
 
Cultura 

 

Dezembro Literário 
Apresentação de novos livros na BMDD 

 

Neste mês de dezembro a Biblioteca Municipal D. Dinis, em Odivelas, é palco de 

apresentações de livros que versam várias categorias. Eis o programa: 

 

Dia 7 | 17H30 
Livro “A Rainha Magnânima", de Paula Veiga 
Sinopse: O livro centra a história em Lisboa, no início do século 
XVIII, com a atracagem de uma armada de 18 naus no Terreiro 
do Paço. Dona Maria Ana Josefa, princesa austríaca de 25 anos, 
extraordinariamente culta, filha do Imperador Leopoldo I, chega a 
Portugal para assumir o seu lugar de Rainha Consorte, depois de 
casar por procuração com o Rei de Portugal, D. João V. 
Esta é a história de uma rainha mal-amada, que suportou as 
traições e humilhações de um rei, por amor a um país que tomou 
e amou como seu. 

 
 

Dia 12 | 19H30 
Livro “Panito – O pequeno saco do pão e os 
abomináveis descartáveis”, de Alda Maria Maltez 
Sinopse: Panito nasce na Panolândia, numa aldeia 
perdida entre as árvores de onde são oriundos todos os 
Sacos do Pão feitos de pano. Já com muito poucos 
habitantes na aldeia, Panito cresce a ouvir as histórias 
que a mãe lhe conta de quando os sacos do pão eram 
queridos por todos e muito felizes até que aos poucos 
foram substituídos pelos sacos de papel e plástico, os 
temidos “Abomináveis Descartáveis”. Panito fica muito 

triste e impressionado com essa terrível verdade e reúne os seus amigos para tentar 
alertar as pessoas para o uso excessivo dos descartáveis e para trazer de volta o hábito 
de usar os sacos de pão de pano. Entretanto, um grande fogo ameaça destruir as 
árvores da sua aldeia e é com a ajuda de Panito e dos seus amiguinhos que os 
habitantes e os bombeiros são alertados e Panito torna-se um herói. Numa festa da 
aldeia em sua homenagem, recebe uma condecoração do Presidente e terminam a 
cerimónia a plantar árvores e a ir às escolas falar com as crianças para espalhar a 
mensagem! 
 
 



Dia 14 | 17H30 
Livro "Os homens têm medo das mulheres independentes", 
de Luciano Óscar Pereira 
Sinopse: Trata-se de uma obra de ficção. O romance procura 
narrar o conceito da sociedade contemporânea, no que se refere 
à mulher moderna e independente. O autor escreve este livro por 
forma a enriquecer o debate sobre a relação entre o homem e a 
mulher. 
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