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HORÁRIO: Segunda a sexta:  10h00 às 17h30 / Sábado: 10h00 às 16h00 / Encerra domingos e fer iados

DOCUMENTO DO MÊS

DOCUMENTO DO MÊS    NOVIDADES    ATIVIDADES    SABIA QUE... 

Quando tinha 19 anos, Jes-
sie Inchauspé mergulhou numa 
cascata, caiu mal, desfez várias 
vértebras e foi operada. O aciden-
te levou ‑a a querer desvendar os 
mistérios do corpo. Formada em 
Matemática e Bioquímica, come-
çou a trabalhar numa empresa de 
alta tecnologia da Califórnia, onde 
participou numa experiência pio-
neira: medir os níveis de glicose 
de um grupo de pessoas, de ma-
nhã e à noite. 

Ao analisar os dados, chegou 
a conclusões espantosas: uma fa-
tia de ananás antes da refeição 
fazia disparar os níveis de açúcar 
no sangue, mas se fosse no final 
nem mexia o ponteiro; o choco-
late negro de 70% de cacau ou o 
de 75% tinham efeitos completa-
mente diferentes, tal como beber 
o café com leite magro ou gordo 
(spoiler: o leite gordo é muito me-
lhor). Jessie percebeu ainda que 
os picos de glicose a deixavam 
irritadiça, sem energia e com difi-
culdade em adormecer, mas que 
nada disso acontecia se conse-
guisse manter os níveis estáveis. 

Fez mais testes e a mais pessoas e partilhou as descobertas no Ins-
tagram, onde hoje tem quase um milhão de seguidores. E não admira: as 
suas dicas são baseadas em ciência e fáceis de implementar. Não é preciso 
tornar ‑se vegan nem contar calorias ou fazer dieta… 
Fonte: Livro
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ATIVIDADES
EXPOSIÇÃO  ‑ Corpo Europeu de Solidariedade
4 a 28 de Janeiro
Biblioteca Municipal da Lourinhã em parceria com a EUROPE DIRECT 
Oeste, Lezíria e Médio Tejo
Público ‑alvo: Público em geral
Entrada Livre

HORA DO CONTO – “O Novelo de Emoções” de Elizabete Neves
14 Janeiro
Conceção: Biblioteca Municipal
Público ‑alvo: 4 aos 8 anos
Horário: 11h00
Duração: 30 min
Número de Participantes: 15 crianças + 1 acompanhante
Inscrições: 261 410 133 ou biblioteca@cm ‑lourinha.pt
Entrada Livre

APRESENTAÇÃO DO LIVRO – “Mitos e Amores” de B. Xavier
28 de Janeiro
Biblioteca Municipal da Lourinhã
Público ‑alvo: Público em Geral
Horário: 10h30
Entrada Livre


