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Eu, Malala: a minha luta pela liberdade e pelo 
direito à educação. 
 
Malala Yousafzai; Christina Lamb. - Lisboa : 

Editorial Presença, 2013. - 351 p. 

 

Literatura | Educação 
 
|Brevemente disponível para consulta e 
empréstimo na Sala de Leitura | 
 

 

 

Em destaque - aquisição recente 

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

Depois de ter desejado morrer 

enquanto jihadista, ainda na 

sua adolescência, Ziauddin 

Yousafzai dedicou a sua vida 

à educação, através da cria-

ção de uma rede de escolas 

seculares no Paquistão. No 

entanto, com a ascensão do 

radicalismo islâmico, no início 

do século XXI, Ziauddin viu as 

suas escolas serem encerra-

das, bombardeadas e as alu-

nas alvo de ameaças não só 

pelo facto dos conteúdos curri-

culares não corresponderem 

às expectativas dos Talibãs, 

mas também por admitir rapa-

rigas.  

O pedagogo paquistanês inici-

ou então uma campanha de 

sensibilização para a impor-

tância de uma educação cívi-

ca, da qual as mulheres não 

podem ser excluídas, fazendo-

se acompanhar pela sua filha 

Malala. Esta, excelente aluna 

e extremamente dedicada à 

leitura e à aquisição de conhe-

cimento, começou a destacar-

se como oradora, até que, em 

2012, foi baleada na cabeça 

num atentado claro à sua vida. 

Milagrosamente, Malala con-

seguiu recuperar com a ajuda 

do exército Paquistanês e, 

mais tarde, do auxílio médico 

Britânico. 

Hoje, vivendo em Birmigham, 

Malala e o seu pai continuam 

uma intensiva campanha pelo 

direito à educação de todas as 

crianças, independentemente 

do género, o que valeu à jo-

vem a atribuição do Prémio 

Nobel da Paz. 

Eu, Malala relata a vida atri-

bulada desta jovem Pasthun e 

da sua família perante a in-

transigência social e religiosa, 

uma história de coragem e de 

luta pelos mais básicos direi-

tos humanos que pela sua ca-

pacidade inspiradora foi esco-

lhida para fazer parte da 10.ª 

Final Distrital do Concurso Na-

cional de Leitura que a Biblio-

teca Municipal de Ponte de 

Sor organizou no passado dia 

20 de abril.  

      

Carlos Manuel Faísca 
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 As areias do Imperador : Mulheres de cinza  
Mia Couto. - Alfragide : Caminho, 2015. 
 
Literatura 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na Sala de Leitura | 
 
Cota: 821.134.3(6)-3 COU  

 O fim do homem soviético  

Svetlana Aleksievitch ; tradução António Pescada. - 1a ed. - Porto : 

Porto Editora, 2015 

Literatura 

|Disponível para consulta e empréstimo na Sala de Leitura | 
 
Cota:  821.16-9 ALE  

 A primeira luz da madrugada 
Clara Pinto Correia. - 1a ed. - Cruz Quebrada : Oficina do Livro, 2006. 
- 327 p. 23 cm. 
 
Literatura 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na Sala de Leitura | 
 
Cota: 821.134.3-3 COR  

Novidades na Biblioteca 

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

 As flores de Lótus : romance  

José Rodrigues dos Santos ; rev. Helena Ramos. - 2a ed. - Lisboa : 

Gradiva, 2015 

Literatura 

|Disponível para consulta e empréstimo na Sala de Leitura | 
 
Cota:  821.134.3-31 SAN  
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 Vasco da Gama : o homem, a viagem, a época  
Luís Adão da Fonseca. - Lisboa : Parque Expo 98, Lisboa. 
 
História (biografia) 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na Sala de Leitura | 
 
Cota: 929 GAM  

 Psiquiatria forense : a pessoa como sujeito ético em medicina e em 
direito  
J. C. Dias Cordeiro. - Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 
 
Medicina e saúde 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na Sala de Leitura | 
 
Cota:  616.8 COR  

 O amante japonês  
Isabel Allende ; trad. Ângela Barroqueiro. - 1a ed. - Porto : Porto Edi-
tora, 2015. 
 
Literatura 

|Disponível para consulta e empréstimo na Sala de Leitura | 
 
Cota:  821.134.2(83)-3 ALL  

Novidades na Biblioteca 

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

 A cama na varanda : arejando as nossas ideias sobre amor e sexo  
 
Regina Navarro Lins. - 1a ed. - Lisboa : Rocco, 2002. 
 
Psicologia 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na Sala de Leitura | 
 
Cota:  159.92 LIN  
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Beatriz Costa [registo vídeo] : mulher sem fronteiras / realização João Matos 

Silva. - Lisboa : Lusomundo, 1999. - 1 Cassete vídeo (VHS)(ca. 55 min.) : color. - 
(Os vídeos RTP) 
 
Cota: 929 COS  
 

No teu olhar / Nicholas Sparks ; trad. Isabel Veríssimo. - Alfragide : Leya, 

2015. - 515 p. 
 
Cota: 821.111(73)-31 SPA 
 

As flores do templo / Rani Manicka ; trad. Isabel Alves. - Porto : Asa, 2007. 

- 409, [6] p. 24 cm. - (Romance). 
 
Cota: 821.111(5)-31 MAN  
 
 

Difícil é sentá-los : a educação de Marçal Grilo / Dulce Neto ; rev. Henrique 

Tavares e Castro. - 2a ed. - Lisboa : Oficina do Livro, 2001. - 319 p. 23 cm. - 
(Memórias).  
 
Cota: 37.014 NET  
 
 

Educação pré-escolar, ensino básico e secundário / Ministério da Educação e 

Ciência. - Lisboa : ministério da educação e Ciência, Outubro 2015. - 199 p. 
 
Cota: 37.014 MIN  
 
 

História do direito português : fontes de direito / Nuno J. Espinosa Gomes 

da Silva. - 5a ed., rev. e actualiz. - Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian,, 2011. 
- 724, [1] p. 23 cm. - (Manuais universitários) 
 

Cota: 340.12 SIL  
 
 

 

Destaques 

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

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

Direito 
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Noutras línguas = In other languages 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 Dress-up peekaboo!  

Charlie Gardner ; fot. Dave King. - New York : DK, 2007. - [10]p.. - lín-
gua original inglês 
 
Literatura Infantil | Língua Inglesa 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na Sala Infantil | 
 
Cota: 087.5 GAR  

 Baby animals 
Vários. - New York : DK, 2012. - [10]p. : il.. - (Touch and feel). - língua 
original inglês 
 
Literatura Infantil | Língua Inglesa 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na Sala Infantil | 
 
Cota: 087.5 BAB  

 The russian passenger 
Günter Ohnemus ; trad. John Brownjohn. - London : Bitter Lemon 
Press,, 2004. - 260 p. 
 
Literatura | Língua Inglesa 
 
|Disponível para consulta e empréstimo na Sala de Leitura | 
 
Cota: 821.112.2-31 OHN  

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 no-

vidades editoriais. 

 

Fotografia da capa de Fernando Carvalho. 

 


