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Em outubro sê prudente: guarda pão, guarda semente. 

 
AUTOR em Destaque 

 

 
 

J. K. Rowling 
 

“Pelo seu trabalho artístico e beneficente, já ganhou diversas homenagens e honras. ”  

Biografia 
Joanne Rowling nasceu em julho de 1965, no Yate General Hospital, na Inglaterra. Passou a infância em Chepstow, 

Gwent, e estudou na Wyedean Comprehensive. 

Jo deixou Chepstow para estudar na Exeter University, onde obteve um diploma de Francês e Línguas Clássicas; seu 

curso incluiu um ano em Paris. Após a graduação, ela se mudou para Londres e trabalhou como pesquisadora da 

Anistia Internacional, entre outros empregos. A série Harry Potter começou a ser escrita durante uma viagem de trem, 

que atrasou, entre Manchester e King’s Cross, em Londres. Durante os cinco anos seguintes, ela delineou os enredos 

para cada livro e começou a escrever o primeiro. 

Em seguida, mudou-se para o norte, de Portugal, onde foi professora de inglês como língua estrangeira. Ela casou-se 

em outubro de 1992 e teve uma filha em 1993. Quando o casamento acabou, Jessica e ela retornaram ao Reino Unido 

para morar em Edimburgo, onde o livro “Harry Potter e a Pedra Filosofal” foi finalmente concluído. O livro foi publicado 

pela primeira vez pela Bloomsbury Children’s Books em junho de 1997, sob o nome de J.K. Rowling. O "K", de 

Kathleen, nome de sua avó paterna, foi acrescentado a pedido de sua editora, que pensou que o nome de uma mulher 

não seria atrativo para o público-alvo de jovens garotos. 

O segundo título da série, “Harry Potter e a Câmara Secreta”, foi publicado em julho de 1998 e chegou ao topo das 

paradas dos livros adultos mais vendidos por um mês após a sua publicação. “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” 

foi publicado no dia 8 de julho de 1999, atingindo aclamação mundial, e passou quatro semanas como o mais vendido 

entre os livros adultos no Reino Unido. 

O quarto livro da série, “Harry Potter e o Cálice de Fogo” foi publicado em 8 de julho de 2000 com primeira tiragem 

recorde de um milhão de cópias para o Reino Unido. Ele rapidamente quebrou todos os recordes de maior número de 

livros vendidos no primeiro dia de publicação no Reino Unido. 



“Harry Potter e a Ordem da Fênix” foi publicado na Grã-Bretanha, nos EUA, no Canadá e na Austrália em 21 de junho 

de 2003 e quebrou os recordes de “Harry Potter e o Cálice de Fogo” como o livro mais rapidamente vendido da história. 

“Harry Potter e o Enigma do Príncipe” foi publicado no Reino Unido, nos EUA e em outros países de língua inglesa no 

dia 16 de julho de 2005 e também quebrou recordes de vendas. 

O sétimo e último livro da série, “Harry Potter e as Relíquias da Morte”, foi publicado no Reino Unido, nos EUA e em 

outros países de língua inglesa em 2007. 

J.K. Rowling também escreveu dois pequenos volumes, que aparecem como livros escolares de Harry dentro dos 

romances. “Animais fantásticos e onde habitam” e “Quadribol através dos séculos” foram publicados em março de 2001 

em prol do Comic Relief. 

Em dezembro de 2008, “Os Contos de Beedle, o Bardo” foi publicado em prol do Children’s High Level Group (agora 

Lumos). 

Além de ter sido nomeada com a OBE (Ordem do Império Britânico) por serviços à literatura infantil, J.K. Rowling 

recebeu diversos prêmios e honrarias, incluindo o Prêmio Príncipe das Astúrias para a Concórdia, a Legião da Honra 

da França, o Prêmio de Literatura Hans Christian Andersen e fez discursos de formatura na Universidade de Harvard, 

nos EUA. Ela apoia um grande número de causas beneficentes através de seu fundo beneficente Volant, e é a 

fundadora da Lumos, uma instituição de caridade que trabalha para transformar a vida das crianças desfavorecidas. 

Em 2012, J.K. Rowling publicou o seu primeiro romance para adultos, Morte Súbita (Editora Nova Fronteira), que agora 

já se encontra disponível em 44 línguas. 

