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Depois da “libertação de 1949” e sob a lide-
rança de Mao Zedong, a China encerra o século da 
humilhação nacional”. Mas o maoismo revelou-se 
incapaz de ultrapassar a pobreza e o subdesenvol-
vimento do país. Uma nova estratégia seria defini-
da em 1978, quando Deng Xioping anuncia a sua 
política de reforma e abertura”, que transforma 
a China numa potência crescentemente afirmati-
va. Hoje, o Partido Comunista Chinês de Xi Jinping 
ambiciona realizar o “grande rejuvenescimento da 
nação chinesa”, o Sonho Chinês” de construir um 
país estável, próspero e influente. Todavia, o res-
surgimento da República Popular implica um re-
ordenamento da carta geoestratégica mundial e 
ameaça provocar um confronto prolongado com 
os Estados Unidos em torno da liderança interna-
cional. Este livro examina o ressurgimento da China 
como grande potência e as transformações políti-
cas e económicas decorrentes dessa nova realida-
de internacional.

Fonte: Livro

ATIVIDADES
YOGA ENTRE HISTÓRIAS 
 “O Tubarão Apaixonado” 
de Cláudia Pinto Praça
12 fevereiro
Conceção: Ana Rita Duarte-Sunshine 
Yoga Kids & Teens
Público-alvo: 3 aos 8 anos
Horário: 10h30 
Duração: Cerca de 50 minutos
Custo: 3€

POESIA PARA BEBÉS
“Do grito do Ipiranga à noite de Samba”.
19 fevereiro
Conceção: Apanha-Palavras
Público-alvo: Crianças até aos 3 anos.
Horário: 10h30
Duração: Cerca de 40 min
Custo: 2€ 

AS ATIVIDADES SÃO PRESENCIAIS
Inscrições: Biblioteca Municipal – 261 410 133 
ou biblioteca@cm-lourinha.pt 
Limite: 10 crianças+1 acompanhante
É necessário certificado de vacinação dos 
acompanhantes

• Devido à pandemia, o acesso e a cir-
culação dos utilizadores, no espaço da 
Biblioteca Municipal, encontra-se limi-
tado a 25 pessoas.

• 12 pessoas para pesquisa e estudo no 
local;

• 8 pessoas nos computadores por 30 
minutos - É privilegiada a utilização dos 
computadores para realização de tra-
balhos, pesquisas, consulta de emails e 
situações urgentes.

• 5 pessoas para seleção de documen-
tos a requisitar.

• Uso obrigatório de máscara e desinfe-
ção das mãos.

CONDIÇÕES DE 
ACESSO

HORÁRIO: segunda a sexta > 10h00 às 17h30 / sábados > 10h00 às 16h00 / Encerra domingos e feriados

DOCUMENTO DO MÊS

DOCUMENTO DO MÊS    NOVIDADES    ATIVIDADES    SABIA QUE... 

NOVIDADES

SABIA QUE...

BIBL IOTECA MUNIC IPAL DA LOURINHÃBIBL IOTECA MUNIC IPAL DA LOURINHÃ

ENCONTROS DE BD “Homo Inventor - 
Quando o Homem se pôs a inventar” do 
Autor: Lança Guerreiro
26 fevereiro
Conceção: Biblioteca 
Municipal
Público-alvo: Público 
em geral
Horário: 15h00


