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O que há de novo?
Os centenários do nascimento de dois grandes vultos da literatura francesa e brasileira 
do século XX: Albert Camus (n. 7.11.1913/m. 4.1.1960) e Vinicius de Moraes (n. 19.10.1913/
m. 9.7.1980). E também de Ilse Losa (n. 20.3.1913/m. 6.1.2006), escritora portuguesa de 
naturalidade alemã que se distinguiu na área da literatura infantil e também pelas suas 
obras de carácter autobiográfico que evocam o sentimento de perda da sua pátria de 
origem na antecâmara da Segunda Guerra Mundial. Descubra ou regresse às obras 
destes autores nas Bibliotecas Municipais de Cascais.

Em destaque

A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CASCAIS FAZ ANOS!
No próximo dia 25 de janeiro, sexta-feira, a Biblioteca Municipal de Cascais – Casa da 
Horta da Quinta de Santa Clara assinala o seu 12º aniversário, propondo um programa 
de atividades especial para vários grupos e idades. Confira a atividade em que quer 
participar!
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LIDOS E RELIDOS… EM CASCAIS
Depois de ter animado o Natal na Biblioteca Municipal de São Domingos de Rana, a 
troca de livros usados chega à Biblioteca de Cascais. De 25 de janeiro a 2 de fevereiro, 
oportunidade para encontrar e ficar com um livro da sua preferência por troca de 
outro que não precise. Para todas as idades!
Condições de participação: cada participante pode trazer até um máximo de 5 livros e levar outros 
tantos, bastando registar-se no balcão da entrada da Biblioteca. Desaconselham-se livros em mau 
estado e, no caso de obras técnicas, exemplares cujos conteúdos se encontrem irremediavelmente 

desatualizados. Informações: 214815417.

WORkSHOP DE AZULEjO, sob orientação do Atelier Artes do Fogo da CERCICA
Os mais pequenos terão oportunidade de aprender e pôr em prática várias técnicas 
de pintura e decoração de azulejo, num workshop interativo onde a criatividade 
desempenha o papel central.
Dia 25 de janeiro às 10h30 para grupos escolares. Participação livre mas sujeita a inscrição prévia 

através dos contatos 214815418 ou bchqsc@cm-cascais.pt.

PAIxãO POR ROMANCES HISTóRICOS, por Isabel Stilwell
No sábado, dia 26, encontro com a autora para conversar sobre os seus livros, sobre a 
sua predileção pelo romance histórico e pelas rainhas portuguesas, sobre um conjunto 
de tópicos que desvendam a forma como a escritora constrói o seu universo literário e 
como se pode retirar prazer da escrita.
Dia 26 de janeiro às 17h00. A entrada é livre.

CONSULTE AQUI O PROGRAMA COMPLETO.

«CHEIRINHOS A CONTOS» CONTINUAM A ENCANTAR 

A iniciativa «Cheirinhos a Contos» teve na sua génese a vontade de tornar a Biblioteca 
Municipal de São Domingos de Rana um espaço ainda mais de todos, convidando 
todos aqueles que gostam de contar histórias a partilhá-las com os mais pequenos. 
Um exercício de criatividade e afetos que, desde 2010, em 28 sessões, tem levado 
artesãos, professores, arquitetos e engenheiros, mães, pais e avós a assumir o papel de 
contadores de histórias perante uma plateia maravilhada.  
Faça parte de uma das próximas sessões, sempre ao primeiro sábado de cada mês. 
A próxima será dinamizada por Ana Colaço, que irá apresentar o conto «A Formiga 
JUJU na Cidade das Papaias» (http://blog.ppl.com.pt/2012/03/uma-formiga-com-
asas.html).
Dia 2 de Fevereiro às 15h30. Inscrições através dos contactos 214815403/04 ou bsdr@cm-cascais.pt. 

CARNAVAL É NA BIBLIOTECA INFANTIL E jUVENIL!

Este ano deixe os vampiros de lado e acerte o passo ao ritmo de “O Carnaval dos 
Animais”, uma fantasia zoológica cheia de cores e sons. Na Biblioteca Infantil e Juvenil, 
em Cascais, a festa dos disfarces será dedicada aos animais, convidando todas as 
crianças a participar com uma pintura facial ou mascaradas da cabeça aos pés.
Dia 9 de fevereiro, entre as 15h00 e as 16h00, para famílias com crianças com idade até aos 10 
anos. Participação livre mas sujeita a inscrição prévia através dos contatos bij@cm-cascais.pt e 
21 481 53 26/7.
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TOTAL DE LEITORES 
INSCRITOS

23.697

LEITORES  INSCRITOS 
ENTRE JANEIRO E 

DEZEMBRO DE 2012
1.517

EMPRÉSTIMOS  
REALIZADOS 

ENTRE JANEIRO 
E DEZEMBRO 2012

34.980

DOCUMENTOS 
TRATADOS 

ENTRE JANEIRO 
E  DEZEMBRO 2012

8.805

http://www.cm-cascais.pt/catalogobibliotecas

http://www.cm-cascais.pt/sites/default/files/anexos/gerais/aniversario_horta_programa_0.pdf