J.K. Rowling também escreveu O Chamado do Cuco (Editora Rocco), seu primeiro romance policial com o pseudônimo 

de Robert Galbraith, que foi publicado em 2013 e também deve ser traduzido em 37 línguas. Um segundo romance de 

Robert Galbraith deverá ser publicado em 2014. 

J.K. Rowling está atualmente escrevendo um roteiro para cinema, Animais Fantásticos e Onde Habitam, um roteiro 

original ambientado no mundo da mágica, muito familiar aos fãs de Harry Potter. Ele marca a sua estreia como 

roteirista e o início de uma nova série de filmes em parceria com a Warner Bros. 

J.K. Rowling mora em Edimburgo com o marido e três filhos. 

 

Obras 
. Harry Potter e a Pedra Filosofal, 1997 

. Harry Potter e a Câmara Secreta, 1998 

. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, 1999 

. Harry Potter e o Cálice de Fogo, 2000 

. Harry Potter e a Ordem de Fênix, 2003 

. Harry Potter e o Enigma do Príncipe, 2005 

. Harry Potter e as Relíquias da Morte, 2007 

. Quadribol Através dos Séculos, 2001 

. Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los, 2001 

. Morte Súbita, 2012 

. O Chamado do Cuco, 2013 

.The Silworm, 2014 

. Career of Evil, 2015 

Prémios à Obra 
 

- Prêmio Autora do Ano e Lifetime Achievement Award pela British Book Awards, 1999 e 2008, 

- Autora do Ano pela Booksellers Association, 1998 e 1999 



- Ordem do Império Britânico (OBE), 2001 

- WH Smith Fiction Award, 2004 

- Prêmio Príncipe das Astúrias para a Concórdia, Espanha, 2003 

- Blue Peter Gold Badge, 2007 

- Discurso de Formatura da Universidade de Harvard, EUA, 2008 

- The Edinburgh Award, 2008 

- James Joyce Award, University College Dublin, 2008 

- South Bank Show Award for Outstanding Achievement de 2008 

- Cavaleiro da Legião de Honra: França, 2009 

- Hans Christian Andersen Award, Dinamarca, 2010 

 

Títulos Honorários da Universidade de Exeter, Universidade de St Andrews, Universidade Napier, Universidade de 

Edimburgo, Dartmouth College EUA Universidade Harvard (EUA), Universidade de Aberdeen. 
 

In http://www.jkrowling.com/pt_BR/ 

 

 
 
 
 
 
 

Ações de Promoção do Livro, Leitura e Literacia 
 
 
 
 
 
 

         EM DESTAQUE:  
 

Mês internacional da biblioteca escolar 2015 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ação - 1 
Dia 01 de outubro –  

OUTRAS LEITURAS – “O Diário de Anne Frank” 

 
 

 FICHA TÉCNICA 
 
 

Realização 

 George Stevens 

  

Elenco 

 Millie Perkins, Joseph Schilkraut, Shelley Winters, Richard Beymer, 

Gusti Huber, Lou Jacobi.  
 
 
Sinopse 
 
Baseado no aclamado livro de Melissa Müller, “Anne Frank”, leva-nos para 
além da história já conhecida e descreve o verdadeiro retrato de Anne 
antes e depois de se refugiar. 

 
Annelisse Maria Frank, em 1945, nove meses após a sua deportação, morre de tifo aos 15 anos no campo de 
concentração de Bergen-Belsen. Tornou-se um ícone do Holocausto no pós-guerra com a publicação do diário que 
ela manteve durante os dois anos em que a sua família permaneceu escondida num minúsculo apartamento/sótão 
em Amsterdam. 
 
A Fundação Anne Frank recusou-se a chancelar (Atestar legitimidade) a minissérie da rede de TV americana ABC, e 
proibiu o uso de qualquer citação do Diário. Apesar disso, Ben Kingsley ganhou o prêmio da Screen Actor’s Guild pela 
performance como Otto Frank, e Hannah Taylor-Gordon foi indicada ao Globo de Ouro e ao Emmy pela interpretação 
de Anne. 

 
 In http://cinema.sapo.pt/filme/ 

 
 

Ação - 2 

Dia 05 de outubro – Implantação da República 
 

No dia 5 de outubro de 1910 deu-se a implantação da República em Portugal. 

Esta ação foi levada a cabo por um movimento de cidadãos apoiantes do 

republicanismo nacional e que não concordavam que Portugal fosse 

governado pela monarquia. Chefiados por Teófilo Braga, os cidadãos 

procederam a um golpe de estado, destituíram a monarquia constitucional e 

implantaram o regime republicano. 

