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O urso que perdera o coração
apresentado em Mira de Aire
Carlos Alberto Silva, autor
de "O urso que perdera o coração", apresentou, no dia 17 de
Dezembro, na biblioteca da sede
do Agrupamento de Escolas de
Mira de Aire, este seu novo livro. Depois de uma breve conversa com os alunos do 1.º CEB
presentes, sobre a sua actividade
como escritor e professor bibliotecário, o autor animou a história, bem como outras destinadas
ao público infantil, como "O
Cuquedo" e "O Pequeno Pai Natal". No final, houve lugar a uma
sessão de autógrafos, já que a
actividade se inseriu numa feira
do livro promovida por aquele
Agrupamento de Escolas.
Dada a proximidade do período natalício, a obra teve muito
boa receptividade, sendo escolhida como prenda de Natal por
algumas freguesias dos concelhos de Leiria, onde o autor reside, e de Porto de Mós, onde trabalha. Assim, as crianças das

do ao universo infantil. O autor é
também responsável pelas ilustrações, aplicando digitalmente
uma técnica de recorte de papéis
decorados.
Nesta fábula, um urso solitário muito mal-humorado, que se
refugia no mais escuro da floresta, faz da vida dos outros bichos
um verdadeiro inferno. Alguns

animais, no entanto, decidem não
deixar cair os braços e tentam
que o dito urso volte a sentir no
peito o coração que uma tragédia
familiar destroçou...
A editora tem online um
«guia de leitura» desta obra, alojado em http://www.textiverso.
com/images/stories/guias/
urso_guia_leitura.pdf.

Um desafio para pais e crianças hiperactivas
Com ao auditório à pinha, foi
lançado no Hospital de Santo
André (HSA), de Leiria, no dia 4
de Dezembro de 2010, o livro
“Juntos no Desafio – Guia para a
promoção de competências parentais”, da autoria de três psicólogos leirienses: Paulo José Costa, Susana Heleno e Carla Pinhal. Presentes na mesa, para
além dos autores, o Dr. Bilhota
Xavier, Director Clínico dos Serviços Pediátricos do HSA, a Dra.
Arlete Crisóstomo, ex-responsável pela Consulta do Desenvolvimento, e Carlos Fernandes,
representante da editora.
Com produção da editora
Textiverso, de Leiria, e ilustração de Sílvia Patrício, este autêntico manual destina-se a pais
de crianças e adolescentes com
PHDA (Perturbação de Hiperactividade e Défice de Atenção) e
Perturbações de Comportamento. A apresentação da obra e dos
autores esteve a cargo da Dra.
Arlete Crisóstomo, Médica Pediatra do Desenvolvimento e também prefaciadora, que aproveitou o ensejo para comunicar a
sua aposentação do serviço do
Hospital, onde desde 1988 desempenhava funções. A pediatra
deu o seu testemunho emocionado e falou ainda da importância
de um trabalho como este para
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Estás prestes a ser apresentado mais um livro da nossa colaboradora D. Alda Sales Machado
Gonçalves que tem por título “Sua
Excelência a Moda”, edição do
Jornal das Cortes e produção da
editora Textiverso, de Leiria, colecção “Tempos e Vidas”, n.º 12,
com 88 páginas. Este trabalho
sobre as diversas modas ao longo
dos tempos foi publicado inicialmente no Jornal das Cortes, em
capítulos, entre Abril de 1999 e
Junho de 2001.
De referir que não se trata
apenas de modas relativas a vestuário. Este livro aborda matérias tão variadas como as barbas e
bigodes ou os lenços de assoar, a cama ou o chapéu, o penico ou a
sombrinha, as pérolas ou a gravata, o talher ou os penteados, o leque
ou os sapatos, os perfumes ou as boas maneiras, o luxo ou o beijo.
A apresentação vai ser feita pela Dra. Isabel Aragão na Casa-Museu João Soares, nas Cortes, no próximo dia 22 de Janeiro,
sábado, às 16 horas.

Quadros da História de
Portugal em terceira
edição
Foi apresentada
na Casa-Museu João
Soares, no dia 18 de
Dezembro, a terceira
edição do livro “Quadros da História de
Portugal”, com textos de Chagas Franco e João Lopes Soares, ilustrado por Roque Gameiro e Alberto de Sousa, com prefácio
de Mário Soares e introdução à presente edição de Guilherme
d’Oliveira Martins.

Paulo Costa, Susana Heleno e Carla Pinhal, psícólogos, são os autores do livro destinado a pais de crianças
hiperactivas apresentado no Hospital de Leiria.

ajudar os pais que, por vezes com
mais do que um filho com este
problema, se vêem incapazes de
agir e sem soluções.
Segundo os autores, este guia
é uma proposta de intervenção
apoiada na literatura produzida
internacionalmente, que sustenta
que uma das terapias empiricamente validadas e considerada
como mais eficiente no tratamento da PHDA e das Perturbações
de Comportamento em crianças e
adolescentes consiste no Treino
de Competências Parentais.
O livro tem 144 páginas, organizadas sob a forma de um
Programa Estruturado de Educa-

