
     BibEli@s  
                           Boletim Bibliográfico 

           das Bibliotecas Escolares  

             do Agrupamento Elias Garcia                
            5ª edição nº 2                                                                                         novembro de 2012                                                                  

Em outubro pega tudo! A equipa das bibliotecas Elias Garcia espera que também tenha pegado em setembro/

outubro,  e cresça neste outono, o teu GOSTO pela LEITURA! 

AtividadesAtividades  

 

 

 

Livro do Mês  

Amor de perdição  
de Camilo Castelo Branco  

( adaptação de Pedro Teixeira Neves)  
Responde às seguintes questões e ganha um 

prémio: 

1.O narrador foi visitar uma biblioteca. 

Qual é? 

2.Resolveu contar esta história. Porquê? 

3.Simão apaixonou-se por quem? 

Concursos 

Leitoras do mês:  

Cândida Boavida,  

nº 25, 5ºF  

Iara Barradas, 2ºD 

Livro do mês:  

Bruna Rodrigues,  

nº 5, 6ºC 

                

 Encontro do clube de Leitura, dia 2 de novembro, 13h30.  

Entrega dos prémios de Halloween, dia 7 de novembro13h15.                           

Leituras e Sorrisos - dia 26 de novembro - 3ºC e 3ºD - 

Canções e sessão de leitura de provérbios alusivos ao outono 

e ao São Martinho no Lar do CSP 

de Vale Figueira. 
  

 Concurso Duarte e Marta promovido pela Porto 

Editora, dia 21–11-12, 15h00. 

                   Participação na 7ª Edição do CNL 2012–2013. 

 Participação no projeto Todos juntos podemos ler. 
 



Autor em Destaque 

Camilo Castelo Branco  

Título: Amor de perdição 

Autor: Camilo Castelo Branco 

Cota: 82-3 BRA 

Existe na BE? Sim 

Comentário:  Vem descobrir uma grande história de amor! 
                                              
 

 

 

 

 

 
 

 

Camilo Castelo Branco nasceu em Lisboa, no Largo do Carmo, a 16 de Março de 1825. Oriundo de uma família da aristocracia de província. 
Ficou órfão de mãe quando tinha um ano de idade e de pai aos dez anos, o que lhe criou um caráter de eterna insatisfação com a vida. Foi recolhi-

do por uma tia e depois por uma irmã. 

Na adolescência, formou-se lendo os clássicos portugueses e latinos e literatura eclesiástica e contactando a vida ao ar livre transmontana. 

Com apenas 16 anos (18 de Agosto de 1841), casa-se em Ribeira de Pena, com Joaquina Pereira de França. O casamento precoce parece ter 
resultado de uma mera paixão juvenil e não resistiu muito tempo. No ano seguinte, prepara-se para ingressar na universidade, indo estudar com o 

Padre Manuel da Lixa, em Granja Velha. 

O seu caráter instável, irrequieto e irreverente leva-o a amores tumultuosos com Patrícia Emília do Carmo de Barros. 
As suas irreverentes correspondências jornalísticas valeram-lhe, em 1848, nova agressão a cargo de Caçadores 3. 
Camilo abandona Patrícia nesse mesmo ano, fugindo para casa da irmã, residente agora em Covas do Douro. 
Tenta então, no Porto, o curso de Medicina, que não conclui, optando depois por Direito. A partir de 1848, faz uma vida de boémia repleta de 

paixões, repartindo o seu tempo entre os cafés e os salões burgueses e dedicando-se entretanto ao jornalismo.  

Apaixona-se por Ana Augusta Vieira Plácido e, quando esta se casa, em 1850, tem uma crise de misticismo, chegando a frequentar o seminário, 
que abandona em 1852. Camilo seduz e rapta Ana Plácido. Depois de algum tempo a monte, são capturados e julgados pelas autoridades. Depois 

de absolvidos, Camilo e Ana Plácido passaram a viver juntos, contando ele 38 anos de idade. 

Entretanto, Ana Plácido tem um filho, supostamente gerado pelo seu antigo marido, que foi seguido por mais dois de Camilo. Com uma família 
tão numerosa para sustentar, Camilo começa a escrever a um ritmo alucinante. 
Quando o ex-marido de Ana Plácido falece, a 15 de Julho de 1863, o casal vai viver para uma casa, em São Miguel de Seide, que o filho do 

comerciante recebera por herança do pai. 

Em 1870, devido a problemas de saúde, Camilo vai viver para Vila do Conde, onde se mantém até 1871. 

A partir de 1865 Camilo começa a sofrer de graves problemas visuais e a 1 de junho de Camilo Castelo Branco disparou um tiro de revólver na 
têmpora direita.                                                                                                                                                                          Fonte Net (adaptado) 

Título: O segredo de Darwin 

DVD 259 

Existe na BE? Sim 

 

Comentário: Vem sentir um homem que ousou questionar a 

conceção do mundo ! 

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/bibelias 
https://www.facebook.com/#!/beselias.garcia 

  LIVRO do  MÊS 

  FILME do MÊS 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Largo_do_Carmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/16_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1825
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adolesc%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1s-os-Montes_e_Alto_Douro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1841
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ribeira_de_Pena
http://pt.wikipedia.org/wiki/1848
http://pt.wikipedia.org/wiki/Covas_do_Douro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
http://pt.wikipedia.org/wiki/1848
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%A9mia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cafeeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ana_Pl%C3%A1cido
http://pt.wikipedia.org/wiki/1850
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semin%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1852
http://pt.wikipedia.org/wiki/1863
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Camilo_Castelo_Branco
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Miguel_de_Seide
http://pt.wikipedia.org/wiki/1870
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_do_Conde_(freguesia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1871
http://becre-eliasgarcia.blogspot.com/
http://moodle.ebijieliasgarcia.edu.pt/course/view.php?id=22
http://twitter.com/bibelias


NovidadesNovidades    
Procura estes títulos e muitos 

mais, nas tuas Bibliotecas! 

                                        
               
  
 
 
                              

 

 

 

 

 

    

CIDADANIA  

TEMAS do PROJETO EDUCATIVO 

CIDADANIA 

ENERGIAS 

 

SUGESTÕES  de LEITURA 

  

Campanha de recolha de tinteiros e 

toners. 

Participa! 

Aconteceu em setembro/outubroAconteceu em setembro/outubro    

29-10-12 Encontro 

com Andreia Garcia 

na BE Elias Garcia 

Mic@spaper e Eli@spaper, nas BE M. Pombo e Elias 

22-10-12 MARATONA de LEITURA 

Dia Mundial da  

Alimentação 

Leitura de A ovelhinha 

que veio para o jantar 

Leitura de Por onde é a escola? 

JI Sobreda - 23-10-12 


