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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DOS
NÍVEIS DE SATISFAÇÃO DOS UTILIZADORES DAS BIBLIOTECAS
MUNICIPAIS DE PALMELA

A Câmara Municipal de Palmela vai promover de 26 a 30 de janeiro de 2016 um inquérito
anónimo, com o objetivo de avaliar os serviços prestados e os níveis de satisfação
dos utilizadores da Rede Municipal de Bibliotecas Públicas do Concelho de Palmela
Este questionário vai decorrer em simultâneo nas quatro Bibliotecas Municipais
do Concelho.
Participe!

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA 2015/2016

Em janeiro, a Equipa de Animação das Bibliotecas vai dar continuidade ao Programa de
Animação Infantil do Livro e da Leitura 2015/2016, este ano intitulado “Temos o caldo
entornado?”.
Para conhecer o Programa Clique aqui

Saiba mais em: www.cm-palmela.pt em Bibliotecas Municipais
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A RAINHA NO PALÁCIO DAS CORRENTES DE AR, de Stieg Larsson

Lisbeth Salander sobreviveu aos ferimentos de que foi vítima, mas não tem razões para sorrir:
o seu estado de saúde inspira cuidados e terá de permanecer várias semanas no hospital,
completamente impossibilitada de se movimentar e agir. As acusações que recaem sobre ela
levaram a polícia a mantê-la incontactável. Lisbeth sente-se sitiada e, como se isto não bastasse,
vê-se ainda confrontada com outro problema: o pai, que a odeia e que ela feriu à machadada,
encontra-se no mesmo hospital com ferimentos menos graves e intenções mais maquiavélicas…
Entretanto, mantêm-se as movimentações secretas de alguns elementos da Säpo, a polícia
de segurança sueca. Para se manter incógnita, esta gente que actua na sombra está
determinada a eliminar todos os que se atravessam no seu caminho.
Mas nem tudo podia ser mau: Lisbeth pode contar com Mikael Blomkvist que, para a ilibar,
prepara um artigo sobre a conspiração que visa silenciá-la para sempre. E Mikael Blomkvist
também não está sozinho nesta cruzada: Dragan Armanskij, o inspector Bublanski, Anika
Gianini, entre outros, unem esforços para que se faça justiça. E Erika Berger? Será que Mikael
pode contar com a sua ajuda, agora que também ela está a ser ameaçada? E quem é Rosa
Figuerola, a bela mulher que seduz Mikael Blomkvist?
In: www.wook.pt
Editora: Oceanos | Ano: 2009 | Págs.: 715 | ISBN: 978-989-23-0533-2

O REGISTO DOS MORTOS, de Patricia Cornwell

Quando a Dr.ª Kay Scarpetta se instala em Charleston, na Carolina do Sul, para abrir um
serviço de medicina legal, pensa que vai conseguir começar uma nova vida. Mas as coisas
estão longe de correrem de acordo com os seus planos, pois um criminoso inteligente e
perverso promete pôr à prova todas as suas forças. O novo romance de Patricia Cornwell
combina ciência forense e suspense para criar um thriller poderoso que desafia a imaginação.
In: www.presenca.pt
Editora: Presença | Ano: 2010 | Págs.: 347 | ISBN: 978-972-23-4441-8

A RAPARIGA NO COMBOIO, de Paula Hawkins

O livro que vai mudar para sempre o modo como vemos a vida dos outros. Todos os dias,
Rachel apanha o comboio... No caminho para o trabalho, ela observa sempre as mesmas
casas durante a sua viagem. Numa das casas ela observa sempre o mesmo casal, ao qual
ela atribui nomes e vidas imaginárias. Aos olhos de Rachel, o casal tem uma vida perfeita,
quase igual à que ela perdeu recentemente. Até que um dia...
Rachel assiste a algo errado com o casal... É uma imagem rápida, mas suficiente para a
deixar perturbada. Não querendo guardar segredo do que viu, Rachel fala com a polícia. A
partir daqui, ela torna-se parte integrante de uma sucessão vertiginosa de acontecimentos,
afetando as vidas de todos os envolvidos.
In: www.wook.pt
Editora: Topseller | Ano: 2015 | Págs.: 319 | ISBN: 978-989-8800-54-1

O FUTURO DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA DEMOCRÁTICA,
organização de André Freire

Esta é uma época paradoxal. Por um lado, desde a terceira vaga de democratização à escala
mundial, que começou com o 25 de Abril de 1974, temos hoje provavelmente o maior número de
sempre de democracias no mundo. Porém, por outro lado, «avolumam-se vários sinais de crise
nos regimes democráticos representativos (…), nomeadamente, ao nível do núcleo duro destes
regimes no Ocidente.» Há a clara e firme perceção (…) «de que estamos numa fase de transição
para algo diferente. Todavia, há uma grande indefinição sobre o perfil dos novos regimes que
resultarão desta transição (…).» «Os diferentes capítulos do livro apresentam sempre evoluções
prováveis, mais ou menos positivas (e mais ou menos desejáveis do ponto de vista normativo),
consoante os cenários traçados, embora pudéssemos descrever cada um dos estudos segundo
uma tónica dominante mais otimista ou mais cética, quer quanto às tendências atuais, quer
quanto às perspetivas futuras (…).» «Há, porém, pelo menos um forte traço de união entre
os vários capítulos: (…) em estudo algum, perpassa a ideia de que não há alternativas mais
democráticas face ao status quo, rejeitando-se assim sempre a ideia de ‘não há alternativa’ em
prol da ideia cara aos ativistas e teóricos alter-mundialistas de que ‘outro mundo é possível’.»
In: www.fnac.pt
Editora: Veja | Ano: 2015 | Págs.: 205 | ISBN: 978-989-750-038-1

