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PALAVRAS NA NOSSA TERRA – SESSÃO 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 a gostam de ouvir.
Venha dizer os seus poemas!
18 março | 21h00 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela

HORA DO CONTO - TASCA CARAMELA “O SOPAS ”
(CONTO ORIGINAL)

Esta história apresenta-nos mais um capítulo da vida do casal Carochinha e João Ratão,
agora proprietários do pequeno restaurante “O SOPAS”, cuja especialidade, até há pouco,
foi a Sopa Caramela como manda a tradição. Acontece que, o João Ratão foi o vencedor
do Concurso “MasterChef das Sopas”, com uma receita gourmet da Sopa Caramela
e quer pô-la em prática no Restaurante. Quem não está muito pelos ajustes com a ideia
é a Carochinha, uma defensora da tradição. E agora? “Temos o caldo entornado?”
Público-alvo: Pré-escolar e 1.º Ciclo do concelho de Palmela
3.as e 5.as feiras | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Insc./Info.: 212 336 638 (Equipa de Animação Infantil) | bibliotecas@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela

Saiba mais em: www.cm-palmela.pt em Bibliotecas Municipais
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O OUTRO LADO DO PARAÍSO, de Paul Theroux

Ellis Hock nunca acreditou que voltaria a África, à isolada aldeia em que fora tão feliz.
Enquanto gere o seu antiquado negócio de pronto-a-vestir masculino, Ellis Hock sonha
ainda com o seu paraíso africano e os quatro anos que passou no Malawi com o Corpo
de Paz, interrompidos quando foi obrigado a regressar para tomar conta do negócio
de família. No entanto, quando a mulher o deixa, privando-o da casa de família e da filha,
e exigindo partilhas, Ellis Hock percebe que não tem lugar para onde possa ir, a não ser
a remota região de Lower River, onde poderá reencontrar momentos felizes.
Ao chegar à poeirenta aldeia, Hock descobre-a profundamente transformada: a escola
que o próprio construíra é agora uma ruína; a igreja e a clínica desapareceram; e a pobreza
e apatia instalaram-se nas pessoas, que se lembram dele - do estrangeiro que tinha medo
de cobras - e que lhe dão as boas-vindas. Mas esta nova vida de Ellis Hock, este retorno,
será uma evasão ou antes uma armadilha?
Alternando memória e desejo, esperança e desespero, salvação e condenação, este é um
emocionante regresso a um terreno sobre o qual ninguém escreveu com tanto brilhantismo
como Theroux.
In: www.quetzaleditores.pt
Editora: Quetzal | Ano: 2015 | Págs.: 373 | ISBN: 978-989-722-208-5

O METEOROLOGISTA, de Olivier Rolin

A sua ocupação eram as nuvens. Sobre a imensa extensão da URSS, os aviões tinham
necessidade das suas previsões para aterrar, os navios para abrir caminho através dos gelos,
os tratores para lavrar as terras negras. Na conquista do espaço que se iniciava, os seus
instrumentos sondavam a estratosfera, ele sonhava domesticar a energia dos ventos e do sol,
acreditava «construir o socialismo», até ao dia de 1934 em que foi detido como «sabotador».
A partir desse momento a sua vida, a de uma vítima por entre os milhões de outras do terror
estalinista, foi uma descida aos infernos. Durante os anos no campo de concentração, e até
à véspera da sua morte atroz, ele enviava à pequena filha Eleonora desenhos, herbários,
adivinhas. É a descoberta dessa correspondência destinada a uma criança, que ele não
mais voltaria a ver, que me levou a investigar sobre o destino de Alexei Feodossevitch
Vangengheim, o meteorologista. Mas também a convicção de que estas histórias de um
outro tempo, de um outro país, não são tão longínquas como poderíamos pensar: o triunfo
mundial do capitalismo não se explica sem o fim terrível da esperança revolucionária.
In: destante.blogspot.pt/2015/04/sextante-editora-o-meteorologista-o.html
Editora: Sextante | Ano: 2015 | Págs.: 165 | ISBN: 978-989-676-134-9

CRISTÃOS CONTRA MUÇULMANOS NA IDADE MÉDIA PENINSULAR

Esta obra procura contribuir para o diagnóstico e a explicação das bases ideológicas
e doutrinais do confronto entre cristãos e muçulmanos, que teve lugar no cenário
peninsular, durante a Idade Média. O objectivo foi incidir em temas que continuam
muito carentes de análise e de uma revisão actualizada, dentro da nossa realidade
peninsular: a visão do “outro”, a construção de imagens do adversário, as justificações
propagandísticas, o diálogo e/ou o confronto doutrinário, a construção de relatos míticos
legitimadores, a fundamentação canónica do confronto, as suas motivações ideológicas.
Do seu desenvolvimento vão depender, em grande medida, modelos teóricos que servirão
para justificar o poder das principais formações políticas que se foram sucedendo na
península durante esse longo período histórico.
In: www.edi-colibri.pt
Editora: Colibri | Ano: 2015 | Págs.: 413 | ISBN: 978-989-689-525-9

