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PALAVRAS DA NOSSA TERRA – ENCONTROS DE POESIA

A partir de Outubro a Câmara Municipal de Palmela promove encontros mensais de poesia
na Biblioteca Municipal de Pinhal Novo.
Procuram-se as palavras da terra chamando todos os amantes da palavra poética, os que a
escrevem, os que a lêem e os que gostam de a ouvir.
Venha dizer os seus poemas!
Os encontros são mensais e realizam-se na primeira sexta-feira de cada mês.
Primeiro encontro: 2 outubro 2015 | 21h00 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Org.: Câmara Municipal de Palmela

PROJETO DAR DE VOLTA

O Projeto Dar de Volta está de regresso.
A reutilização de manuais escolares do 1º ao 12º ano de escolaridade, disponibilizando-os,
gratuitamente, a quem deles necessite, é o propósito desta campanha, que serve objetivos
sociais, ambientais e económicos.
Poderá fazer a entrega de manuais escolares de que não necessite em qualquer uma das
bibliotecas municipais de Palmela.
Durante o mês de setembro ainda poderá deslocar-se às referidas bibliotecas para levantar
manuais de que necessite, de acordo com as disponibilidades.
O Projeto Dar de Volta carateriza-se por ser de âmbito coletivo e intermunicipal, promovido
pela Associação de Municípios da Região de Setúbal através das bibliotecas municipais
aderentes.
Org.: Câmara Municipal de Palmela em parceria com o Grupo de Bibliotecas Escolares do Concelho
de Palmela e a Associação de Municípios da Região de Setúbal.

Saiba mais em: www.cm-palmela.pt em Bibliotecas Municipais
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OS SABORES DA NOSSA TERRA : UMA VIAGEM AO PATRIMÓNIO
GASTRONÓMICO DO OESTE, DO RIBATEJO, DO RIBATEJO NORTE,
DA CHARNECA RIBATEJANA E DA PENÍNSULA DE SETÚBAL,
de Maria Teresa Vieira Pereira, Joana Gonçalves, Amílcar Malhó
Pretende-se com esta publicação promover a utilização preferencial de produtos
regionais, isolados ou integrados na confeção culinária, o que, para além de garantir
maior autenticidade e sabor à oferta gastronómica, contribui para o desenvolvimento da
economia local. Compete ao consumidor insistir na procura, como forma de estimular a
oferta. (Texto retirado da obra)
Editora: Take One | Ano de edição: 2014 | Págs.: 279 p. | ISBN: 978-989-98148-3-7

CAMINHOS QUE CONVERGEM: O MUNICÍPIO DE PALMELA
E OS SEUS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS, de Teresa Sampaio;
coordenação José Alexandre

Este livro pretende demonstrar a grandeza de um caminho transformador, que marca
uma viragem na forma como a Proteção Civil do concelho se reorganizou, e reorganiza,
para assumir os novos desafios inerentes às transformações que, na década de 90, se
começavam a vislumbrar no concelho. (Texto retirado da obra)
Obra produzida e editada no âmbito das comemorações da 15ª edição do Dia Municipal do
Bombeiro.
Editora: Câmara Municipal de Palmela | Ano de edição: 2015 | Págs.: 99 p. | ISBN 978-972-8497-66-8

AMAR... É COMPLICADO!, escrito, realizado e produzido por
Nancy Meyers

Meryl Streep, vencedora de dois Óscares da Academia, Steve Martin e Alec Baldwin protagonizam
esta hilariante história sobre casamento, divórcio e tudo aquilo que se passa entre eles.
Dona de uma próspera pastelaria, com um novo romance e um divórcio finalmente
ultrapassado, Jane Adler (Meryl Streep) tem a sua vida sobre controlo... até ao momento em
que Jake (Alec Baldwin), o ex-marido, decide que vai fazer de tudo para a reconquistar. Da
argumentista/realizadora Nancy Meyers (“O amor não tira férias”), “Amar... é complicado!” é
uma comédia bem disposta, que lhe vai proporcionar boas gargalhadas! In: MPAudiovisuais.
Distribuidora: MPAudiovisuais | Ano de edição: 2010

SIDDHARTHA : UM POEMA INDIANO, de Hermann Hesse

Nascido na Índia, no século VI a.C., filho de um brâmane, Siddhartha passa a infância e a
juventude isolado das misérias do mundo, gozando uma existência calma e contemplativa.
A certa altura, porém, abdica da vida luxuosa, protegida, e parte em peregrinação pelo
país, onde a pobreza e o sofrimento eram regra.
Em páginas de rara beleza, Siddhartha descreve sensações e impressões como raramente
se consegue. Lê-lo é deixar-se fluir como o rio onde Siddhartha aprende que o importante é
saber escutar com perfeição. Este romance de Hermann Hesse tornou-se a obra mais famosa
deste Prémio Nobel da Literatura e um dos livros mais vendidos de sempre. Nunca perdendo a
atualidade, continua a fascinar o público jovem sendo leitura de cabeceira há já várias gerações.
In: www.wook.pt
Editora: Casa das Letras | Ano de edição: 2011 | Págs.: 155

