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COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL
(2 ABRIL) E DO DIA MUNDIAL DO LIVRO (23 ABRIL)

1. UM LIVRO PARA UM NOVO LEITOR
No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Livro Infantil e do Dia Mundial
do Livro, ambos celebrados em abril, a Câmara Municipal de Palmela oferece um livro
aos primeiros dois utentes que se inscrevam como leitores, por biblioteca da Rede, e de
acordo com os seguintes escalões etários: 0-6; 7-12; 13-17 e mais de 17 anos, no período
de 14 a 30 de abril de 2015.
Org.: Câmara Municipal de Palmela

2. FEIRA DO LIVRO – MERCADO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO
De 24 de abril a 3 de maio a Câmara Municipal de Palmela, em parceria com o Grupo Porto
Editora, vai realizar uma Feira do Livro no Mercado Municipal de Pinhal Novo.
O objetivo desta iniciativa é promover o livro e a leitura, levando o livro a locais onde
habitualmente ele não está presente. Todos os livros têm um desconto de 15% sobre
o preço de capa.
Org.: Câmara Municipal de Palmela em parceria com o Grupo Porto Editora

3. EXPOSIÇÃO “LIVROS PERDIDOS… E ACHADOS”
Ao longo dos últimos anos a Biblioteca Municipal tem recebido muitas ofertas de livros
por parte dos seus utilizadores. Alguns destes livros devido a questões relacionadas com a
conservação não estão disponíveis nas estantes. Com esta exposição pretendemos dar a
conhecer algumas destas obras.
Org.: Câmara Municipal de Palmela

FORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE – 1º SEMESTRE DE 2015

Encontra-se já disponível para consulta o plano da Formação para a Comunidade 1º semestre de 2015.
Ainda estamos a receber inscrições para os cursos de:
LÍNGUA FRANCESA – RELAÇÕES LABORAIS – iniciação (nova data)
HACCP E HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR (nova data)
DESENHO DE OBSERVAÇÃO – MATERIAIS, TÉCNICAS E COMPOSIÇÃO
LÍNGUA INGLESA – RELAÇÕES LABORAIS – iniciação (desempregados)
PRODUÇÃO E COLHEITA DE COGUMELOS COMESTÍVEIS SILVESTRES
MERCHANDISING E PROMOÇÃO COMERCIAL
AMBIENTE, SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
Clique aqui para saber mais:

www.cm-palmela.pt/pt/conteudos/areas+de+intervencao/formacao/
Acções+Programadas+para+2014/
Org.: Câmara Municipal de Palmela

Dia 16 de abril de 2015 a Biblioteca Municipal de Palmela comemora
o seu 10º aniversário.

Saiba mais em: www.cm-palmela.pt em Bibliotecas Municipais
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GRU - O MALDISPOSTO, real. por Chris Renaud e Pierre Coffin

Num feliz bairro suburbano, de jardins bem cuidados e vedações pintadas de branco, fica uma
casa sombria com um relvado 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!
In: http://cinema.sapo.pt
Editora: Zon Lusomundo Audiovisuais | Ano: 2012 | Duração: 90 min. | Classificação: M/4

BURAKA, de Buraka Som Sistema

“Já não se trata de apresentarmos o Kuduro. Já não se trata de voltarmos a olhar para
o sucesso do “Black Diamond” e definitivamente já não se trata de nos rodearmos
de artistas de maior dimensão para validar o nosso trabalho”, explica Branko.
“Buraka” trata de música de dança e cultura. Trata de retratar a viagem pessoal de cinco
indivíduos criativos, determinados a convidar o mundo a participar num novo estilo
de vida global.
In: www.fnac.pt/
Distrib.: Universal Music | Ano: 2014

ESTE ALCE É MEU, de Oliver Jeffers

Livro Recomendado pelo Plano Nacional de Leitura - 2º Ano de Escolaridade - Leitura
Orientada.
O alce apareceu-lhe certo dia, e o Guilherme percebeu, mas percebeu logo, que aquele
alce ia ser seu. Decidiu chamar-lhe Marcel e ensinar-lhe todas as regras que um bom
animal de estimação deve conhecer. Regra nº 7: Não se afastar muito de casa. Regra n.º 11:
Providenciar abrigo para a chuva. Mas o obstinado Marcel, com o seu especial apetite por
maçãs, não estava nada para aí virado…
In: www.fnac.pt
Editora: Orfeu Negro | Ano: 2013 | Págs.: 32