O LOBO, de Lorenzo Carcaterra

“O Lobo” controla a mais poderosa organização criminosa do planeta, uma força vasta
mas invisível. O chefe da máfia é temido pela sua crueldade e respeitado pela forma ímpar
como gere os negócios. Quando a família é apanhada num ataque terrorista, O Lobo
dá início a uma vingança global. Com o apoio de grupos do crime organizado de todo
o mundo, uma nova guerra ameaça a sociedade, envolvendo os interesses dos terroristas
islâmicos, da máfia russa, dos cartéis de droga do México e outros poderes do submundo.
O objetivo? Vingar-se ou morrer a tentar!
In: www.fnac.pt
Editora: Clube do Autor | Ano: 2015 | Págs.: 335 | ISBN: 978-989-724-228-1

O QUE VEJO E NÃO ESQUEÇO, de Catarina Furtado

Um livro inspirador que nos envolve na importância da solidariedade e nos convoca para
o mundo do voluntariado. “Já me perguntaram muitas vezes, ao longo destes quase 25 anos
de carreira como comunicadora, de onde vem esta minha preocupação com os outros, esta
inquietação. Costumo responder que terá nascido comigo e que cresceu por força das pessoas
e dos momentos que mais me marcaram, alguns dos quais decidi agora partilhar convosco. (…)”
In: www.fnac.pt
Editora: A Esfera dos Livros | Ano: 2015 | Págs.: 245 | ISBN: 978-989-626-697-4
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EM DESTAQUE… MARÇO 2016
DESCOBRIR O CONCELHO E AUTORES LOCAIS
Comemorar o Dia Mundial da Árvore e da Floresta

Celebrada internacionalmente no dia 21 de março, a Floresta constitui um fator de suporte
da biodiversidade e da sustentabilidade, pela sua capacidade de sequestro de carbono, pelo
importante papel na regulação do ciclo da água, como fonte de riqueza e de bem-estar.
Elaborado em 2014 no âmbito da celebração do Dia Mundial da Floresta (que incluiu
um conjunto de diversas iniciativas) apresentam-se 10 razões para protegermos a floresta,
realçando impacte positivo da floresta na qualidade de vida humana e no equilíbrio
do planeta.
1. As árvores contribuem para um ambiente mais limpo
2. A floresta ajuda a regularizar o clima
3. A floresta gera biodiversidade
4. A árvore amortece a chuva
5. A árvore filtra os ventos
6. As árvores dão-nos frutos
7. As árvores reduzem a poluição sonora
8. A árvore dá sombra
9. As árvores proporcionam-nos madeira e biocombustível
10. As árvores melhoram a qualidade da nossa vida
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 março, a Rede Municipal de Bibliotecas do Concelho de Palmela
convida os pequenos munícipes a assistir a um filme muito divertido que vai proporcionar
uma tarde muito engraçada.
Não perca e venha passar as tardes de sábado connosco!
19 MARÇO – HARRY POTTER E O CÁLICE DE FOGO
O nome de Harry Potter é extraído do Cálice de Fogo, e ele torna-se assim num dos
concorrentes disputando a glória e o prestígio no Torneio dos Três Feiticeiros realizado
entre as três grandes escolas de feiticeiros. Mas quem inscreveu o nome de Harry, visto
que ele não o fez? Agora ele vai ter que enfrentar um mortífero dragão, lidar com ferozes
demónios aquáticos e conquistar um labirinto encantado - e tudo isto só para acabar nas
garras de Aquele Cujo Nome Não Deve Ser Pronunciado. Nesta quarta adaptação para
o cinema dos livros de J. K. Rowling, tudo muda: Harry, Ron e Hermione terão que deixar
para sempre a sua infância e enfrentar desafios maiores do que alguma vez imaginaram.
In: dvdpt.com/h/harry_potter_e_o_calice_de_fogo.php
16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre
Org: Câmara Municipal de Palmela

CONTOS NA BAGAGEM

Ações de intercâmbio de Promoção e Animação do Livro e da Leitura na área infantil, entre
a Biblioteca Municipal de Palmela e sete Bibliotecas Públicas do Distrito de Setúbal.
Público-alvo: Pré-escolar e 1º Ciclo do concelho de Palmela
Info./insc.: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela

SESSÕES DE CONTOS LITERÁRIOS PARA A COMUNIDADE

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.
Duração da atividade: cerca de 90 minutos.
Info./insc.: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA 2015/2016

O Programa de Animação Infantil do Livro e da Leitura 2015/2016, intitulado “Temos o caldo
entornado?”, já está disponível para consulta.
Para conhecer o Programa Clique aqui
Org: Câmara Municipal de Palmela
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