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Azuis
1.
Não sei se o fio do horizonte separa ou junta dois azuis.
Faz rimar azul com azul,
mas é talvez falsa, essa rima. O finito e o infinito, e ao meio uma só linha
a cerzir azul com azul: céu e mar não rimam, e no entanto haverá rima mais perfeita?
O mar, e depois dele o outro azul (que às vezes parece negro), assim por esta ordem.
Ou é apenas falsa rima, a esconder, noite com noite, uma outra noite maior e mais dispersa.
2.
Acima da rua e do ladrar dos cães,
depois do dia e antes da noite, durante muito pouco tempo
o azul urbanizado concentra-se em mais azul. O céu fica mais alto
e mais fechado, artificial como um palco, e brilha
para depois escurecer. Sob este azul que não há na natureza,
voltamos para casa como em certos fins de tarde
muito antigos, sob outro azul, campo, ligeiro e transparente.
Mas é este o nosso azul. Reflectido a luz elétrica,
tem qualquer coisa de gordura, de petróleo,
é untuoso e pesa. E mesmo assim, aquece
como a gola levantada de um casaco de inverno.
Azuis
Martelo, Rosa Maria. Matéria, ed. Averno, 2014

Boas férias e boas leituras!
Em jeito de conclusão de mais um ano letivo, os nossos primeiros agradecimentos vão para a equipa de voluntários da
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, o professor Castanheira e a professora Ivone, dinamizadores do projeto A BLCS vai às
escolas, que levaram às crianças do pré-escolar e alunos do 1.º ano momentos doces e mágicos de leitura.
Também as nossas colegas Sofia de Jesus e Dolores Leite fizeram a magia acontecer com as experiências laboratoriais
que as crianças muito apreciaram e que, naturalmente, complementaram as sessões de leitura feitas pela equipa da BE.
A (Sobre)mesa de leituras, que este ano, pela primeira vez, integrou a festa da primavera, foi um momento muito
apreciado pelos pais e professores envolvidos. Os nossos agradecimentos vão também para os alunos e ex-aluno que
abrilhantaram o evento.
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FILMES

Vida de Inseto, Disney
Género: Animação

A Bela Adormecida, Disney
Género: Animação

LIVROS

Oferta de 112 livros
pela Câmara Municipal de Braga denominada “Bracarografia”
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Livro Viagem ao Infinito de Jane Hawking
Filme A Teoria de Tudo de James Marsh
Género: Drama, Biografia

Baseado na biografia de Stephen Hawking, o filme mostra como o jovem astrofísico (Eddie Redmayne) fez
descobertas importantes sobre o tempo, além de retratar o seu romance com a aluna de Cambridge Jane Wide
(Felicity Jones) e a descoberta de uma doença motora degenerativa quando tinha apenas 21 anos.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OgVdYzUW0yk

LER+ as novidades por sugestão da Biblioteca

O professor Stephen Hawking é um dos cientistas mais notáveis e famosos da nossa era, e autor do
bestseller científico A Brief History of Time, que já vendeu mais de 25 milhões de exemplares. Nestas
fascinantes memórias, Jane Hawking, a primeira mulher de Stephen Hawking, apresenta-nos a história
do seu extraordinário casamento vista por dentro. Enquanto o prestígio académico de Stephen
disparava, o seu corpo cedia aos assaltos da doença neuromotora, e o relato franco de Jane, em que
descreve como tentava equilibrar os cuidados constantes que o marido exigia com as necessidades de
uma família em crescimento, será uma inspiração para todos.

Viagem ao Infinito de Jane Hawking

Livro recomendado para leitura autónoma - 3.º ciclo
Basta duvidar do que os nossos olhos vêem para se chegar ao lado desconhecido da cidade, que
ninguém vê. E aí começa sempre uma história como esta, que levará um rapaz e uma rapariga até à
ilha em forma de chifre que não vem em mapa nenhum

A Ilha do Chipre de Ouro de Álvaro Magalhães

A ação do filme Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los começa no ano de 1926, no momento
em que Newt Scamander, representado por Eddie Redmayne, premiado com um Óscar da
Academia, concluí uma viagem à volta do mundo para encontrar e documentar um conjunto
extraordinário de criaturas mágicas.
Tendo chegado a Nova Iorque para uma breve paragem, ele poderia ter partido de imediato sem
qualquer incidente... não fosse um No-Maj (termo americano para Muggle) chamado Jacob, uma
pasta mágica perdida e a fuga de alguns dos monstros fantásticos recolhidos por Newt, que causam
grandes problemas quer no mundo da feitiçaria quer no mundo No-Maj.

