está a passar umas discretas e muito necessárias férias

familiares em Veneza. O seu sossego é interrompido quando o papa Paulo

VII morre de forma inesperada e o leal secretário pessoal do Santo Padre, o

arcebispo Luigi Donati, chama Gabriel a Roma.

Mil milhões de católicos foram informados de que a morte do papa se ficou a

dever a um ataque cardíaco. Contudo, Donati tem duas boas razões para

pensar que o Sumo Pontífice foi assassinado. A primeira é o estranho

desaparecimento do guarda suíço que nessa noite estava de serviço nos

aposentos pontifícios. A segunda, a carta que o Santo Padre estava a

escrever nas suas derradeiras horas de vida uma carta dirigida a Gabriel.

Enquanto pesquisava no Arquivo Secreto do Vaticano, deparei-me com um livro absolutamente
notável» O livro em questão é um Evangelho há muito suprimido, um Evangelho que questiona a
precisão da imagem dada pelo Novo Testamento de um dos acontecimentos mais prodigiosos da
história da Humanidade.
Por essa razão, a Ordem de Santa Helena uma obscura sociedade católica com ligações à extrema-
direita europeia não se deterá perante nada para evitar que caia nas mãos de Gabriel. Em paralelo,
conspiram para se apropriarem do trono de São Pedro. E isso é apenas a ponta do icebergue.
À medida que, em Roma, os cardeais se vão reunindo para o conclave, Gabriel embrenha-se numa
investigação desesperada para reunir provas da conspiração da Ordem e para encontrar o
Evangelho há muito desaparecido que poderia pôr termo a dois mil anos de ódio mortal.
O ritmo e elegância de A Ordem prenderá os leitores desde o princípio até a um fim de cortar a
respiração. É a mais recente constatação de que Daniel Silva é o melhor escritor de suspense
internacional da sua geração.
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A CASA DOS ESPÍRITOS de Isabel Allende

Sinopse

Nesta sua surpreendente obra de estreia, Isabel Allende constrói um
universo repleto de espíritos, de personagens multifacetadas e humanas,
entre elas Esteban Trueba, o patriarca, que vive obcecado pela terra e pela
paixão absoluta pela esposa, que ele sente sempre para lá do seu alcance.

Clara é a matriarca esquiva e misteriosa, dotada de poderes sobrenaturais,
que prediz as tragédias da família e estabelece o destino da casa e dos
Trueba. Blanca, a sua filha suave e rebelde, nutre um amor pelo filho do
capataz do seu pai, o que provoca o desprezo de Esteban, mesmo quando
deste amor nasce a neta que ele adora: Alba, uma beleza luminosa e uma
mulher ardente e voluntariosa.

As paixões da família Trueba, as suas lutas e segredos desenvolvem-se ao longo de três gerações e
de um século de violentas mudanças. Num contexto de revolução e contrarrevolução, a autora dá
vida a uma família unida por laços de amor e ódio mais complexos e duradouros que as lealdades
políticas que a poderiam separar.

Plano Nacional de Leitura
Livro recomendado para o Ensino Secundário como sugestão de leitura.

O SONHO de Nicholas Sparks

Sinopse

Em 1996, Maggie Dawes tem 16 anos e muito pouca vontade de ir viver
com uma tia que mal conhece numa vila costeira remota e ventosa. Mas a
ilha de Ocracoke, na Carolina do Norte, vai mesmo ser a sua nova casa.

Contrariada, Maggie encontra refúgio nas recordações da família e dos
amigos que deixou para trás. Até ao dia em que a tia lhe apresenta Bryce
Trickett, um dos poucos adolescentes da zona. Bonito e genuíno, o rapaz
vai mostrar-lhe a beleza da ilha e despertar nela uma paixão pela
fotografia que influenciará toda a sua vida daí para a frente.

Em 2019, Maggie é já uma fotógrafa de renome e divide o seu tempo entre viagens a locais
remotos e uma galeria em Nova Iorque. Mas uma notícia inesperada obriga-a a permanecer na
cidade durante o Natal. Com um fiel assistente por companhia, Maggie passa os últimos dias da
quadra a recordar um Natal de outrora e a avassaladora paixão que mudou o rumo da sua vida.

Nesta história de descoberta, perda e redenção, Nicholas Sparks recorda-nos que o tempo que
dedicamos às pessoas que amamos é uma dádiva preciosa.
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CONTA-ME COISAS DO TEU PAÍS - 30 e-mails para a diversidade

De Jordi Costa e Daniel Cela

Sinopse

Conta-me coisas do teu país é um fascinante livro de leitura para

todos os meninos e meninas que têm os olhos muito abertos. Trinta

histórias sob a forma de trinta e-mails contam coisas quotidianas que

acontecem nas ruas, nas casas e nas escolas de trinta países do

mundo. Dos mercados em Marrocos até às praias do Brasil, passando

pela natureza da Nova Zelândia, pelo sol da meia-noite na Islândia e

pelos desportos nos Estados Unidos, nas narrações deste livro

convidam-nos a uma viagem através da diversidade das culturas.

Plano Nacional de Leitura
Livro recomendado para alunos do 5º e 6º anos sem hábitos de leitura, destinado a leitura
orientada.

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

HISTÓRIA DO NOVO NOME - A Amiga Genial - Segundo Volume
de Elena Ferrante

Sinopse

Este romance continua a história de Lila e Elena, tendo como pano de fundo
a cidade de Nápoles e a Itália do século XX.
Lila, filha de um sapateiro, escolhe o caminho de ascensão social no próprio
bairro e, no final de A Amiga Genial, vemo-la casada com um comerciante.
Elena, pelo contrário, dedica-se aos estudos.
Ambas têm agora 17 anos e sentem-se num beco sem saída. Ao assumir o
nome do marido, Lila tem a sensação de ter perdido a identidade. Elena,
estudante modelo, descobre que não se sente bem nem no bairro nem fora
dele.

No início, vemos Elena a abrir um caderno de notas onde Lila fala sobre a vida com o seu marido e 
as complicadas relações com a Mafia e os grupos neofascistas, que invadem os bairros com as suas
proclamações.

Lila e Elena hesitam entre a tendência para a conformidade e a obstinação em tomar nas suas
mãos o seu destino, numa relação conflitual, inseparável mistura de dependência e vontade de
autoafirmação, em que o amor é um sentimento «molesto» que se alimenta do desequilíbrio até
nos momentos mais felizes.


