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Sugestão de Leitura
Os Meninos que enganavam os Nazis, de Joseph Joffo

Fevereiro || 2018

Sinopse: A luta pela sobrevivência contada por um menino judeu na França
ocupada pelos nazis. Uma história verídica. 1941, Paris é uma cidade ocupada pelos exércitos nazis. o poder de Hitler controla a França; as perseguições e o medo pairam por todo o país. Joffo, um respeitado barbeiro
judeu, decide dispersar a sua família de forma a evitar o destino cruel que
os espera a todos.
Depois da fuga dos filhos mais velhos, perante o perigo sempre à espreita,
Joseph, de apenas dez anos, e Maurice, de doze, deixam também a capital,
entregues a si próprios, para tentarem escapar à brutalidade e à morte.
Uma impressionante história autobiográfica, narrada pelo irmão mais
novo, cuja espontaneidade, ternura e humor comprovam o triunfo da amizade, da generosidade, do espírito de entreajuda.

DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA O CANCRO
Celebra-se anualmente a 4 de Fevereiro e tem como objetivo desmistificar algumas das ideias
pré-concebidas sobre o cancro e informar sobre os fatos reais da doença.
A celebração deste dia baseia-se na Carta de Paris, aprovada em 4 de fevereiro de 2000, na Cimeira
Mundial Contra o Cancro para o Novo Milénio. A Carta apela à aliança entre investigadores, profissionais de saúde, doentes, governos e parceiros da indústria no âmbito da prevenção e do tratamento do cancro.
Em Portugal, morrem 70 pessoas por dia com cancro, o que significa que, a cada hora que passa, 3
pessoas morrem vítimas da doença. No total, por ano são registados 25.000 óbitos.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 40% de todos os cancros podem ser prevenidos e outros podem ser detetados numa fase precoce do seu desenvolvimento, tratados e
curados.
Estima-se que o número de casos de cancro e mortes relacionadas a nível mundial venha a duplicar
nos próximos 20 a 40 anos, especialmente nos países em desenvolvimento.

Neste mês...

DIA DA MÃO VERMELHA

Comemora-se a 12 de Fevereiro e, neste dia, é feito um pedido mundial a todos os líderes políticos
e militares para deixarem de recrutar crianças para a guerra. O recrutamento de crianças e adolescentes para a guerra é uma realidade em vários países do mundo, surgindo a data como uma
chamada de atenção internacional para esta situação.
O Dia da Mão Vermelha surgiu em 2002 por iniciativa da ONU, com a instituição do Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, assinado por mais de 100 países.
Apesar da existência de convenções internacionais contra o uso de crianças na guerra, estima-se
que o número de crianças soldados espalhadas pelo mundo rondem entre 300 e 500 mil (entre elas
um terço são raparigas).

DIA INTERNACIONAL DA LÍNGUA MATERNA

Celebra-se anualmente a 21 de Fevereiro e visa promover, preservar e proteger todas as línguas
faladas pelos povos em todo o mundo.
Estima-se que existam mais de 7000 línguas em todo o globo. No entanto, metade destas corre o
risco de vir a desaparecer.
O Dia Internacional da Língua Moderna foi proclamado pela UNESCO em 1999, sendo comemorado em todos os seus países membros, com o objetivo de proteger e salvaguardar as línguas faladas
em todo o planeta.
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O dia 30 de fevereiro existiu em três vezes na história, em contrapartida de fevereiro ser um mês com
28 dias no calendário gregoriano(29 em anos bissextos). Esse dia, por não "existir" no calendário
comum, é também chamado de "dia de São Nunca", um "santo" evidentemente fictício representando que esse dia "nunca vai chegar".
O Dia Mundial do Gato celebra-se, na Europa, a 17 de fevereiro. O mérito deve-se a uma jornalista
italiana amante de gatos, Claudia Angeletti, que em 1990 propôs um referendo aos leitores da revista
“Tuttogatto” para elegerem o melhor dia para dedicar a este animal.

