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EDITORIAL

Fevereiro, segundo e o mais pequeno mês do ano por culpa do capricho e vaidade de César
Augusto que lhe roubou um dia para acrescentar a agosto, mês a si dedicado.
O seu nome, vem possivelmente de Februus, deus da morte e da purificação na mitologia
etrusca. A sua marca é o Carnaval, festa extravagante e de alegria, de despedida da carne,
pois inicia um período religioso de abstinência e jejum.
Por tradição pois, duas caras tem fevereiro. Vivam-se plenamente a rua e a extroversão e o
recolhimento que antecede a Ressureição e o renascimento da Natureza, o eterno retorno.

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 | 3as e 5as feiras | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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AMÁLIA DE PORTO EM PORTO

Assim se descobriu que, no coração de cada tango, cada bolero, cada canção Porteña
de Valparaíso, ou em cada ranchera, ainda soava, melancólico, o eco familiar de uma
guitarra portuguesa e a voz lamentosa e ardente de um fadista cantando à luz das velas,
numa taberna que podia ser de qualquer doca...
In: www.fnac.pt
Editora: Valentim de carvalho | Ano: 2014

A SÉTIMA PORTA: UM ROMANCE DE BERLIM, PROFECIAS
CABALÍSTICAS E VIDAS DUPLAS, de Richard Zimler

Em 1990, Richard Zimler descobriu numa cave de Istambul sete manuscritos do século
dezasseis escritos por um cabalista chamado Berequias Zarco. Um deles narrava o pogrom
de Lisboa em 1506 e a recriação dessa narrativa por Zimler resultou no best-seller
internacional O Último Cabalista de Lisboa. Mas, o que revelavam os outros seis manuscritos?
Em Berlim, na década de Trinta, o descendente de Berequias Zarco, Isaac Zarco, está
determinado a descobri-lo. Está convencido que o pacto entre Hitler e Estaline - para além
de outros «sinais» - anuncia que uma profecia apocalíptica feita pelo seu antepassado
está prestes a concretizar-se. Acredita também que, se conseguir descodificar esses textos
cabalísticos medievais, pode salvar o mundo.
Passado durante a subida ao poder de Hitler e a guerra que os nazis moveram contra
os deficientes, A Sétima Porta junta Sophie Riedesel - uma jovem espirituosa, artística
e sexualmente ousada - com um grupo clandestino de activistas judeus e antigos fenómenos de
circo liderados por Isaac Zarco. Quando uma série de esterilizações forçadas, estranhos crimes e
deportações para campos de concentração dizimam o grupo, Sophie, agora já adulta, tem de
lutar com todo o seu engenho para salvar tudo o que ama na Alemanha - a qualquer preço.
In: www.wook.pt
Editora: Porto editora | Ano: 2014 | Págs.: 613 | ISBN: 978-972-0-04628-4

LOTTE EM WEIMAR: O REGRESSO DA BEM AMADA, de Thomas Mann

Fascinado com o conceito de génio e com a riqueza da alma nacional do seu país, Thomas
Mann encontrou em Johann Wolfgang von Goethe a personalização dessa alma.
Num tempo em que o confronto do classicismo com o romantismo e o nacionalismo
nascentes tornavam os traços característicos da mesma particularmente evidentes.
O romance Lotte em Weimar – O Regresso da Bem-Amada foi originalmente publicado
em 1940, sendo esta a sua primeira tradução portuguesa. Trata-se de uma obra-prima,
uma verdadeira jóia da literatura contemporânea, talvez o romance mais estruturado
e extraordinário de Thomas Mann, em que estão presentes todas as contradições e todos
os mitos da vida alemã do século XIX e em que, ao mesmo tempo, se adivinham as
fraquezas e mesmo os abismos presentes na Alemanha da primeira metade do século XX.
In: www.fnac.pt
Editora: Nova Vega | Ano: 2014 | Págs.: 294 | Coleção: Escola de Letras

O JOGO DE RIPPER, de Isabel Allende

Indiana e Amanda Jackson sempre se apoiaram uma à outra. No entanto, mãe e filha não
poderiam ser mais diferentes. Indiana, uma bela terapeuta holística, valoriza a bondade
e a liberdade de espírito. Há muito divorciada do pai de Amanda, resiste a comprometer-se
em definitivo com qualquer um dos homens que a deseja: Alan, membro de uma família da elite
de São Francisco, e Ryan, um enigmático ex-navy seal marcado pelos horrores da guerra.
Enquanto a mãe vê sempre o melhor nas pessoas, Amanda sente-se fascinada pelo lado
obscuro da natureza humana. Brilhante e introvertida, a jovem é uma investigadora nata,
viciada em livros policiais e em Ripper, um jogo de mistério online em que ela participa
com outros adolescentes espalhados pelo mundo e com o avô, com quem mantém uma
relação de estreita cumplicidade. Quando uma série de crimes ocorre em São Francisco,
os membros de Ripper encontram terreno para saírem das investigações virtuais,
descobrindo, bem antes da polícia, a existência de uma ligação entre os crimes.
No momento em que Indiana desaparece, o caso torna-se pessoal, e Amanda tentará
deslindar o mistério antes que seja demasiado tarde.
In: www.fnac.pt
Editora: Porto Editora | Ano: 2014 | Págs.: 398 | ISBN: 978-972-0-04498-3

