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Ler é o melhor remédio e 
nada melhor do que conhecer 

histórias maravilhosas que 
nos transportam a mundos 

fantásticos! Na Revista 
desta semana, mostramos a 

importância do Plano Municipal 
de Leitura promovido pela 

Câmara do Funchal!

Se tiver 
desenhos,

eu leio!

Gosto muito de ler porque através dos 
livros a minha imaginação desenvolve-
se muito. Também gosto de desenhar 
o que estou a ler e contar histórias que 
vou aprendendo através dos desenhos. 
Para mim, ler devia de ser obrigatório 
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Queridos  Estepilha e AgadoizóQueridos  Estepilha e Agadoizó
Uma carta para a malta 

para todas as pessoas porque assim 
aprendem muitas coisas bonitas e 
importantes.

João Mateus
10 anos 
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vamos pintar

DEscobreDEscobre  as diferençAS, as diferençAS, SAO 5SAO 5

s
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Este sábado comemora-se o Dia Mundial 
da Bondade. Esta é uma data global que 
promove a importância de sermos gentis 
uns com os outros, consigo mesmo e com o 
mundo. O objetivo deste dia, comemorado 
a 13 de novembro, é o de ajudar a todos 
compreender que a compaixão pelos outros é 
o que nos une. 
O Dia Mundial da Bondade foi introduzido 
pela primeira vez em 1998 pelo Movimento 
Mundial da Bondade, uma organização 
formada numa conferência em Tóquio em 
1997, quando o Japão reuniu organizações 
de gentileza de várias nações e enfatizou a 
necessidade de ser criado um movimento 

global de gentileza. O Movimento Mundial 
da Bondade foi lançado em Singapura em 
novembro de 2000. Atualmente, mais de 
28 países fazem parte do grupo Movimento 
Mundial da Bondade.
E há muitas ideias para espalhares a 
bondade por todos aqueles que te rodeiam. 
Eis aqui algumas:
 • Sorri quando passas por outras pessoas;
 • Escreve mensagens positivas em
  post-its e deixa-as para que as pessoas 
as encontrem;
 • Ajuda alguém com as suas tarefas;
 • Pratica a gratidão;
 • Dá um abraço em alguém.

TOMA 

NOTA!

Dia Mundial da Bondade
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O Departamento de Educação 
e Qualidade de Vida da Câma-
ra Municipal do Funchal tem 
investido num Plano Municipal 
de Leitura que, de ano para 
ano, tem vindo a ficar cada vez 
mais rico e mais diversificado. 
Muitas são as pessoas que se 
têm dedicado de corpo e alma 
a esta iniciativa, acreditando 

que, ao estimular o gosto pela 
leitura desde bem cedo, é pos-
sível ajudar a criar cidadãos 
mais criativos, conscientes e 
proativos. Com este objetivo, a 
Ludoteca do Parque de Santa 
Catarina e os Polos de Leitu-
ra da Nazaré, da Penteada e 
de Santo António oferecem 
um leque bem composto de 
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Plano Municipal de Leitura



atividades, onde a magia das 
histórias assume o papel prin-
cipal e os participantes (sejam 
eles miúdos ou graúdos) são 
convidados a embarcar em 
fantásticas viagens com a 
possibilidade de atracar nos 
mais diversos portos.
Por ser tão vasta a oferta 
educativa existente na área 
da leitura quer para escolas 
(do pré-escolar ao secundário) 
quer para instituições (Cen-
tros de Dia, Centros Comuni-
tários e Ginásios) quer para o 
público em geral, convidamo-

-lo a passear pelo nosso Pro-
jeto Educativo Municipal onde 
descobrirá as diferentes áreas 
que podem ser exploradas a 
partir de um livro. Desde as 
competências, os valores e as 
atitudes ao nosso Património 
Cultural. Do Ambiente às Ar-
tes. Da Alimentação Saudável 
à Igualdade e Inclusão.  
Sintam-se todos mais do que 
convidados a visitar (seja em 
grupo, aos pares ou indivi-
dualmente) os nossos espaços 
e a deixar-se envolver pelo 
encanto das estórias.
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10 Sabias que?Sabias que?
O PRINCIPEZINHO do escri-
tor francês Antoine de Sain-
t-Exupéry é o segundo livro 
mais traduzido do mundo, 
depois da Bíblia. Este conto 
filosófico, publicado em 1943, 
já foi contado em mais de 475 
línguas, tendo sido traduzido 
não só para todas as línguas 
mais comuns do mundo, como 
também para muitas línguas 
raras (Quéchua; Aramaico; 
Berbere; Egípcio Antigo, bem 
como para alguns dialetos 
regionais). 