ção Parental, integrando 12 Sessões de Intervenção, sendo que
cada Sessão deverá ser implementada pelos Pais durante o
período mínimo de uma semana.
A publicação contempla ainda a
edição online do website www.
juntosnodesafio.com no qual todos os documentos utilizados no
Programa "Juntos no Desafio"
estarão ao dispor em formato PDF,
em versão para impressão a cores, para download gratuito, conferindo a esta publicação um carácter dinâmico.
Os autores do livro quiseram
associar a sua publicação a uma
causa de cariz humanitário, pelo

que, publicamente, entregaram
um cheque de dois mil euros,
correspondentes a uma percentagem dos lucros a obter com a
sua venda, a João Teodósio, responsável pela APPDA - Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e
Autismo - Núcleo de Leiria.
Durante o evento estiveram
ainda em exposição 20 das 70
ilustrações do manual, da autoria da artista plástica leiriense
Sílvia Patrício, desenvolvidas exclusivamente para este projecto,
e cuja venda reverteu a favor do
Serviço de Pediatria do Hospital
de Leiria.

A história de um menino que tinha medo de nascer
No Colégio do Bom Sucesso,
em Belém (Lisboa), foi apresentado, no dia 7 de Dezembro de
2010, o livro “Vamos lá fora
ser?”, de Rita Basílio e Cristina
Salvador, com ilustrações de
Carmo Van Damme. Contou com
a presença da Directora Pedagógica do Colégio, Dra. Ana Cristrina Mariz Fernandes. A apresentação foi feita pelo Professor
Gustavo Rubim, que manteve
uma conversa coloquial com a
plateia, essencialmente composta por alunos, mas também por
alguns pais e professores. Também as autoras, Cristina Salvador e Rita Basílio (em primeiro
plano na foto), estabeleceram
com a plateia um diálogo muito
frutuoso, explicando a forma
como surgiu a ideia do livro e,
em parceria, ele se foi construindo. O livro tem 32 páginas e é o
n.º 4 da colecção “Sol Verde”, da
editora Textiverso, de Leiria.
A plateia esteve bem composta e com os participantes
muito interventivos. No final da
apresentação, houve mesmo um
período de perguntas em que algumas crianças, apesar de ainda
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Sua Excelência a Moda
– mais uma edição
do nosso jornal

Carlos Alberto Silva, nosso colaborador e conterrâneo da Abadia, apresenta em Mira de Aire o seu mais
recente livro, desta vez destinado ao público juvenil.

freguesias de Cortes (Leiria),
Arrimal, S. Pedro e S. João Baptista (Porto de Mós), entre outras, tiveram a surpresa de receber este livro nas festas de Natal
das suas escolas.
Publicado em Novembro passado pela editora Textiverso, de
Leiria, este foi o primeiro livro
de Carlos Alberto Silva dedica-
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Cristina Salvador e Rita Basílio falam do seu novo livro, apresentado pelo Prof. Gustavo Rubim em Lisboa.

não terem lido o livro, fizeram
sentir às autoras a sua curiosidade e o seu interesse.
As autoras têm como argumento um «menino que há nove
meses cresce no mundo quentinho da mãe», mas que, às «voltas
e voltas no seu mundo redondo,
só dele, todo dele e do bac, bac,
bac, bac» que o embala e adormece, «não quer sair dali». Parece
inútil a insistência mas, face à
teimosia, a luz tem uma ideia:
«Porque é que não vens comigo

ver o outro lado? Só ver, vá lááá…»
Vamos lá fora ver – é a proposta
que as duas experimentadas autoras fazem neste livro extremamente didáctico que ajuda as crianças a ter um primeiro contacto
lúcido com a natureza e as suas
transformações vitais, da simples
lagarta à borboleta. Mas também
com as realizações humanas de
adaptação ao meio e suas transformações, ou… aos parques para
as crianças brincarem. Afinal, cá
fora há mais coisas para fazer!

Guilherme d’Oliveira Martins (à esq.) foi o apresentador da 3.ª edição
de um livro em que colaborou o pedagogo João Lopes Soares. Na mesa
com Mário Soares, Guilherme Valente e Jorge Estrela.

A primeira edição deste livro foi em 1917, tendo saído uma
segunda edição em 1932. A que agora se apresentou é da responsabilidade da editora Gradiva, de Lisboa, e o livro mantém o seu grande
formato (42,5 x 32,5 cm), a cores. Preço proibitivo: 150 euros!
Segundo Guilherme d’Oliveira Martins, que esteve nas Cortes a
apresentar o livro, «os “Quadros da História de Portugal”, de Chagas
Franco e João Soares, interrogam as raízes da nossa identidade, o que
nos permite compreendermos quem somos, donde vimos e para onde
vamos, a partir de um imaginário que nos leva à necessidade de
sermos mais exigentes sobre a nossa história e a nossa geografia».
Esta é uma boa súmula da História de Portugal, evocando
acontecimentos marcantes e exemplares, animados pelas mais clarividentes e heróicas figuras, na sua perspectiva intrinsecamente
republicana. Publicada originalmente num momento trágico da
história europeia (I Grande Guerra), esta reedição surge num tempo
em que importa vencer a decepção e a descrença, e alimentar a
confiança cívica dos Portugueses.
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