Monstros Fantásticos e como encontra-los de JK Rowling

Quem é que nunca ouviu falar do Holandês Voador? A lenda do navio fantasma e do seu louco
capitão, condenados a sulcar os mares para todo o sempre ao sabor de ventos e tempestades, tem
sido passada de geração em geração. A sua terrível saga inspirou escritores e músicos ao longo dos
séculos, mas nunca ninguém até hoje tinha contado a fundo a verdadeira história do navio
amaldiçoado. Poucos saberiam, por exemplo, que da sua tripulação faziam parte um rapaz e um
cão, cujo extraordinário destino é narrado nestas páginas.

Os Náufragos do Holandês Voador de Brian Jacques

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - fase concelhia.
participação de três turmas nas eleições “Miúdos a votos - Quais os livros mais fixes?”
promovido pela Visão Júnior e RBE.
TUTORIAS DE LEITURA
dinamizadas pela professora Elvira Magalhães.
ERA UMA VEZ… COM CIÊNCIA
inserido no projecto aLer+.
EMBARCANDO COM GIL VICENTE
pelo escritor Fernando Pinheiro em articulação com os docentes de Português do 9.º ano.
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “A RAPOSA SEBASTIANA”
da escritora Beatriz Lamas aos alunos do 5.º ano.
DIA DA INTEGRAÇÃO
para os alunos do 4.º ano.
A JOGAR TAMBÉM SE APRENDE
atividade dirigida aos alunos do 3.º ano da BE de S. Paio, inserida no referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar.”
PROJETO LITERACIAS DA INFORMAÇÃO E DA LEITURA
projeto de desenvolvimento das literacias da informação e da leitura - 5.º e 6.º ano.
OLIMPÍADAS DA LEITURA
colaboração na fase final das Olimpíadas da Leitura em articulação com os docentes de Português.

Alunos, docentes e funcionários com + EMPRÉSTIMOS DOMICILIÁRIOS
BE - MERELIM S. PAIO – 1º Ciclo

BE - EB MOSTEIRO e CÁVADO – 2º Ciclo

Beatriz da Cunha Alves - C1
Íris Peixoto Fernandes - C1
Leonor Soares Ferreira - C2
Mariana Dias da Silva - C2
Catarina Magalhães da Cunha - C3
Lara Dias Rodrigues - C3
Letícia Ferreira Fernandes - C3
Clara Sousa Parente - C4
Guilherme Gomes Ferreira - C4

Ana Rita Martins Ferreira - 5.º B
Filipe Gomes Duarte - 5.º B
Iara Daniela Cunha Pinheiro - 5.º B
Diogo Pereira de Lima Gomes - 5.º C
Ana Filipa da Costa e Silva, - 5.º B
Marisa Raquel Rocha Quintas, - 5.º C
Lara Costa Monteiro, - 5.º B
Matilde Lobo de oliveira - 5.º C

BE - EB MOSTEIRO e CÁVADO – 3º Ciclo

BE - DOCENTES e FUNCIONÁRIOS

Florbela Marques Alves - 8.º E
Timur Samandarov - 7.º B
António Eduardo Dias Fernandes - 8.º E
Ana Catarina Gomes Ferreira - 9.º A
Liliana Meneses Ribeiro - 9.º B
Carolina Maria da Silva - 9.º A

A Fada Oriana
de Sophia de Mello Breyner

Maria Ernestina Pinheiro
Maria José Correia
Ana Maria Gomes Mendes
Maria da Luz Marques Peixoto
Jorge Iglésias
Maria Eduarda Coelho
Maria da Luz Dias Azeredo

Missão Impossível
de Ana M. Magalhães e Isabel Alçada

Nero Corleone
de Elke Heidenreich

Ali Babá e os Quarenta Ladrões
Adaptação de Luc Lefort

A Rapariga que roubava livros
de Brian Percival

A Culpa é das Estrelas
de Josh Boone

A Estrela
de Vergílio Ferreira

Para a minha irmã
de Nick Cassavetes

A Família Bélier
de Éric Lartigau

Robinson Crusoé
de Daniel Defoe

Corre, Rapaz, Corre
de Pepe Danquart

Samba
de Eric Toledano e Oliver Nakache

Concurso “UM LEITOR COM SUPER VISÃO”
1.º LUGAR - 301 pontos
Marisa Quintas - 5.º C
2.º LUGAR -271 pontos
João Alves - 5.º C
Paulo Dinis - 5.ºC
3.º LUGAR - 218 pontos
Rúben Ferreira - 6.º D

Concurso “CLUBE do LIVRO do MÊS”
Marisa Quintas - 5.º C
Lara Araújo - 5.º C
Iara Pinheiro - 5.º B
Ana Rita Ferreira - 5.º B
Bárbara Machado - 5.º B
Inês Mendes - 5.º B
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