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VI EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO – FESTAS COM LIVROS
A VI Edição da Feira do Livro – Festas com Livros vai decorrer entre 2 e 10 de junho, em Pinhal Novo.
A Feira do Livro divide-se por dois espaços físicos diferentes: Biblioteca Municipal de Palmela 
e stand na área das Festas Populares (de 5 a 10 de junho - Feira do Livro Bibliotecas Escolares).
Para o espaço do Stand estão previstas diversas iniciativas dedicadas à temática: “A Ciência 
é Divertida”, entre as 21h30 e as 22h30.
5 junho - “SERÁ QUE CONSEGUES PÔR UM OVO NUMA GARRAFA?”
6 junho - “ESCREVE UMA MENSAGEM SECRETA A ALGUÉM ESPECIAL”
7 junho - “GARRAFA DE ÁGUA MÁGICA”
8 junho - “ENCHER BALÕES DE UMA FORMA DIVERTIDA”
9 junho - “A LOUCURA DA ESPUMA ÀS CORES”
10 junho - “VEM FAZER O TEU PEGA MONSTRO”
Durante o período da Feira do Livro estão programadas várias atividades de animação 
e promoção da leitura, para mais informações consulte o programa próprio.
Org.: Câmara Municipal de Palmela – Projeto Educativo Local
Apoio: Rondas das Letras
Colaboração: Associação das Festas Populares do Pinhal Novo; Grupo de Trabalho das Bibliotecas 
Escolares do Concelho de Palmela
Colaboração especial: Alfarroba; Fundação PT 
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O GRANDE LIVRO DO BEBÉ: O PRIMEIRO ANO DE VIDA, de Mário 
Cordeiro  
O nascimento de um filho é um momento único na vida dos pais. Chegados a casa, inicia-se 
uma fantástica aventura onde todas as horas, noites, dias, semanas, meses, contam. O primeiro 
ano de vida é longo, repleto de dúvidas, perguntas, inquietações e momentos críticos. 
Estes doze meses intensos são fundamentais para a personalidade e o desenvolvimento 
do vosso filho. Infelizmente, ou felizmente, o vosso bebé não vem com «manual de 
instruções». O autor foca todas as necessidades fundamentais do bebé - alimentação, sono, 
desenvolvimento, saúde e conforto - que são objeto de grande preocupação por parte 
dos pais. - Devo dar de mamar?- Posso dar banho ao meu bebé recém-nascido?- Como 
combater a febre?- Que alimentos pode comer o meu bebé aos 6 meses?- O meu filho não 
dorme bem, é normal? O que posso fazer?- O que é melhor para o meu filho, ficar em casa 
com os avós ou ir para o infantário? 
In: www.wook.pt
Editora: A esfera dos livros | Ano: 2008 | Págs.: 445

ALABARDAS, de José Saramago
Aquando do seu falecimento, em 2010, José Saramago deixou escritas trinta páginas 
daquele que seria o seu próximo romance. Nestas trinta páginas onde estava já esboçado 
o fio argumental, perfilados os dois protagonistas e, sobretudo, colocadas as perguntas 
que interessavam à sua permanente e comprometida vocação de agitar consciências.
Saramago escreve a história de Artur Paz Semedo, um homem fascinado por peças 
de artilharia, empregado numa fábrica de armamento, que leva a cabo uma investigação 
na sua própria empresa, incitado pela ex-mulher, uma mulher com carácter, pacifista 
e inteligente. A evolução do pensamento do protagonista permite-nos refletir sobre o lado 
mais sujo da política internacional, um mundo de interesses ocultos que subjaz à maior 
parte dos conflitos bélicos do século xx.
Dois outros textos - de Fernando Gómez Aguilera e Roberto Saviano - situam e comentam 
as últimas palavras do Prémio Nobel português, cuja força as ilustrações de um outro 
Nobel, Günter Grass, sublinham. 
In: www.wook.pt
Editora: Porto Editora | Ano: 2014 | Págs.: 134

