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«A minha pátria é a língua portuguesa.»

Temas do PE: A família

Fernando Pessoa

Atividades

Autor em
destaque
Fernando
Pessoa
Saber+ http://
casafernandopessoa.cmlisboa.pt/index.php?
id=4281

LIVRO do MÊS

1. Que idade tinha Fernando
Pessoa quando escreveu o seu
1º poema?
2. Como era Durban?
3. O que é que Fernando Pessoa gostava mesmo de fazer?

Autor em Destaque

Fernando Pessoa
“Era um homem magro, com uma figura esguia e franzina, media 1,73 m de altura. Tinha o tronco meio corcovado. O
tórax era pouco desenvolvido, bastante metido para dentro, apesar da ginástica sueca que praticava. As pernas eram
altas, não muito musculadas e as mãos delgadas e pouco expressivas. Um andar desconjuntado e o passo rápido,
embora irregular, identificavam a sua presença à distância.
“Vestia habitualmente fatos de tons escuros, cinzentos, pretos ou azuis, às vezes curtos. Usava também chapéu, vulgarmente amachucado, e um pouco tombado para o lado direito.
“O rosto era comprido e seco. Por detrás de uns pequenos óculos redondos, com lentes grossas, muitas vezes embaciadas, escondiam-se uns olhos castanhos míopes. O seu olhar quando se fixava em alguém era atento e observador, às
vezes mesmo misterioso. A boca era muito pequena, de lábios finos, e quase sempre semicerrados. Usava um bigode
à americana que lhe conferia um charme especial. Quando falava durante algum tempo e esforçava as cordas vocais,
um dos seus pontos sensíveis, o timbre de voz alterava-se, tornando-se mais agudo e um pouco monocórdico. A
modulação da passagem de um tom para o outro acabava por reduzir o seu volume vocal natural e o som então emitido ficava mais baixo e um pouco gutural, tornando-se menos audível.
“Nos últimos dez anos de vida, talvez provocado pelo fumo dos oitenta cigarros diários, adquiriu um pigarrear característico, seguido de uma tosse seca.”
“http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt index.php?id=2246

Título: O meu primeiro Fernando Pessoa
Autor: Manuela Júdice
LIVRO do MÊS
Cota: 82-1 JUD
Existe na BE? Sim
Comentário: Tudo sobre Fernando Pessoa...

FILME do MÊS
Título: A Jangada de Pedra
DVD 110
Existe na BE? Sim
Comentário: Vem ver a Península Ibérica partir à deriva…

Consulta os sites das tuas BE e participa nas atividades!!!
http://becre-eliasgarcia.blogspot.com
http://moodle.ebijieliasgarcia.edu.pt/course/view.php?id=22
http://twitter.com/bibelia
https://www.facebook.com/home.php#!/beselias.garcia

Novidades

Procura estes títulos
e muitos

Aconteceu em fevereiro...
Encontro com

Entrega de
Prémios -

bibliotecas!
Leitores do Mês:

Letícia Pereira, 3º A
Gonçalo Cardoso, 2ºE

Luísa Fortes da
Cunha - 19-2-14

mais, nas tuas

Vencedores Concurso Livro do Mês:
Andreia Croitoru, 5º B
Gonçalo Simões, 3ºD
Literacia da
Informação e
dos Média

Internet
+ Segura

Trabalho sobre
Vítimas de Sinistralidade

Notícias

Promoção da
a Leitura

Exposições

Escola de Pais
Encontro com Jorge Rio
Cardoso - EB Elias Garcia
25 de março, 17h00
Beba água da torneira!

Cidadania