SOBE E DESCE, de Oliver Jeffers

Livro recomendado para a Educação Pré-Escolar, destinado a leitura com apoio do educador/pais.
Era uma vez um menino e um pinguim que faziam sempre tudo juntos… até ao dia em que
o pinguim decidiu que queria estender as asas e voar.
Assim começa esta grande aventura que levará os nossos amigos ao jardim zoológico, ao
aeroporto e a um surpreendente espectáculo de circo ambulante. Sobe e Desce oferece-nos
mais um momento mágico na amizade entre o menino e o pinguim que já todos conhecem
de Perdido e Achado.
In: www.wook.pt
Editora: Orfeu Negro | Ano: 2012 | Págs.: 37 | Coleção: Orfeu Mini
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EM DESTAQUE… 2015
FEVEREIRO

A LEITURA EM FORMATO DIGITAL
Biblioteca de Livros Digitais do Plano Nacional de Leitura
Pequena biblioteca de títulos infantis da responsabilidade do Plano Nacional de Leitura. Não
permite o download, mas uma leitura interativa no ecrã do dispositivo utilizado para aceder.
As obras encontram-se agrupadas por faixa etária, sendo este um critério de seleção.
A barra Scroll, permite identificar as obras disponíveis. Identificando a que nos interessa
clica-se em cima da mesma, acendo-se à versão digital.
A consulta é muito fácil e intuitiva, e para qualquer dúvida, existe um botão de ajuda
disponível:
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/index.php
Para o mês de fevereiro, as Bibliotecas Municipais, destacam o livro UMA

FLOR
CHAMADA MARIA, da autoria de Alves Redol, com ilustrações
de José Miguel Ribeiro.
Livro recomendado para o 2º ano de escolaridade, destinado a leitura orientada - Grau de Dificuldade II.

Neste volume o autor, através de um tema que lhe é familiar, intervém no âmbito
da aprendizagem das letras e das palavras, no contexto específico da escola.
Destaca-se o prazer lúdico de brincar com os sons, os jogos verbais, destacando-se
a fonologia na produção dos textos, assim, palavras e expressões podem ser
facilmente memorizadas.
A aquisição de conhecimentos de leitura e escrita acontece, à medida que se tem
contacto com um vasto número de vocábulos, respeitantes às diferentes letras
do alfabeto.
Aspeto que evidencia, o valor didático do livro para além do seu valor lúdico.
Mas a leitura em formato digital oferece muitos mais desafios… ouvir a história…
participar num concurso.
Boas navegações!
Em inglês sugerimos: http://www.childrensbooksonline.org/super-index.htm
Destaque apresentado em www.cm-palmela.pt
Em Bibliotecas Municipais - Leituras para Pais & Filhos
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SESSÕES DE CINEMA PARA O PÚBLICO INFANTIL

No ciclo de cinema de fevereiro, a Rede Municipal de Bibliotecas do Concelho de Palmela
convida os pequenos munícipes a assistir a dois filmes de animação muito divertidos
que vos vão proporcionar uma bela tarde. Não perca e venha passar as tardes de sábado
connosco!
7 FEVEREIRO | LEGO: O FILME
O primeiro filme para cinema da LEGO segue Emmet uma mini-figura da LEGO perfeitamente
normal e cumpridora de regras que se vê confundida não só como alguém absolutamente
especial e extraordinário, mas também como a chave para a salvação do mundo.
Emmet é recrutado para uma aliança de estranhos e para uma aventura épica que visa
travar um terrível tirano, uma viagem que promete fantásticos e hilariantes momentos,
e para a qual ele não está minimamente preparado.
21 FEVEREIRO | GRU – O MALDISPOSTO
Num feliz bairro suburbano, de jardins bem cuidados e vedações pintadas de branco, fica uma
casa sombria com um relavado morto! Este é o esconderijo secreto de Gru que, juntamente com
o seu exército de pequenos e nervosos Mínimos amarelos, planeia roubar a Lua.
Armado com o seu arsenal de raios redutores, armas paralisantes e veículos preparados
para a batalha no ar e em terra, Gru está acostumado a derrotar quem se atravessa no seu
caminho. Mas a chegada de três meninas órfãs, e a sua determinação em fazer de Gru o
seu pai, ameaçam a reputação deste como super-vilão!
Org: Câmara Municipal de Palmela
Dias 7 e 21 fevereiro | 16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre

CARNAVAL NA BIBLIOTECA

A Cruela vai estar na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo acompanhada por alguns
Dálmatas para uma tarde animada com a colaboração da Academia de Dança “Vem
Dançar Connosco”.
O nosso grupo de Dálmatas está incompleto, deixamos assim o desafio ao público para
que arranje o seu fato e venha ajudar-nos a completar os 101 Dálmatas. O centésimo
primeiro Dálmata será premiado!
Público-alvo: Crianças e famílias
Org.: Câmara Municipal de Palmela
Apoio: Academia de Dança “Vem Dançar Connosco”
Dia 14 fevereiro | 15h30 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre

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./inscs.: bibliotecas@cm-palmela.pt | 212 336 632
Org.: Câmara Municipal de Palmela

CURSO DE INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DE ARTE EM PORTUGAL
Prof. Cerqueira de Souza
Programa:
2 FEV. | MANEIRISMO
9 FEV. | BARROCO
6 FEV. | NEOCLASSICISMO
23 FEV. | ROMANTISMO
Das 18h30 às 20h00 | Biblioteca Municipal de Palmela
Insc.: Bibliotecas Municipais / bibliotecas@cm-palmela.pt | Preço por aula: 5 euros
Org.: Irmandade de Sta. Eulália
Apoio: Câmara Municipal de Palmela
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