Apesar de ser uma leitura 
recomendada pelo Plano 
Nacional de Leitura para o 6º 
ano de escolaridade, o Prin-
cipezinho, ao transformar-se 
numa das obras mais amadas 
e admiradas do nosso tempo, 
tem sido inspirador para lei-
tores de todas as idades e de 
todas as culturas.

DOM QUIXOTE do escritor 
espanhol Miguel de Cervan-
tes (com uma estimativa de 
500 milhões de vendas) é o 
livro mais vendido de todos os 
tempos. Este grande roman-
ce da Literatura Espanhola, 
publicado em 1612, é re-
comendado para o Ensino Se-
cundário pelo Plano Nacional 
de Leitura e narra a história 
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de um fidalgo enlouquecido 
que, acompanhado pelo seu 
fiel escudeiro, Sancho Pança, 
avança por montes e vales, 
lutando contra moinhos de 
vento e cavaleiros imaginá-
rios em nome da justiça.
Repleta de fantásticas aven-
turas, humor e reflexões, esta 
obra representa não só o 
início do romance moderno, 
mas também a capacidade de 
transformação do homem em 
busca dos seus ideais. Por tudo 
isso, tem sido considerado um 
livro inesquecível para sucessi-
vas gerações de leitores.

SABIAS QUE o livro que mais 
vendeu em um só dia foi Harry 
Potter e as relíquias da morte? 
Este sétimo e último volume 
da série de J.K. Rowling ven-
deu 8,3 milhões de cópias em 
24 horas. Isto disto assim já é 
extraordinário e ainda mais 
excecional parece quando nos 
apercebemos que este número 
de vendas corresponde a 345 
mil e 833 livros por hora. Neste 
volume, Harry acaba de com-
pletar 16 anos e, longe de ser 
aquele menino magricela que 
vivia no quarto debaixo das 
escadas na casa dos tios, ruma 
ao sexto ano na Escola de Ma-
gia e Bruxaria de Ho-
gwarts, animado e, 
ao mesmo tempo, 
apreensivo com a 
perspetiva de ter 
aulas particulares 
com o professor 
Dumbledore, o 
diretor da escola 
e o bruxo mais 
respeitado em 
toda a co-
munidade.
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OSHO que morreu em 1990, 
possuía a maior biblioteca par-
ticular do mundo. É verdade! 
Qualquer amante de livros ado-
raria possuir uma biblioteca em 
casa. Mas nem todos o conse-
guem. Este professor de filosofia 
indiano que conquistou uma 
geração de pessoas, pregando 
a busca da liberdade através 
da meditação, conseguiu reunir 
na sua biblioteca (que ocupava 
uma série de corredores) mais 
de 100 mil volumes. As peças 
mais valiosas do seu acervo 
particular ficavam em estantes 
protegidas por vidros deslizan-

tes e com espelhos. Este místico 
politicamente incorreto, que 
publicou 600 livros traduzidos 
em todo o mundo, dizia ter lido 
150 mil livros na sua vida.

SABIAS QUE, numa bela tar-
de, os funcionários da United 
Biscuits, uma fábrica de bis-
coitos da Inglaterra, bateram 
o recorde mundial de livros 
derrubados em dominó? E tudo 
isto foi pensado, idealizado e 
concretizado para tornar me-
morável uma convenção anual 
de vendas. A verdade é que 
alinharam 5318 livros como 
se fossem peças de dominó e 
depois derrubaram tudo. E até 

Sabias que?Sabias que?
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foram criativos na escolha do 
livro utilizado, pois bateram o 
recorde de livros derrubados, 
derrubando apenas exempla-
res do Livro dos Recordes, que 
demoraram exatamente 2 
minutos e 27 segundos 
para cair. Se estás um 
pouco confuso com toda 
esta informação, o me-
lhor é assistires ao vídeo 
que está disponível no 
Youtube. É simplesmente 
extraordinário!

SABIAS QUE o cheiro dos 
livros agrada a tanta gen-
te porque o seu papel é feito 
com polpa de madeira? É 
verdade! E essa polpa possui 
uma grande quantidade de 
substâncias orgânicas que, 
quando reagem à luz, ao calor 
e à humidade, libertam com-
postos orgânicos voláteis, que 
se traduzem num aroma a 
baunilha, amêndoa ou flores, 
evocando memórias positivas.
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Hélder Martins, 12 anos

Lara, 13 anos

Diogo Miguel, 11 anos

A MINHA
ARTE
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João, 10 anos

Maria Inês Sousa, 11 anos

Miguel Afonso, 10 anos

A MINHA
ARTE