ISTO É LONDRES, textos e ilustrações de Miroslav Sasek

Com a inteligência e a sensibilidade que tornaram famosos os seus encantadores livros sobre
Paris, Nova Iorque e Roma, M. Sasek apresenta uma Londres elegante e moderna em Isto É
Londres, publicado em 1959 e agora atualizado para o século XXI. Neste livro, o famoso pintor
partilha as suas impressões de Londres com o nevoeiro, os belos edifícios, os monumentos
históricos, as pontes, os parques, as lojas, Piccadilly, os táxis, os guardas e os outros habitantes.
Ilustrações elegantes e alegres de uma das cidades mais interessantes do mundo.
In: www.wook.pt
Editora: Civilização | Ano de edição: 2011 | Págs.: 60 p. | ISBN: 978-972-26-3269-0

ASTÉRIX ENTRE OS PICTOS, texto Jean-Yves Ferri

Desta vez, Astérix e Obélix vão ser chamados a demandar o território dos Pictos, esses povos da
antiga Escócia conhecidos pelas suas qualidades de temíveis guerreiros e pelos seus múltiplos clãs,
cujo nome, dado pelos Romanos, significa literalmente “homens pintados”.
Na melhor tradição das aventuras do mais célebre de todos os Gauleses, Astérix entre os Pictos é
pois uma viagem épica a um país rico em tradições, durante a qual os nossos heróis irão descobrir
um novo povo, cujas diferenças culturais se traduzirão em piadas e trocadilhos memoráveis.
In: www.wook.pt
Editora: Asa | Ano de edição: 2013 | Págs.: 48 p. | ISBN: 978-989-23-2419-7

RUCA : A MINHA PRIMEIRA PEÇA DE TEATRO, tradução e
adaptação de Paula Neves

É um grande dia para o Ruca e os seus amigos, pois hoje eles vão participar numa peça de
teatro no infantário! O Luís, a Clementina e o Ruca divertem-se muito a escolher os fatos e
ensaiar as suas falas, e ficam ainda mais radiantes quando os pais vêm ver o espetáculo!
In: www.wook.pt
Editora: Asa | Ano de edição: 2010 | Págs.: 26 p. | ISBN: 978-989-23-0990-3

Saiba mais em: www.cm-palmela.pt em Bibliotecas Municipais
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EM DESTAQUE… 2015
A LEITURA EM FORMATO DIGITAL
Biblioteca Digital Camões
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digitalcamoes.html

Disponibiliza uma coleção de obras integrais, para leitura gratuita, sem necessidade de
registo ou subscrição, com temas variados: literatura; história; arquitetura, música, arte,
entre outros.
Permite igualmente a pesquisa por autor e obras mais recentes.

PARA O MÊS DE SETEMBRO PROPOMOS CONHECER A HISTÓRIA DE PORTUGAL:
O Instituto Camões disponibiliza em formato digital “Era uma vez um Rei…”, coleção
original do jornal Expresso. Esta iniciativa permite aos mais novos, residentes no
estrangeiros, aprender de forma lúdica a História de Portugal.
Boas navegações!
Em inglês sugerimos:http://www.magickeys.com/books/
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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APRESENTAÇÃO DO LIVRO “MEMÓRIA E VIDA EM ABRIL - ESTÓRIAS
DE LIBERDADE E LIBERTAÇÃO”, da autoria de Maria José Maurício

“Estórias de vida, luta pela liberdade, trabalho e amor de um povo - gente da nossa gente.
Povo sofrido, belo e generoso das terras Além Tejo - Alentejo! Um tudo-nada, muito da
nossa História, da de África, da Lusofonia, do Mundo.” (Andrade da Silva)
Estarão presentes as Edições Colibri, a autora, o Coronel Andrade da Silva, autor do
prefácio do livro e Ercília Talhadas, que fará a apresentação.
Org: Câmara Municipal de Palmela em parceria com Edições Colibri.
4 setembro | 16h00 | Sala polivalente da Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre

