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                        A leitura de um bom livro é um diálogo incessante: o livro fala e a alma responde. 
André Maurois (pseudónimo de Émile Herzog, romancista francês)  

 

     
                    Ler um livro pela primeira vez é conhecer um novo amigo. Ler um livro pela segunda vez é 

encontrar um velho amigo. 
Ditado chinês 
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Sobre a leitura...  
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Ensaio       
Adivinha quanto eu gosto  de ti ... 

Conto infantil     

A pequena Lebre Castanha ado-
ra brincar ao vento Outono, 
especialmente quando ele lhe 
trás uma grande surpresa. 

Ensaio       

 

 

Não posso comer sem limão 
Conto infantil      

“Era uma vez um fidalgo que 

tinha uma filha muito bonita. 
Talvez por medo de que a beleza 
da menina provocasse invejas e 
atraísse maus-olhados, ou vá-se lá 
saber porquê, ele e a fidalga man-
daram tapar as janelas da torre 
do castelo e aí fecharam a criança 
para ela não conhecer o  mundo. 
(…)” 

Ensaio       

 

 

A Charada da Bicharada 
Conto infantil     

Alice Vieira leva-te a conhecer um 
mundo mágico, em que cada pági-
na encerra um enigma e esconde 
um habitante do reino da bichara-
da. Depois de leres cada um dos 
textos, descobre os animais que se 
escondem nas imagens e delicia-te 
com as descrições que te ensi-

nam a reconhecê-los.   

Ensaio       

 

 

A criatura Medonha 
Conto infantil     

Estes novos contos da Mata dos 

Medos lembram-nos que devemos 

usufruir dela com todo o cuidado e 

respeito. Só assim conseguiremos 

protegê-la, para que os ouriços, os 

coelhos, as toupeiras, os chapins e 

todos os outros bichos e plantas que 

ali habitam, continuem a viver con-

nosco por muitos anos.  

Ensaio       Ensaio       

 

 

A Mãe que Chovia 
Conto infantil     

Através de uma ternura invulgar, 
de poesia e de uma simplicidade 
desarmante, este livro homena-
geia e exalta uma das forças 
mais poderosas da natureza: o 
amor incondicional das mães. 

 

 

A Namorada Japonesa do meu Avô Conto infantil     

Fala-nos de um tempo em que já 
não há lugar para o croché, para 
o jogo de cartas e bordados… 
Hoje, as pessoas com mais de 60 
anos, encontram motivos para 
aderir às redes sociais nas pági-
nas do Facebook, na Internet, 
etc.  
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Ensaio       

 

 

A Asa e a Casa 
Literatura Juvenil      

Esta peça centra-se no encontro 
entre dois seres aparentemente 
inconciliáveis: um rapaz bone-
creiro, que anda de terra em 
terra com os seus fantoches a 
tentar divertir grandes e peque-
nos, e uma rapariga que vive no 
campo e vai à praia vender os 
bolos. 

Ensaio       

 

 

A Coisa Terrível 
Literatura Juvenil      

Para grande vergonha dos pais, 
Barnaby parece desafiar as leis da 
gravidade… e flutua! O pequeno 
Barnaby é uma criança solitária; 
afinal de contas, é difícil fazer ami-
gos quando se passa a vida no ar. 
Desesperado por agradar aos pais, 
faz tudo o que pode para parar de 
flutuar, mas simplesmente não 
consegue. 

Ensaio       

 

 

História de um gato e de um 
Literatura Juvenil      

Max vive em Munique com os seus pais 
e irmãos - e com Mix, o seu inseparável 
gato preto (…). Amigos desde a infância, 
quando Max cresce e decide mudar de 
casa, leva Mix consigo. Mix adora viver 
no novo apartamento. Mas quando Max 
começa a trabalhar e não pode estar 
tanto tempo em casa, Mix, que está a 
envelhecer e a perder a visão, sente-se 
cada vez mais sozinho. 

Ensaio       

 

 

Poemas para um dia feliz 
Literatura Juvenil      

Nesta antologia podemos en-

contrar casos extraordinários 

de poesia feliz. Ou melhor, de 

poesia escrita em estado de 

felicidade. 

Ensaio       

 

 

A vida de Pi 
Literatura Juvenil      

A família de Pi decide emigrar para 

a América do Norte num navio car-

gueiro juntamente com os habitan-

tes do zoo. Porém, o navio afunda-

se logo nos primeiros dias de via-

gem. Pi vê-se na imensidão do Pací-

fico a bordo de um salva-vidas 

acompanhado de uma hiena, um 

orangotango, uma zebra ferida e 

um tigre de Bengala.  

