
 

   

 Biblioteca Municipal de Ponte de Sor 

 

Boletim Bibliográfico 

4º Trimestre 

2015 

 

 

 

 

Sumário 
 

Em destaque - Aquisição recente          2 

Novidades na BMPS                                   3 

Outras novidades                                        8 

Noutras línguas = In other languages   9 

 



 

 2 

 

Apaixonados / Rébecca Dautremer. -  
trad.Lucília Carvalho; Vila Nova de Gaia : 
Educação Nacional, 2008 : 32 p. 
82-93-3 DAU (cmpsr) - Cbm7125 
 
Fascinada pela fotografia, Rébecca 
Dautremer iniciou a sua carreira em 
design gráfico, tendo frequentado, ainda 
na década de 1990, o curso de “Graphics”, 
na prestigiada École Nationale  Supérieure 
des Arts Decoratifs, com sede em Paris. 
Foi durante este período que  começou a 
trabalhar na ilustração, para a editora 
Gautier Languereau, apresetando 
pequenas criações, como, por exemplo, 
decalques para colorir. Após terminar a 
sua licenciatura, em 1995, a referida 
editora confiou-lhe a ilustração de um 
primeiro álbum e, pouco depois, um 
segundo. Em simultâneo, Rebecca 
Dautremer começou a trabalhar para 
outras editoras e, gradualmente, foi 
ganhando enorme notoriedade. 
 

 

 

|Disponível para consulta  e empréstimo 
na Sala Infantil| 

Em destaque - aquisição recente 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

A PAIXONADOS de Rébecca 
Dautremer 

 

Este é um Álbum narrativo de grande 

formato da autora Rébecca Dautre-

mer. Apaixonados tematiza, numa 

linguagem acessível e recorrendo a 

exemplos concretos, baseados nas 

experiências das crianças pequenas, 

as suas dúvidas sobre o amor, o seu 

nascimento e as diferentes formas 

de se manifestar.  

Explorando a vertente lúdica do te-

ma, a autora dá voz a um grupo alar-

gado de crianças que exprimem dife-

rentes opiniões sobre o tema. Surge 

assim como excelente ponto de par-

tida para o diálogo entre crianças e 

adultos sobre o amor, o desejo e a 

paixão. O álbum conta ainda com 

uma componente visual rica e rele-

vante através de ilustrações.  

Muito expressiva, jogando com as 

proporções, os pontos de vista, o 

mundo empírico e o mundo fantásti-

co, sugerindo movimentos vários, a 

ilustração requer um olhar atento 

pela forma como complementa o 

texto, iluminando muitos dos seus 

sentidos ocultos. 

 

http://www.casadaleitura.org 
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 Margarida, o Gnomo e a Matemática 
Maria de Lurdes Marcelo. - 1ªed. - Sintra : 
Impala, 2004. : 67p. 
 
 
Infantil 
 
 
|Brevemente disponível para consulta e 
empréstimo na Sala Infantil| 

“Margarida é uma menina que 

um dia tropeça numa pedra e 

"descobre" um Gnomo que se 

torna seu amigo. O Gnomo diz-

lhe que os números são o pen-

samento da Natureza e a par-

tir daí, em conjunto, os amigos 

partem à descoberta da Mate-

mática.” 

 Tarte de Mamute 

Jeanne Wiillis; il. Tony Ross. - Lisboa : Li-

vros Horizonte, 2008. - 26p. 

82-93-3 WIL (cmpsr), 1ex. - Cbm7869 

Infantil 

| Disponível para consulta e empréstimo 

na Sala Infantil| 

“Esta narrativa, assinada por 

uma “dupla” reconhecida, é, 

como parece já habitual, pon-

tuada pelo cómico nos seus 

três tipos: situação, carácter e 

linguagem.” 

 Lili 
Laurence Bourguignon ; il. Quentin 
Gréban. - Maia : Edições Nova Gaia, 2002. - 
24 p. 
 
