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Biblioteca Municipal de Palmela

Programa

12 abril: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA EM VOZ ALTA

Por Rodolfo Castro

26 abril: VOLUNTARIADO DA LEITURA

Por: Isabel Alçada (apresentação do projeto Voluntários de leitura, do qual é coordenadora; 
Lurdes Cavaquinho (Biblioteca Municipal da Moita); 

Célia Catarino (Biblioteca Municipal de Loures)

DURAÇÃO DE CADA SESSÃO: 2 HORAS | ENTRADA LIVRE
INSCRIÇÕES: BIBLIOTECAS@CM-PALMELA.PT [NECESSÁRIO INDICAR NOME, ATIVIDADE, CONTATO TELEFÓNICO E E-MAIL]

ORG.: GRUPO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DO CONCELHO DE PALMELA EM COLABORAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA
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FORMADORES

RODOLFO CASTRO
“No ano 1993 comecei a contar histórias profissionalmente. Esforcei-me sempre por ser o melhor. Para isso treinei, 
estudei, trabalhei...e não consegui. Quando comprovei que não podia ser o melhor decidi ser o pior... e consegui. 
Antes disso trabalhei de pedreiro e de carteiro, de sapateiro e de vendedor ambulante. Tentei o futebol e a atua-
ção, fui professor de ensino básico e teve a minha banda de música. Vendi postais de natal nas ruas de Buenos 
Aires e artesanato no México. Sou escritor e formador creditado na área da literatura e dos contos.
Nasci e cresci em Buenos Aires, formei-me profissionalmente no México, hoje vivo em Lisboa, Portugal.” 

In: http://narracaooral.blogspot.pt/2014/02/rodolfo-castro_27.html

ISABEL ALÇADA
Isabel Alçada, nome literário e profissional de Maria Isabel Girão de Melo Veiga Vilar é uma professora e escritora 
portuguesa. 
Frequentou o Lycée Français Charles Lepierre e licenciou-se em Filosofia, pela Universidade de Lisboa, em 1974. 
No rescaldo do 25 de Abril é admitida no Ministério da Educação, primeiro como técnica da Direção-Geral 
Permanente de Educação, em 1975, depois no Secretariado de Reestruturação do Ensino Secundário, até 1976. 
Iniciou funções como professora do Ensino Básico em 1976.
Depois de ter sido colega de Ana Maria Magalhães, na Escola EB 2/3 Fernando Pessoa, forma com esta, uma 
dupla na escrita juvenil, inaugurada com Uma aventura... na cidade, em 1982. 
Em 1984 obteve um mestrado em Análise Social da Educação, na Universidade de Boston, homologado pela 
Universidade Nova de Lisboa. 
Em 1985 tornou-se professora-adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Lisboa. Ocupou 
os cargos de membro do Conselho Diretivo da Escola EB 2/3 Fernando Pessoa, vogal da Direção do Sindicato dos 
Professores da Grande Lisboa, administradora da Fundação de Serralves, de 2000 a 2004, e de comissária do 
Plano Nacional de Leitura, de 2006 a 2009. 
Em 2009 foi empossada como Ministra da Educação do XVIII Governo Constitucional.
Fundadora e coordenadora do Projeto Voluntários da Leitura.

Saber mais: http://www.voluntariosdaleitura.org/
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LURDES CAVAQUINHO
Bibliotecária na Biblioteca Municipal da Moita – Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça. Responsável pelo 
Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares.
Trabalho desenvolvido na área do Voluntariado da Leitura:
A Câmara Municipal da Moita também tem vindo a desenvolver um esforço junto da comunidade para promover o 
projeto Voluntários de Leitura, nomeadamente através de duas apresentações pela Drª Isabel Alçada, para  a Univer-
sidade Sénior e para o Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo, na Moita, e apresentações feitas por mim em várias 
aulas da UNISEM, que nos permitiram angariar alguns voluntários para as escolas e agora também para os lares. 
A Leitura em voz alta, pela Andante, permitiu ensinar algumas técnicas da leitura em voz alta, que consideramos 
fundamentais para quem realiza este tipo de atividades. 
Em anos anteriores as Bibliotecas Municipais já tiveram um projeto Vamos ler em voz alta, em que os técnicos de 
deslocavam aos lares para ler com os idosos. 
Em janeiro deste ano iniciámos o projeto Está na hora da Leitura, nos Lares de idosos em que os técnicos das bibliotecas 
são acompanhados pelos voluntários de leitura nos lares, eu própria vou aos lares ler com eles e ouvi-los também.
Nas escolas o projeto foi implementado e está a ser desenvolvido, os voluntários estão entregues às escolas, e conti-
nuamos a incentivar essa participação e acolhimento através de contactos, conversas e motivando para aderir.

CÉLIA CATARINO
Bibliotecária na Biblioteca Municipal de Loures – Biblioteca Municipal José Saramago. Responsável pelo Serviço 
de Apoio às Bibliotecas Escolares.
A Câmara Municipal de Loures associou-se ao projeto Voluntários de Leitura, impulsionado pela Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que está a aceitar inscrições de voluntários interessa-
dos em ajudar a promover hábitos de leitura. 
O objetivo é reunir um conjunto de pessoas que, de forma voluntária, leiam a grupos de crianças, jovens ou adul-
tos, nomeadamente, em escolas, bibliotecas escolares ou outras instituições.