Ensaio       

 

 

A verdadeira História de Tom.. 
Literatura Juvenil      

Tom Trueheart está quase a 
fazer 12 anos, quando é cha-
mado para resgatar os irmãos. 
Será que ele vai vencer um 
desafio tão grande?  

 

 

Os Sonhadores 
Literatura Juvenil      

 

 

A vida muda mas os amigos per-

manecem. Os sonhos também, 

ainda que possam ter a forma de 

um monte de papéis e ficar guar-

dados durante anos no fundo de 

um guarda-vestidos. E quando se 

vislumbrava a concretização do 

sonho, o inesperado acontece,. 

 

 

Nómada 
Literatura Juvenil      

Quando Melanie é capturada, ela 

tem a certeza de que chegou o 

fim. Nómada, a Alma invasora a 

quem o corpo de Melanie é entre-

gue, foi avisada sobre o desafio 

de viver no interior de um huma-

no: emoções avassaladoras, ex-

cesso de sentidos, recordações 

demasiado presentes. Mas...  

novidades -  livro  
                                                               novembro 

novidades -  livro  
                                                                 novem-



03 

 

 

 

Ensaio       

 

 

Construir a memória da região de Canta-
História 

A sinopse de Construir a Me-

mória da Região de Cantanhe-

de refere que se trata de um 

aturado trabalho de pesquisa 

da riquíssima mas ainda pouco 

estudada História de Canta-

nhede e da sua região nos 

últimos 150 anos. 

Ensaio       

 

 

A Praia das Pétalas de Rosa 
Romance 

 Depois de quinze anos de um 

grande amor e um casamento 

perfeito, Scott, marido de Tamia, 

é acusado de algo impensável. 

De repente, tudo aquilo em que 

Tamia acreditava - amizade, fa-

mília, amor e intimidade - parece 

não ter qualquer valor. Ela não 

sabe em quem confiar, nem so-

nha o que o futuro lhe reserva. 

Ensaio       

 

 

O Sétimo Selo 
Romance 

Um cientista é assassinado na 

Antárctica e a Interpol contacta 

Tomás Noronha para decifrar 

um enigma com mais de mil 

anos, um segredo bíblico que o 

criminoso rabiscou numa folha 

e deixou ao lado do cadáver: 

666. 

Ensaio       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Manuscrito encontrado em Accra 
Romance 

 

Tudo indica que a derrota é 

iminente, e que o mundo, tal 

como o conhecem, está pres-

tes a chegar a um fim. Mas o 

grego apenas quer instigar as 

pessoas a buscarem a sabedo-

ria existente na sua vida quoti-

diana,... 

Ensaio       

 

 

O Feitiço de Xangai 
Romance       

Este romance é o relato da 

aventura de um desses heróis 

míticos, que embarca rumo a 

Xangai para cumprir uma mis-

são perigosíssima entre pisto-

leiros, ex-nazis, belas mulheres 

e sinistros clubes noturnos; é 

ainda a história do efeito que 

tal relato provoca num grupo 

de jovens que se encontra sem 

rumo na vida. 

Ensaio       

 

 

Lisboa no Ano 2000  
Antologia 

 

Lisboa no Ano 2000 recria uma 

Lisboa que nunca existiu. Uma 

Lisboa tal como era imaginada, 

há cem anos, por escritores, 

jornalistas, cientistas e pensado-

res. Mergulhar nesta Lisboa é 

mergulhar numa utopia que se 

perdeu na nossa memória coleti-

va.  

 

 

Planear e cuidar do Jardim 
Jardinagem 

 

Conhecimentos básicos de 

jardinagem. Equipamento e 

utensílios. Preparação do terre-

no. Identificação e eliminação 

de ervas daninhas. Plantação. 

Cuidados com as plantas. Ca-

lendário de trabalhos de jardi-

nagem para todo o ano.   

