SUGESTÕES | NOVIDADES
Juvenil ler, ver e ouvir

LIVROS
A SOPA QUEIMA
Autor: Pablo Albo
Editor: OQO PT Editora
Sinopse: Livro recomendado para o 1º ano de escolaridade,
destinado a leitura autónoma.
“— Então sopra, filha, sopra.”
No dia-a-dia, os mais pequenos têm que fazer frente a
desafios que lhes parecem insuperáveis, apesar de os
adultos os verem como algo insignificante; neste caso, a
sopa a uma temperatura impossível.

LIVROS
A VOVÓ ENSINA-TE A COZINHAR
Autor: Maria Isabel Loureiro
Editor: Bertrand Editora
Sinopse: Um livro de culinária destinado aos mais pequenos,
chio de receitas simples e práticas.
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AGENDA | SETEMBRO
DESTAQUE DO MÊS

GASTRONOMIA | INÍCIO DO ANO ESCOLAR

Um novo ano escolar
está quase a começar,
a equipa da BMG
deseja a todos um
excelente ano, cheio de

Augusto Cury

OFICINA DO CONTO | 19 de setembro às 11h00
 “Odeio a escola” de Jeanne Willis e Tony Ross
ATELIER DE ESCRITA CRIATIVA | 26 de setembro
 “Palavras para degustar”— Inscrições até dia 23 de setembro

LIVROS
COMER, ORAR E AMAR
Autor: Elizabeth Gilbert
Editor: Bertrand Editora
Sinopse: Elizabeth Gilbert, escritora premiada e destemida
jornalista da GQ e da SPIN, descobre que afinal não quer
ser mãe nem viver com o marido numa casa formidável nos
subúrbios de Nova Iorque e parte sozinha numa viagem de 12
meses com três destinos marcados: o prazer na Itália, o rigor
ascético na Índia, o verdadeiro amor na Indonésia. Irreverente,
espirituosa, senhora de um coloquialismo exuberante,
Elizabeth não abandona um minuto a sua auto-ironia e contanos tudo acerca desta fuga desesperada ao sonho americano
que começou no momento em que encontrou Deus.

LIVROS

TARDES DE CINEMA - 5 LIVROS 5 FILMES
 Ao longo do mês de setembro, as tardes de 4a feira, serão
dedicadas a livros que se tornaram filmes
 02 setembro — As crónicas de Nárnia
 09 setembro — O Código Da Vinci
 16 setembro — Uma aventura na biblioteca
 23 setembro — Harry Potter e a Pedra Filosofal
 30 setembro — Chocolate

SABER COMER PARA MELHOR VIVER

Divisão Intervenção Social
Serviço Cultura
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Biblioteca José Saramago | Azinhaga
OFICINA DO CONTO | 12 de setembro às 11h00
 “Histórias de animais do mar” de Isabel Lamas

Adultos ler, ver e ouvir

sucessos.

“Filhos brilhantes, alunos fascinantes
Bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais.
Filhos brilhantes vão muito mais longe, conhecem os capítulos mais importantes das
suas vidas (…).
Bons alunos aprendem a matemática numérica, alunos fascinantes vão além,
aprendem a matemática da emoção, que não tem conta exata e que rompe a regra
da lógica. Procurem um grande amor na vida e cultivem-no. Pois, sem amor, a vida
torna-se num rio sem nascente, num mar sem ondas, numa história sem aventura!
Mas, nunca esqueçam, em primeiro lugar tenham um caso de amor consigo
mesmos.”

“DO BARRO ÀS TECLAS” | 22 a 25 de setembro
 Em virtude da comemoração do segundo aniversário do
Museu Municipal da Máquina de Escrever desafiamos-te
nesta semana a escrever um mini conto à máquina.
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Autor: Emílio Peres
Editor: Editorial Caminho
Sinopse: Este livro ambiciona ser um instrumento para todos
aqueles que, sensibilizados, desejem adotar uma alimentação
saudável adaptada às características da vida moderna,
logicamente racional e sadia, mas também — e não menos
importante — agradável, saborosa, económica e respeitadora
das tradições.