OS DESASTRES DE SOFIA, de Condessa de Ségur
A Sofia acha que a sua boneca de cera está pálida e com frio. Por isso, põe-na ao sol e... ela 
derrete-se. Sofia chora, mas nem tudo está perdido porque ela se lembra de convidar as amigas 
para o divertido enterro da boneca!
A Sofia quer brincar com os seus peixes vermelhos e... acaba por deixá-los morrer! E quando 
tenta ser uma menina bonita, faz um chá para os seus primos... com giz e água do cão. 
Fica de castigo! Mas a mãe tem razão: ela é uma menina boazinha, tudo isto não passa 
de uma série de peripécias que mais não são do que Os Desastres de Sofia. Este livro é um 
clássico do mundo infanto- juvenil que marcou a infância de todos nós, e que agrada a pais 
e filhos. Escrito no seculo XIX, pela Condessa de Ségur, relata todas as peripécias de Sofia, 
uma menina com muita imaginação.
Plano Nacional de Leitura, livro recomendado para o 3º ano de escolaridade, destinado 
a leitura autónoma. 
In: www.wook.pt
Editora: Oficina do livro | Ano: 2014 | Págs.: 227 | ISBN: 978-989-555-535-2

TRÊS CONTOS DE ANDERSEN, tradução de Silva Duarte
Três contos famosos de Hans Christian Andersen - O Rouxinol, A Princesa e a Ervilha 
e Sapatos Vermelhos.
Obra recomendada pelas Metas Curriculares de Português para o 4º ano de escolaridade. 
In: www.leyaonline.com/pt/
Editora: Texto | Ano: 2013 | Págs.: 32 | ISBN: 978-972-47-4635-7

A VIÚVA E O PAPAGAIO, de Virginia Woolf
A surpreendente história de uma simpática viúva, uma herança choruda e um belo papagaio, 
contada por uma das maiores escritoras do século XX.
Obra recomendada pelas Metas Curriculares de Português para o 5º ano de escolaridade. 
In: www.leyaonline.com/pt/
Editora: Texto | Ano: 2014 | Págs.: 29 | ISBN: 978-972-47-4637-1

CHARLIE E A FÁBRICA DE CHOCOLATE, de Roald Dahl
As invenções do Sr. Wonka em matéria de chocolate são absolutamente espantosas. 
E não só de chocolate, também de outras delícias do fantástico reino das guloseimas...
Tudo produzido na sua misteriosa fábrica, pois a verdade é que ninguém jamais viu entrar 
ou sair alguém de tal fábrica. Apesar disso, o Charlie espera vir a conseguir entrar em tão 
apetecível lugar. Mas como será possível?
In: www.wook.pt/
Editora: Civilização | Ano: 2011 | Págs.: 215 | ISBN: 978-972-26-3295-9
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EM DESTAQUE… 2015

JUNHO

A LEITURA EM FORMATO DIGITAL

Biblioteca de Livros Digitais do Ministério da Educação do Brasil 
Domínio Público (www.dominiopublico.gov.br)
Domínio Público é um sitio, da responsabilidade do Ministério da Educação do Brasil, 
que apresenta milhares de livros em formato pdf. 
Permite efetuar a pesquisa de várias formas, destacando-se as várias secções e os destaques, 
nas quais se encontra uma secção dedicada à literatura infantil em português.
Disponibiliza uma lista com diversos títulos. Após a seleção do título pretendido é possível 
o acesso ao documento em formato digital. 

Na opção Literatura Infantil em Português destacamos as obras NO REINO DAS LETRAS 
FELIZES, de Lenira Almeida Heck e HISTÓRIAS QUE ACABAM AQUI, de Teresa Lopes:

NO REINO DAS LETRAS FELIZES, de Lenira Almeida Heck. 
Maravilhosas ilustrações numa obra que conta a história de um reino que vive no mais 
absoluto silêncio.
Os seus habitantes, as Letras, vivem cada uma para si. A rainha Alfa, insatisfeita com 
a desunião, promove um grande baile no qual são apresentadas as vinte e três letras 
que formarão o alfabeto. 
A obra trabalha de forma lúdica e educativa as vogais e as consoantes, mostrando 
como são importantes meios de comunicação e crescimento cultural.