 

 

Setembro Vermelho Romance 

O médico escritor, que viveu e 

estudou em Coimbra, aborda 

neste livro um tema que conhe-

ceu profundamente, pois ele 

próprio participou na crise de 

1969, experiência determinante 

para a ação de “Setembro Ver-

melho”. 
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Ensaio       

 

 

O Homem do Tempo—DVD 
Comédia / Drama      

O meteorologista de Chicago 

David Spritz (Nicolas Cage) 

tem a vida com que a maior 

parte das pessoas sonha: é 

uma celebridade, tem um salá-

rio de 6 dígitos, trabalha duas 

horas por dia, e faz parte de 

uma pequena lista de candida-

tos para um lugar que muitos 

ascendem ter. Contudo, os 

êxitos...  

Ensaio       

 

 

O Dia depois de Amanhã—DVD 
Aventura / Ação 

 Quando o aquecimento global 

está prestes a levar-nos para 

uma nova Idade do Gelo, tor-

nado devastam Los Angeles, 

uma onda gigante engole No-

va Iorque e todo o hemisfério 

norte começa a ficar gelado. 

Agora, o climatologista Kack 

Hall, o seu filho Sam e um 

pequeno grupo de sobreviven-

tes... 

Ensaio       

 

 

Perdida de Riso—DVD 
Infantil 

 História Narrada 

 História SPC (Símbolos picto-

gráficos para Comunicação) 

 História em LGP (Língua 

Gestual Portuguesa) 

 Quero Adivinhar 

 Pictogramas 

Ensaio       

 

 

O que é que se passa aqui? - DVD 
Infantil 

 História Narrada 

 História SPC (Símbolos pic-

tográficos para Comunica-

ção) 

 História em LGP (Língua 

Gestual Portuguesa) 

 Procura o Esquilo que ri 

(Puzzle) 

 Pictogramas (PDF para im-

primir) 

Ensaio       

 

 

Poemas para um dia feliz—CD –Áudio 
Infantil 

A acompanhar o livro há um 

CD áudio com a declamação 

dos poemas. Porque é certo 

que muita poesia se apreende 

melhor pela musicalidade da 

língua e foi encostados a uma 

voz que muitos de nós desco-

brimos a festa da poesia.  

Ensaio       

 

 

Quanto vale a Amizade— DVD 
Infantil 

 História Narrada 

 História SPC (Símbolos pic-

tográficos para Comunica-

ção) 

 História em LGP (Língua 

Gestual Portuguesa) 

 O João e a Maria 

 Pictogramas (PDF para im-

primir) 

 

 

Um Pé de Vento—DVD 
Infantil 

 História Narrada 

 História SPC (Símbolos pic-

tográficos para Comunica-

ção) 

 História em LGP (Língua 

Gestual Portuguesa) 

 Queremos um ambiente 

saudável 

 Pictogramas (PDF para im-

primir) 

       

 

As Quatro Estações/Vivaldi—CD 
Instrumental 

M u s i c a :  I n s t r u m e n t a l 

"As quatro estacoes", de Anto-

nio Vivaldi (Veneza, 1678 - 

Viena, 1741), é uma das me-

lhores composições da música 

barroca. Precoce ‘Maestro di 

Violino’ e seu virtuoso interpre-

te, chegou a compor 600 con-

certos, 100 operas e inúmeras 

pecas para instrumentos.  
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Enquanto estrutura pedagógica, 
o serviço das bibliotecas escola-
res do Agrupamento tem por 
missão apoiar o processo de 
ensino e aprendizagem, promo-
ver a leitura, a literacia da infor-
mação e o gosto pela frequên-
cia de bibliotecas ao longo da 
vida, a fim de contribuir para a 
formação de cidadãos informa-
dos, críticos, responsáveis, utili-
zadores efetivos da informação 
e com capacidade de aprendiza-
gem autónoma. 

Integrado no Programa da Rede 
de Bibliotecas Escolares (RBE), o 
serviço das bibliotecas escolares 
do Agrupamento pretende con-
tinuar a ser uma referência nes-
te programa. Aberto às orienta-
ções nacionais e internacionais 
e à colaboração em rede, de-
senvolve o seu trabalho numa 
busca contínua da excelência 
dos serviços e da coleção, aces-
síveis equitativa e livremente, 
potenciando os valores e de-
mais orientações estratégicas 
expressas no Projeto Educativo 
do Agrupamento. 

Estamos na Web: 

http://menuleiturasbeco.blogspot.pt/   

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Escolar-Clara-P%C3%

http://eleituras-besc.blogspot.pt/ 

www.becpescantanhede.pt    

https://sites.google.com/site/sbefinisterracantanhede2/ 

http://menuleiturasbeco.blogspot.pt/