 
Infantil 
 
|Brevemente disponível para consulta e 
empréstimo na Sala de Leitura  Geral| 

“Este livro, conta a história de 

uma vaca que se cansou de co-

mer erva e resolveu correr mun-

do para tentar encontrar algo 

mais interessante com que se 

alimentar. “ 

Novidades na Biblioteca 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 Frederico 
Leo Lionni, il.Leo Lionni. - Lisboa : Kalan-
draka, 2004. - 28p. 
 
82-93-3 LIO (cmpsr], 1ex. - Cbm4174 
 
Infantil 
 
| Disponível para consulta e empréstimo 

na Sala Infantil| 

“O protagonista, encarnará a 

figura do poeta como um ele-

mento fundamental na socie-

dade, uma vez que as suas 

criações não só enchem de 

beleza e de alegria a vida dos 

outros, como desempenham 

um papel tão crucial como os 

próprios alimentos.” 
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 Fragmentos de uma conspiração 
José Manuel Lopes . - Parede : Saída de 
Emergência, 20008. - 222p. 
 
 
Romance 
 

 
|Brevemente disponível para consulta e em-
préstimo na Sala de Leitura  Geral| 

“No Portugal de Salazar, 

uma terrível conspiração 

esconde-se na mais alta 

sociedade.”  

 Lucky Luke 
Morris-Goscinny. - Lisboa : Asa, 2003. : 208p. 
 
 
Banda Desenhada 
 
 
|Brevemente disponível para consulta e em-
préstimo na Sala de Leitura  Geral| 
 
 

“Lucky Luke, o cowboy que 

dispara mais rápido que a 

própria sombra, é uma das 

´mais célebres persona-

gens da banda desenhada. 

O livro inclui uma apresen-

tação histórica das perso-

nagens, dos desenhadores 

e dos argumentistas. “ 

 Parrot e Olivier na América 
 
Peter Carey ; trad. Ana Falcão Bastos. - Lis-
boa : Gradiva, 2010. - 476 p.  
 
821.111(94)-31 CAR (cmpsr), 1 ex. - bm6334. 
 
Romance 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na 
Sala de Leitura  Geral| 

“Peter Carey, duas vezes 

premiado com o Booker 

Prize, explora neste livro a 

aventura da democracia 

americana, na teoria e na 

prática, com uma inteli-

gência e um espírito inven-

tivo deslumbrantes.”  

 A Cidade Invisível 
Emili Rosales ; trad. Pedro Santa María de 
Abreu - 1.a ed. - Algés : Difel, 2006. - 264 p. 
 
821.134.1-31 ROS (cmpsr), 1 ex. - bm8068. 
 
Romance 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na 
Sala de Leitura  Geral| 

“Emili Rosales transforma 

um episódio pouco conhe-

cido, e que poderia ter mu-

dado o decurso da Histó-

ria, num romance fasci-

nante, vencedor do Prémio 

San Jordi 2005, que é já 

um enorme sucesso em 

Espanha e em vários paí-

ses da Europa.”  
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 Capitão América 
Stan Lee et al. - 1a ed. - Lisboa : Devir, 
2005. - 208 p.  
 
 
Banda Desenhada 
 
 
|Brevemente disponível para consulta e 
empréstimo na Sala de Leitura  Geral| 

“O Capitão América foi o maior 

de uma onda de super-heróis 

que surgiram sob a bandeira do 

patriotismo norte-americano e 

que foram apresentados ao 

mundo pelas companhias de 

Histórias em Quadrinhos, duran-

te os anos da Segunda Guerra 

Mundial.”  

 Cultura sísmica local em Portugal  
Mariana Correia, Gilberto Carlos.– ed. Bi-
lingue. Lisboa : Argumentum, 2015. - 80 p. 
 
 
Arquitetura 
 
|Brevemente disponível para consulta e 
empréstimo na Sala de Leitura  Geral| 
 

“O projeto de investiga-

ção SEISMIC-V: Arquitetura 

Sismo-resistente Vernácula em 

Portugal, coordenado pela Es-

cola Superior Gallaecia, com a 

parceria dos Departamentos 

de Engenharia, da Universida-

de do Minho e da Universida-

de de Aveiro, foi aprovado e 

financiado pela FCT, desenvol-

vendo-se de 2013 a 2015.” 