Tricot e
Rendas Antigas
26 setembro a 19 dezembro 2015 - Sábados
Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | 10h00 - 12h30

por Fátima Lourenço
Estes saberes de agulha estão de volta à moda, às artes e à decoração, renovados e com novas utilizações.
Sabe-se agora que são actividades calmantes, que activam as mesmas zonas do cérebro que a prática do Ioga
e que melhoram a capacidade lógica e matemática, além de trazerem benefícios psicológicos e sociais.
Em tempos de crise podem servir para criar um negócio usando a imaginação, inventando jóias, acessórios
de moda, peças de decoração, etc.
O que lhe propomos, além das técnicas básicas tradicionais, é a aprendizagem de técnicas antigas
de trabalhar fios, caídas no esquecimento e quase extintas, dando-lhe a oportunidade de ter
um conhecimento raro e, a partir daí ,aplicá-lo como quiser produzindo o que imaginar. Não precisa
de ser Joana Vasconcelos para criar peças únicas a partir do crochet.
Aprenderá a trabalhar com 2, 3, 5 agulhas e com uma cana ou um pau de gelado.
Homens e rapazes são bem-vindos. Estas actividades são masculinas em várias culturas e, por cá,
já existem vários praticantes!
Valor de inscrição: 15€ | Primeira sessão introdutória: 26 setembro (gratuita)
Inscrições: em qualquer Biblioteca Municipal do concelho
ou através de telefone ou e-mail: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt

ATELIER DE TRICOT E RENDAS ANTIGAS, por Fátima Lourenço

Curso de Crochet e Tricot. Estes saberes de agulha estão de volta à moda, às artes e
à decoração, renovadas e com novas utilizações. Sabe-se agora que são atividades
calmantes, ativam as mesmas zonas do cérebro que a prática do Ioga, melhoram a
capacidade lógica e matemática, além dos benefícios psicológicos e sociais.
Em tempos de crise podem servir para criar um negócio usando a imaginação inventando
jóias, acessórios de moda, peças de decoração, etc.
Homens e rapazes são benvindos. Estas atividades são masculinas em várias culturas e por
cá já existem vários praticantes!
Custo por participante: 15€ mensalmente. Primeira sessão introdutória (26 setembro), gratuita.
Org. de Fátima Lourenço com o apoio da Câmara Municipal de Palmela
26 setembro a 19 dezembro (sábados) | 10h00-12h30 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre

COMUNIDADE DE LEITORES – LER PARA VER TEATRO

O grupo de Teatro O Bando leva à cena a peça Abstenção, baseada na obra Cruzeiro, da autoria
do dramaturgo Abel Neves, que estreia em Palmela, Vale de Barris, a 8 de outubro de 2015.
A Câmara Municipal de Palmela e o Teatro O Bando convidam todos os interessados a
inscrever-se num grupo de leitores destinado a acompanhar o processo criativo desta obra,
inicialmente comentando o texto e, posteriormente, participando nos ensaios da peça.
Inscrições gratuitas. Podem ser efetuadas em qualquer Biblioteca Municipal do concelho ou através
de telefone ou e-mail: 212 336 632 / bibliotecas@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela em colaboração com o Teatro O Bando

PRIMEIRO ENCONTRO DE LEITORES, COM A PRESENÇA DO TEATRO O BANDO
Será distribuído aos participantes o texto inédito.
11 setembro | 21h00 | Biblioteca Municipal de Palmela

ENCONTRO DE LEITORES PARA UMA TERTÚLIA DE DISCUSSÃO DO TEXTO.
Os leitores serão convidados a participar nos ensaios da peça em datas a anunciar nesta sessão.
Dia 25 de setembro | 21h00 | Biblioteca Municipal de Palmela

SESSÕES DE CINEMA PARA O PÚBLICO INFANTIL

No ciclo de cinema de setembro, 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.
5 SETEMBRO | O CASTELO ENCANTADO DA PRINCESA CISNE
No reino da bela Princesa Cisne e do valente Príncipe Derek todos vivem felizes. Até que um
dia, o malvado Clavius aparece e anuncia que vai apoderar-se da esfera mágica escondida
nas catacumbas do castelo encantado. Derek, a Princesa Cisne, e os seus inseparáveis e
leais amigos: o sábio mocho Puffin, o irreverente sapo Jean-Bob e a pachorrenta tartaruga
Veloz unem-se para derrotar Clavius e evitar a destruição do reino. Uma fantástica e
divertida aventura cheia de música, amizade e magia...
19 SETEMBRO | PATETA: O FILME
Esta história mostra-nos o Pateta e o seu jovem filho Max numa viagem através do
país, repleta de desventuras até ao seu local favorito de pesca. Enquanto o Pateta tenta
coordenar o conflito de gerações, Max enfrenta o dilema próprio da adolescência: guardar
um segredo do pai ou arriscar-se a perder a rapariga dos seus sonhos!
Cheia de ação e travessuras, música pop e até um cómico encontro com o Pé Grande, esta
comédia da Disney é uma deliciosa distração para toda a família!
Não perca e venha passar as tardes de sábado connosco!
Org: Câmara Municipal de Palmela
Dias 5 e 19 de setembro| 16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela | 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./inscrições: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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