HISTÓRIAS QUE ACABAM AQUI, de Teresa Lopes. 
Obra composta por seis contos para a infância, mas destinados a todas as idades. 
Contos de fácil leitura, contendo uma mensagem 
e uma moral.
Os contos são:
A abóbora-menina
O soldadinho de saco às costas
O sol e a lua
Doutora Saladina, Bruxa para todos os males
A bailarina Degas
Hélix, o caracol

Boas navegações!

Em inglês sugerimos:  www.storyplace.org/storyplace.asp  e http://freekidsbooks.org

Destaque apresentado em www.cm-palmela.pt
Em Bibliotecas Municipais - Leituras para Pais & Filhos
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FORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE – 1º SEMESTRE DE 2015
Ainda estamos a receber inscrições para os cursos de:
MERCHANDISING E PROMOÇÃO COMERCIAL
AMBIENTE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
Clique aqui para saber mais: 
http://www.cm-palmela.pt/pages/1380
Info./inscrições: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela 

SESSÕES DE CONTOS LITERÁRIOS PARA A COMUNIDADE
Sessões de contos escolhidos da melhor literatura portuguesa e estrangeira. Pretende-se 
promover o livro e a leitura, mas também a conversação, a troca de ideias, o convívio, as 
memórias, a reflexão e, eventualmente, a escrita.
Em cada sessão será feita uma introdução sobre o autor e a época do conto, a leitura 
integral ou parcial do mesmo, seguida de uma animada conversa. A duração da atividade 
é de cerca de 90 minutos.
Info./inscrições: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela

SESSÕES DE CINEMA PARA O PÚBLICO INFANTIL
No ciclo de cinema de junho, a Rede Municipal de Bibliotecas do Concelho de Palmela 
convida os pequenos munícipes a assistir a dois filmes muito divertidos que vos vão 
proporcionar uma tarde muito engraçada.
Não perca e venha passar as tardes de sábado connosco!

13 JUNHO | SPY KIDS 2 – A ILHA DOS SONHOS PERDIDOS
A aventura familiar de espionagem está de volta com um episódio completamente novo 
na vida da família do super-espião Cortez! Quando os vimos pela última vez, as crianças 
Cortez tinham acabado de se juntar ao “negócio da família”, de maneira a salvarem os 
seus pais que tinham sido raptados. Agora, Carmen e Juni são agentes OSS Nível 2, prestes 
a terem a as suas próprias missões sozinhos ou, pelo menos, era o que pensavam. Porque 
esta missão vai contar com o esforço de toda a família...

27 JUNHO | ARTUR E OS MINIMEUS
Artur, como todas as crianças da sua idade, vive fascinado com os contos fantásticos 
que a sua avó lhe conta. E se estas fábulas forem verdadeiras e existir um tesouro 
escondido no jardim? E se os Minimeus, adoráveis e minúsculas criaturas descritas pelo 
avô, desaparecido misteriosamente há quatro anos atrás, realmente existirem? Quando 
uma empresa construtora ameaça retirar a casa da família à sua avó, Artur decide entrar 
em ação e seguir as pistas deixadas pelo seu avô para encontrar o tesouro escondido no 
fantástico micro-mundo dos Minimeus...

Org: Câmara Municipal de Palmela
13 e 27 de junho | 16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre

HORA DO CONTO “MARIA FOGAÇA” (CONTO ORIGINAL)
Nesta história a personagem da Carochinha surge-nos na pele de uma empresária 
empreendedora preocupada em gerir a sua loja gourmet de produtos regionais, cuja 
especialidade é a fogaça, iguaria que dá o nome à sua loja. 
Será que entre a canela e a farinha, e tal como no conto tradicional, esta Carochinha 
vai encontrar o amor ideal?

Público-alvo: Pré-escolar e 1º Ciclo | 3ª, 4ª e 6ª feira | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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