 CulturAçores: revista de cultura 
Direção Regional da Cultura. Nº1 Açores : 
Coingra, 2014. - 151 p. 
 
008 CUL (cmpsr), 1 ex. - bm8326. 
 
Cultura 
 

|Disponível para consulta e empréstimo 

na Sala de Leitura  Geral| 

“A CulturAçores – Revista de 

Cultura pretende ser uma ferra-

menta de comunicação da cul-

tura açoriana, ao nível da infor-

mação, formação e reflexão, 

dando a conhecer as ações e 

dinâmicas desenvolvidas por 

diferentes estruturas e agentes 

culturais, (…).”  

 Conselhos do Coração 
Dalai Lama ; trad. Filipe Valente Rocha. - 
4ªed. - Lisboa : Asa, 2004. - 152p. 
 
Espiritualidade 
 
 
|Brevemente disponível para consulta e 

empréstimo na Sala de Leitura  Geral| 

“O Dalai Lama oferece, nesta 

obra, uma série de conselhos 

simples, destinados a acompa-

nhar ao longo da vida aqueles 

que seguem a sua crença e a 

sua tradição religiosa, ou que 

nas mesmas se inspiram para 

daí retirarem ensinamentos e 

lições.”   
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 A aventura da adopção 
Karen J. Foli e John R. Thompson ; 
trad. Pedro Soares. - Cruz Quebrada : 
Estrela Polar, 2004. - 283p. 
 
159.92 FOL (cmpsr), 1 ex. - bm8163. 
 
Psicologia 
 
|Disponível para consulta e emprésti-
mo na Sala Juvenil| 

“Usando a sua própria experiên-

cia pessoal e profissional, Karen 

J. Foli, e John R. Thompson ofere-

cem aos pais adoptivos compre-

ensão, apoio e soluções concre-

tas, para que possam ultrapassar 

as dificuldades e abrir os cora-

ções às alegrias que a adopção 

pode trazer.”  

 A arte de tornar-se inútil 
Ricardo Vargas; 1ªed. - Lisboa : Gradi-
va, 2004. - 246p. 
 
 
Psicologia 
 
|Brevemente disponível para consulta 
e empréstimo na Sala de Leitura Ge-
ral| 
 

“Ricardo Vargas defende que o 

bom líder é que não se preocupa 

em sê-lo, mas que o é como re-

sultado da qualidade das rela-

ções que estabelece com os cola-

boradores.”  

 Power Yoga 
Christa G. Traczinski e Robert S. Pols-
ter ; il.Mauritius images GmbH ;  Chi-
na : NGV, 2013. - 127p. 
Contém CD 
 
Desporto 
 
 
|Brevemente disponível para consulta 
e empréstimo na Sala de Leitura ge-
ral| 

“Livro prático de exercícios fá-

ceis de executar com toda a fa-

mília, mesmo crianças. Sugestão 

divertida para uma tarde em 

família ou sozinho se quiser rela-

xar” 

Cristina | 07-11-2014 

 

http://www.wook.pt/ficha/power-yoga/a/

id/15657650 

 Sabores do Baixo Alentejo 
Chefe Aleixo e Carmelita Luz; il. Estú-
dios RS. - Estoril : Sopa de Letras, 
2008. - 156 p. 
 
641.55 ALE (cmpsr) - bm6516 
 
Gastronomia 

|Disponível para consulta na Sala de 

Leitura Geral| 

“Esta obra é o legado de um ca-

sal que se dedicou durante anos 

à conservação da memória da 

gastronomia do Baixo Alentejo e 

à arte de bem servir.”  

 

http://www.wook.pt/ficha/

sabores-do-baixo-alentejo/a/

id/210221 
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J ogos de Sedução / Danielle Steel ; trad. Filipa Aguiar . - 1a ed. - Lis- boa : 
Bertrand, 2011. : 438 p. 
 