CORTO MALTESE: A JUVENTUDE, de Hugo Pratt

Em 1981, o jornal francês Le Matin encomendou a Pratt uma banda desenhada, a ser
publicada em episódios ao longo desse ano. Pratt começa por narrar os bastidores da
guerra entre a Rússia e o Japão, na Manchúria de 1905.
Desenha as trincheiras escavadas pelos soldados japoneses e o orgulho dos oficiais, a
debandada das tropas russas e a loucura de uma situação na qual alguns continuam a
massacrar-se apesar de a guerra ter acabado. Ele fez de Jack London, o escritor americano
e correspondente de guerra, o artesão do encontro e da amizade entre Rasputine e
Corto Maltese. E quando a história termina antes do tempo (em consequência de um
desentendimento com o editor) não ficará inacabada, mas passa a ser uma outra.
A Juventude será um relato sobre a amizade e a honra, sobre a liberdade, a loucura e o rigor.
In: www.wook.pt
Editora: Asa | Ano: 2012 | Págs.: 95 | ISBN: 978-989-23-1972-8

LÁ FORA, de Maria Ana Peixe Dias

Mesmo que moremos numa grande cidade, existe sempre natureza lá fora: nuvens e
estrelas, árvores e flores, rochas e praias, aves, répteis ou mamíferos. O que esperamos
então? Saltemos do sofá e iniciemos a exploração!
Criado com a colaboração de uma equipa de especialistas portugueses, este livro pretende
despertar a curiosidade sobre a fauna, a flora e outros aspetos do mundo natural que
podem ser observados em Portugal. Inclui também propostas de atividades e muitas
ilustrações, para ajudar toda a família a ganhar balanço, sair de casa e descobrir – ou
simplesmente contemplar – todo o mundo incrível que existe “Lá fora”.
In: www.planetatangerina.com
Editora: Planeta Tangerina | Ano: 2014 | Págs.: 365 | ISBN: 978-989-8145-58-1

MONTEDOR, de J. Rentes de Carvalho

Ao longo das gerações são sem conta as famílias portuguesas onde há alguém como
o triste protagonista de Montedor: rapaz sem futuro, com passado apenas de sonhos,
arrastando-se num presente que é verdadeira morte lenta.
Mau grado a simplicidade dos personagens e das cenas, há no romance uma tensão
permanente, pode com verdade dizer-se que quase cada página encerra um momento
dramático, ou antecipa uma tragedia, a qual, talvez porque raro chega a acontecer, cria um
desespero cinzento, retratando bem, e cruamente, os medos e o sofrimento da sociedade
portuguesa, passada e presente (Texto retirado do livro).
Editora: Quetzal | Ano: 2014 | Págs.: 166 | ISBN: 978-989-722-185-9
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EM DESTAQUE… 2015
ABRIL

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, para o mês de abril, destacamos a obra Dom
Quixote (adaptação de Adelina Lopes Vieira):

Sob a forma de poesia, Paulo com o seu companheiro, parte à aventura… descobre
a Biblioteca, os livros que lá existem, entre os quais D. Quixote e os seus personagens
estranhos que lá habitam…
Boas navegações!
Em inglês sugerimos: http://magicblox.com/
Destaque apresentado em www.cm-palmela.pt
Em Bibliotecas Municipais - Leituras para Pais & Filhos

Saiba mais em: www.cm-palmela.pt em Bibliotecas Municipais
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SESSÕES DE CINEMA PARA O PÚBLICO INFANTIL

No ciclo de cinema de abril, a Rede Municipal de Bibliotecas do Concelho de Palmela
convida os pequenos munícipes a assistir a filmes de animação muito divertidos
que vos vão proporcionar uma bela tarde.
Não perca e venha passar as tardes de sábado connosco!
18 ABRIL | O SALTA-POCINHAS
Reinaldo é um famoso fora-da-lei, uma raposa de espírito vivo cuja única maldade é roubar
aos ricos para alimentar a família. O seu maior inimigo é Lupino, um terrível lobo que procura
a todo o custo prender Reinaldo para sempre, o que se revela difícil e embaraçoso devido
à astúcia da raposa. Certa noite, ao fugir das garras do malvado Lupino, Reinaldo acaba
por levar para casa, acidentalmente, um mapa. E a aventura começa...
Inspirado numa conhecida fábula medieval europeia – “Le roman de Renart” – sobre
a qual também escreveu o romancista português Aquilino Ribeiro no seu livro “O romance
da raposa”, este é um filme divertido para toda a família.
18 abril | 16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre
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./inscs.: bibliotecas@cm-palmela.pt | 212 336 632
Org.: Câmara Municipal de Palmela

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/3.as e 5.as Feiras | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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