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“Aprendo com um conto…”a partir do conto 
“Um dia de tempestade”, de M. Christina Butler pa-
ra as 4 salas do JI Abelheira, pelas 10.30h do dia 
28 de outubro, na Biblioteca sede do agrupa-
mento.  
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Conta-me um conto, a partir de A Fada Oriana 
de Sophia de Mello Breyner Andresen, no dia 31 
de outubro, 14.30h,  para os 5.º A; 5.º E; 5.ºF, 
na Biblioteca Municipal; nesse dia também vão vi-
sitar o Museu do Traje.  

Mês Internacional da Biblioteca Escolar 
(MIBE) com a atividade “Imaginar que… “ 
com a participação de Alexandre Martins, nos 
dias 28 e 29 de outubro, para os 8º anos, 
com textos de Manuel António Pina e para os 9º 
anos, com textos de José Saramago.  

Informações 

27 de outubro - Dia Mundial do Património Audiovi-
sual- A data foi instituído pela UNESCO para chamar a aten-
ção da importância dos documentos audiovisuais do mundo 
inteiro e para a necessidade urgente de os proteger.  

Autor do mês estrangeiro-Marc Lévy, o autor de língua fran-
cesa mais lido em todo o mundo; tem um reconhecido talento excecional como 
contador de histórias originais, provocantes e sempre comoventes. E Se Fos-
se Verdade…, grande sucesso de vendas, uma inusitada história de amor, 
publicada, originalmente em 1999, e cujos direitos foram comprados por Ste-
ven Spielberg.  

Autor do mês-Manuel António Pina, foi um poeta e jornalista 

português, nascido em Sabugal a 18 de novembro de 1943. Tem o seu traba-

lho reunido no volume Todas as palavras / Poesia reunida. O poeta morreu no 

Porto, em 19 Outubro 2012. Poeta português, licenciado em Direito pela Uni-

versidade de Coimbra. Foi, desde 1971, jornalista do Jornal de Notícias, tendo 

exercido as funções de editor. A obra dele está traduzido em castelhano, dina-

marquês, francês, galego e inglês. 

https://biblioabelheira.
webnode.pt/  

https://biblioabelheira.webnode.pt/
https://biblioabelheira.webnode.pt/