821.111(73)-3 STE (cmpsr), 1 ex. - bm5341. 
 
 

C ontinua desaparecida / Chevy Stevens; trad. Ana Cunha Ribeiro. - Lisboa : 
Bertrand, 2011. - 318p. 
 
821.111(73)-3 STE (cmpsr), 1 ex. - bm6324 
 
 

M inha Querida Inês / Margarida Rebelo Pinto. - Lisboa : Clube de Autor, 
2011. - 213p.  
 
821.112.2-31 HAU (cmpsr), 1 ex. - bm7907 
 
 

O s Retornados / Júlio Magalhães. - 5a ed. - Lisboa : A Esfera dos Livros, 
2008. - 309p.  
 
821.134.3-31 MAG (cmpsr), 1 ex. - bm8042 
 

A s mentiras que os homens contam/ Luís Veríssimo.  - 2a ed. - Lisboa : D. 
Quixote, 2002. - 146p.  
 
821.134.3(81)-3 VER (cmpsr), 1 ex. - 11303 
 
 

A  realidade do sonho / Claudia Bettencourt. -  1999. - 79p.  
 
821.134.3-1 BET (cmpsr), 1 ex. - bm8333 
 
 

D evir: Revista Ibero-Americana de Cultura/ dir. Ruy Ventura e Nuno Matos 
Duarte. - : Licorne , 2015. - 91p. 
 
(Brevemente disponível para consulta e empréstimo domiciliário) 
 

Destaques 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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A  ocupação romana na bacia de Alqueva: Da Ponte de Ajuda à Pone Velha de 
Mourão / Sofia de Melo Gomes, Sandra Brazuna e Marta Macedo. - 1.a ed. - Évora : 
EDIA, 2013. - 324 p. 
  
904 GOM (cmpsr) - bm8313.  
 

O  velho das mil cores e a cobra do Girassol/ alunos da Escola Secundária de Amo-
ra. - Lisboa : Os Cabeçudos, 2013. - 28 p.  
 
 (Brevemente disponível para consulta e empréstimo domiciliário) 
 
 

O  primeiro voo das Toutinegras/ alunos do Colégio Campo das Flores. - Lisboa : 
Os Cabeçudos, 2013. - 26 p.  
 
(Brevemente disponível para consulta e empréstimo domiciliário) 
 

H istórias de Abril / Alunos do Colégio Campo das Flores. - Lisboa : Os Cabeçudos, 
2013. - 26p. Contém CD 
 
(Brevemente disponível para consulta e empréstimo domiciliário) 
 
 

A  grande aventura dos Jesuítas / Alunos co Colégio de S. João de Brito. – Lisboa : 
Os Cabeçudos, 2014. - 26 p. Contém CD 
 
(Brevemente disponível para consulta e empréstimo domiciliário) 
 
 

E ra uma vez uma bateria / ed. Lit. Planeta Tangerina. - Lisboa : Planeta Tangerina, 
2014. - 28 p. 
 
087.5 ERA (cmpsr) - Cbm8328. 
 
 
 

 
 
 

cont. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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 The story of Jeremy Cricket 
Pat Wynnejones. - 1a ed. - England : Lion, 
1989. - 18p. - (Infantil) 
 
Língua da edição original: Inglês 
Língua da presente publicação: Inglês  
 
|Brevemente disponível para consulta e em-
préstimo na Sala de Leitura  Geral| 

“For the cricket loves to 
make his home on a cosy 
hearth where the flames 
leap. And he loves to hear 
the chattering of children’s 
voices.”  

It is the story of Jeremy 
cricket looking for a warm 
home to live and chirping. 

Noutras línguas = In other languages 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 The first book of Fairy Stories 
Janie Louise Hunt; il. Jane Taylor. -  Italy : 
Parragon 1994. - 61p.  
 
