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LIVROS
INVESTIGAÇÕES BOTÂNICAS
Autor: José Correia da Silva
Edição: Porto Editora
Sinopse: Com esta obra pretende-se, no plano da
investigação, “fixar” a obra de Correia da Serra,
fundamentalmente na área da botânica, através
de manuscritos e de todas as publicações neste
campo, contextualizando-a face à especificidade da
sua vida e aos debates científicos da época.
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LIVROS
FLORA DA ESTUFA FRIA DE LISBOA
Autor: Maria Lisete Caixinha
Edição: Verbo
Sinopse: Este livro permite um melhor conhecimento
das espécies vegetais, nomeadamente das que
se apresentam na Estufa Fria de Lisboa como
exemplares raros ou mesmo únicos em Portugal.
É composto por 181 espécies reunidas em três
grupos.
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As árvores crescem sós.
E a sós florescem.
Começam por ser nada.
Pouco a pouco
se levantam do chão, se alteiam palmo a palmo.
Crescendo deitam ramos, e os ramos outros ramos,
e deles nascem folhas, e as folhas multiplicam-se.
Depois, por entre as folhas, vão-se esboçando as flores,
e então crescem as flores, e as flores produzem frutos,
e os frutos dão sementes,
e as sementes preparam novas árvores.
E tudo sempre a sós, a sós consigo mesmas.
Sem verem, sem ouvirem, sem falarem.
Sós.
De dia e de noite.
Sempre sós.
(…)
António Gedeão

LIVROS
ABC DAS FLORES E DOS FRUTOS
Autor: Rosa Lobato de Faria
Edição: ASA
Sinopse: Livro recomendado para o 1º ano de escolaridade,
destinado a leitura orientada.
Dando continuidade à coleção iniciada no ano passado com
a publicação de um primeiro título sobre animais, Edições
ASA lança agora este ABC das Flores e dos Frutos em
Rima Infantil, que proporciona à criança não só um divertido
instrumento de leitura - autónoma ou partilhada - mas
também um eficaz meio de alargamento vocabular.

BIBLIOTECA EM MOVIMENTO | 4, 5 e 10 de maio
 (atividade dirigida às turmas de Jardim de Infância do concelho)
Conto: O Nabo Gigante de Alexis Tolstoi e Niamh Sharkey
ATELIER DE PINTURA | 9 de maio às 15h00
 Unidos na diversidade

LIVRO
DICIONÁRIO POR IMAGENS DA FLORESTA

LER + EM FAMÍLIA | 16 DE MAIO
 Comemoração do Dia Internacional da Família – de forma a
assinalar este dia, a BMG abre as suas portas às famílias que
queiram visitar, realizar jogos ou fazer leituras em família.
SÁBADOS A CONTAR | 20 de maio às 11h00
 “A princesa baixinha” de Beatrice Masini
BIBLIOTECA JOSÉ SARAMAGO | AZINHAGA
 APRENDER NUMA TARDE | 11 e 25 de maio às 14h00
Oficina de competências básicas em tecnologias da
informação.
 ATELIER DE PROMOÇÃO DA LEITURA
19 de maio às 15h30
“Jaime e as bolotas” de Tim Bowley
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Autor: Emile Beaumont
Edição: Lisboa e livros
Sinopse: Uma coleção de temas muito diversificados para
educar e enriquecer o vocabulário e o conhecimento das
crianças entre os 4 e os 10 anos, sendo, os Dicionários
por Imagens, elaboradas e adaptados à complexidade
do crescimento. Com textos simples e bem ilustrados;
ilustrações coloridas, com grande detalhe e exatidão na
representação do real.