 
 

http://www.calendarr.com/portugal/calendario-outubro-2015/ 

No Auditório da 
Biblioteca Municipal 

21:30 Horas 

http://mag.sapo.pt/pessoas/george-tillman-jr
http://mag.sapo.pt/pessoas/george-tillman-jr
http://mag.sapo.pt/pessoas/george-tillman-jr


 

Ação - 3 

Dia 16 de outubro – Dia Mundial da alimentação Saudável 
 

 
 Manter uma alimentação balanceada é a opção de quem quer se manter saudável e 

em forma. Comer de três em três horas, beber bastante água e diminuir açúcar, sal e 

frituras são alguns dos bons hábitos que adquirimos. Entretanto, quando chega a 

hora do almoço, nem sempre podemos montar um prato saudável.  

 

In http://cardapiosaudavel.com/almoco-saudavel/ 
 
 
 
 

 
Ação – 4 

Dia 19 de outubro – Apresentação do Livro Injustiças, de Guida Nunes 

 
(. . .) 

Bernardo cresceu no Alentejo, mas, estudante em Coimbra, conheceu a namorada, futura médica. 

Escolheram viver na terra dela, uma pequena vila não muito distante daquela cidade de estudantes. 

Estranhou um pouco o modo de pensar dos seus clientes, mas foi vencendo obstáculos. O caso de 

Celeste, um dos primeiros da sua carreira de próspero advogado, foi uma das lições. 

A jovem senhora pediu os seus serviços para um banal caso de ofensas corporais: 

- Estava na minha casa com o meu filho mais novo, de oito anos, e apareceram as duas e malharam 

em mim e no rapaz. 

- Então ninguém viu. . . 

- Viu, senhor doutor, uma vizinha, mais velha e que está sempre em casa e também uma prima do 

meu marido. 

- E ela também vive lá? 

Não, vivia numa aldeia vizinha, mas para sorte da agredida, estava lá de visita. O Dr. Bernardo achou 

estranho que as agressoras tivessem feito o trabalho, mesmo estando a vítima acompanhada por 

familiares. 

(. . .) 

 

 

GUIDA NUNES 

Livro - (IN)JUSTIÇAS 

Prefácio - HENRIQUE DÓRIA 
In http://tartarugaeditora.blogspot.pt/2015/08/guida-nunes.html 

 
 
Ação – 5 

De 21 a 23 de outubro – 12º Congresso Nacional BAD 
         
 
 
 

– “Ligar, Transformar, Criar Valor”: Contributos para uma biblioteca do conhecimento  
(Maria Gorete Barroso Afonso – Município de Montalegre) 



Ação – 6  

Dia 26 de outubro – Dia da Biblioteca Escolar em Portugal 

Para este ano, são propostos dois desafios: 
1 – TOCA A TWEETAR [+] 

2 – CELEBRANDO O MIBE [+] 
 
Para além destes dois desafios, existem muitas sugestões de ações a desenvolver, tanto nas atividades do 
portal RBE, como na página do International School Library Month (ISLM) da IASL que continua a apelar à 
participação em dois projetos: o Bookmark Project e o Skype Project.  As bibliotecas escolares de todo o 
mundo são convidadas a enviar os seus testemunhos para a rubrica What people are doing for ISLM 2015. 
 
 

In http://rbe.mec.pt/np4/1587.html 

 

 

 

 

 

 
“Quem não lê, não quer saber; quem não quer saber, quer errar.” 

António Vieira 

 
 
 
 
 
 
 
 
DDCSCD - Biblioteca Municipal de Montalegre, Rua General Humberto Delgado, nº358 
5470 – 247 Montalegre 
Telef. 276 510 200 
 

Horário:   segunda e quarta – 13.00h - 19.00h 
     terça, quinta e sexta – 9.00h-12.30h 14.00h-17.30h 

 
 
e-mail: biblioteca@cm-montalegre.pt 
pag. web: http://www.cm-montalegre.pt/biblioteca/ 
blogue: biblioteca-montalegre.blogspot.com 
facebook: http://www.facebook.com/bibliotecamontalegre 

 

http://rbe.mec.pt/np4/atividades/
http://www.iasl-online.org/page-1863166
http://www.iasl-online.org/page-1863082