O PREÇO DO DINHEIRO, de Ken Follett

Um político acorda com uma bela mulher ao seu lado; um criminoso faz uma reunião com
a sua equipa; um magnata toma o pequeno-almoço com um alto funcionário bancário. E
depois três histórias nascem: uma tentativa de suicídio, um sequestro e uma oferta pública
de aquisição. Parecem ações isoladas, sem relação umas com as outras, até que certo
jornalista do Evening Post começa a fazer perguntas e a desvendar uma conspiração bem
mais ampla que envolve todos estes elementos. Um dos mais aclamados livros de Ken
Follet, cuja narrativa se desenrola ao longo de um dia num jornal vespertino de Londres e
põe a nu com mestria as interligações entre o crime, a alta finança e o jornalismo.
In: www.wook.pt
Editora: 11x17 | Ano: 2013 | Págs.: 319 | ISBN: 978-972-25-2738-5
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EM DESTAQUE… 2016
DESCOBRIR O CONCELHO E AUTORES LOCAIS
O casamento da Fogaça com o Moscatel de Setúbal – história e
ilustração de Carla Susana Costa

A História / Testemunho
A história “O casamento da D. Fogaça de Palmela com o Moscatel de Setúbal” surgiu
devido à proposta do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Escolares do Concelho de Palmela
(GTBECP) de desenvolver atividades sobre o tema a fogaça, com o intuito de valorizar
a doçaria regional. Como gosto de personificar objetos e animais, pensei “porque não
também faze-lo com um doce” e como um bolo deve ser acompanhado de uma bebida
considerei que o moscatel seria o “companheiro ideal” devido ao facto de apreciar saborear
os dois em conjunto. Ao escrever sobre dois produtos da região de Palmela acreditei ser
muito importante referir aspetos da vila, das suas gentes e locais de maior interesse. Ao
escrever esta história visei motivar as crianças e adultos para conhecer o seu património
regional /gastronómico de forma lúdica e divertida. Pessoalmente devo confesso que deume um gozo enorme imaginar o desenrolar dos eventos e desenhar as ilustrações. Espero
ter conseguido transmitir um pouco deste divertimento aos leitores.
A Autora
Carla Costa nasceu em Setúbal, em 1973. Licenciou-se em Ensino, na variante de Português/
Inglês, na Escola Superior de Educação de Setúbal. Iniciou a sua atividade profissional
em 1996. No ano letivo 1997/98 foi colocada no 1º Ciclo, grupo para o qual também tem
habilitação para lecionar, devido à escassez de vagas no ensino no 2º Ciclo. Opta por ficar
vinculada ao ensino no 1º Ciclo por se identificar mais com os alunos desta faixa etária. Em
março de 2002 foi convidada pela Escola Básica. da Azeda em Setúbal para ser Professora
bibliotecária nesse estabelecimento de ensino devido à sua formação na área e gosto pelos
livros. Atualmente, leciona no Agrupamento José Maria dos Santos, em Pinhal Novo, nas
Escolas Básicas Salgueiro Maia e Zeca Afonso, onde ainda exerce as funções de Professora
Bibliotecária e docente de apoio educativo.
Boas navegações!
Disponível em: www.slideshare.net/CarlaCosta4/fogaca
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 janeiro, 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!
9 JANEIRO – UMA VIDA DE INSETO
Flik é uma formiga cheia de ideias que, em nome dos “insectos oprimidos de todo o
mundo”, precisa de contratar guerreiros para defender sua colónia de uma nuvem de
gafanhotos famintos, liderados pelo malvado Hopper. Mas quando este descobrem que o
exército de insectos é na verdade um fracassado grupo de atores de um circo de pulgas, o
cenário está armado para divertidas confusões...
In: http://mag.sapo.pt
23 JANEIRO – HARRY POTTER E A CÂMARA DOS SEGREDOS
O jovem Harry Potter tem que enfrentar uma vida árdua: os pais morreram num acidente
de carro, era ele ainda um bébé e foi entregue aos cuidados dos seus tios que não
tinham nem tempo nem disponibilidade para amá-lo. Quando fez 11 anos, recebeu uma
misteriosa carta do colégio de feitiçaria Hogwarts School. Depois de muitas peripécias,
o pequeno Harry Potter, conseguiu fugir aos terríveis tios e partir para a escola de feitiçaria
e tornar-se no maior dos feiticeiros.
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./insc.: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela

PALAVRAS DA NOSSA TERRA – ENCONTROS DE POESIA

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 leem e os que gostam de a ouvir.
Venha dizer os seus poemas!
29 janeiro | 21h00 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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