Língua da edição original: Inglês  
Língua da presente publicação: Inglês 
 
|Brevemente disponível para consulta e em-
préstimo na Sala de Leitura  Geral| 

“Florence was not a happy 

fairy - how could she be 

when she had lost what 

every good fairy needs - 

her fairy dust! “ 

 Card Captor Sakura 12 
Ian Mcewan. - Imp. em London: Vintage.  
2011. - 285 p.  - (Romance) 
821.111-31 MCE (cmpsr), 1 ex. 
Língua da edição original: Inglês 
Língua da presente publicação: Inglês 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na 
Sala de Leitura  Geral| 

“Sakura, une jeune fille de 10 

ans, se trouve investie d'une 

mission très spéciale : retrou-

ver et capturer des cartes 

magiques. Assistée de Kerbe-

ros, un petit lion en peluche 

doté de parole, Sakura a fort 

à faire entre sa vie de chas-

seuse de cartes et son quoti-

dien d'écolière.” 

 Snow White and the Seven Duwarfs  
Jacob and Wilhelm Grimm; il. Martin Aitchi-
son. - Imp. em Leicestershire: Ladybird, 1993. - 
24p.  
 
Língua da edição original: Inglês  
Língua da presente publicação: Inglês 
 
|Brevemente disponível para consulta e em-
préstimo na Sala de Leitura  Geral| 

Snow White and the Se-

ven Duwarfs is a tímeless, 

treasured story that gene-

rations of children have 

grown up with and loved. 
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 White light 
Rudy Rucker. - 1a ed. - San Francisco: Wired 
Bokks, 1997. - 269p. 
 
Língua da edição original: Inglês 
Língua da presente publicação: Inglês  
 
|Brevemente disponível para consulta e em-
préstimo na Sala de Leitura  Geral| 

“Inventive and hilarious… 

a mathematician 

bewitched by the absur-

dity of the universe… and 

a writer possessed of a 

brilliantly witty pen.” 

 

Publishers weekly 

Noutras línguas = In other languages 

   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 Cat calls 
Alastair MacGregor; il. Karen Daws. - Imp. 
em Italy : Weidenfeld & Nicolson, 1988. - 
95p. 
 
Língua da edição original: Inglês  
Língua da presente publicação: Inglês 
 
|Brevemente disponível para consulta e em-
préstimo na Sala de Leitura  Geral| 

“Cat Calls lists more than 

300 names, strating with 

some of the cats and 

kittens immortalized by 

European, English and 

American writhers, for ow-

ners with literary ambiti-

ons.” 

 Instant Healing 
Serge Kahili King. - New York : St. Martin’s 
Press, 2000. - 216p. 
 
Língua da edição original: Inglês 
Língua da presente publicação: Inglês 
 
|Brevemente disponível para consulta e em-
préstimo na Sala de Leitura  Geral| 

“Written in a jargon-free 

and easily accessible style, 

Instant Healing will teach 

you to use the power of 

words, the power of ima-

gination, the power of 

touch, and the power of 

energy to heal alltypes of 

ailments, including: hea-

daches, náusea, aller-

gies…” 

Biblioteca Municipal de Ponte de Sor 

Av. da Liberdade, n.º 64 – F 7400-218  

Ponte de Sor  

242 292 070  

cacgeral@gmail.com 

https://bibliotecapontesor.wordpress.com 

https://www.facebook.com/cac.pontedesor 

Nota: As novidades no catálogo da BMPS não 
correspondem, necessariamente, a novidades editoriais. 
 
Fotografia da capa de Fernando Carvalho. 
 
Além das obras elencadas foram consultadas as seguintes páginas: 
 http://www.google.pt 
 http://http://www.casadaleitura.org/ 
 http://www.wook.pt 
 http://www.patrimoniocultural.pt/pt/news/presentations/

seismic-v-arquitetura-sismo-resistente-vernacula-em-portugal/ 
 http://www.culturacores.azores.gov.pt/ 
 http://viajarpelaleitura.blogspot.pt/2013/02/apaixonados-

rebecca-dautremer.html 

::::::::::::::::::::::


