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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
A Câmara Municipal de Palmela promove mais uma vez a iniciativa – Um livro para um 
novo leitor.
Oferta de 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 19 a 30 de abril de 2016.

Org.: Câmara Municipal de Palmela
Apoio: Ronda das Letras

2. FEIRA DO LIVRO – MERCADO MUNICIPAL DE PINHAL NOVO
De 22 a 30 de abril 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 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

AÇÃO DE FORMAÇÃO PROMOVIDA PELO GRUPO DAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES DO CONCELHO DE PALMELA
Esta ação de formação, que tem como tema a Leitura, conta com a participação de Rodolfo 
Castro, contador de histórias, Isabel Alçada, conhecida escritora portuguesa, Lurdes 
Cavaquinho, da Biblioteca Municipal da Moita e Célia Catarino, da Biblioteca Municipal 
de Oeiras.  

12 ABRIL (1ª SESSÃO) - A IMPORTÂNCIA DA LEITURA EM VOZ ALTA, POR RODOLFO CASTRO

26 ABRIL (2ª SESSÃO) - VOLUNTARIADO DA LEITURA, POR ISABEL ALÇADA
Apresentação das experiências na área do Voluntariado da leitura por Lurdes Cavaquinho 
(Câmara Municipal da Moita – Biblioteca Municipal) e Célia Catarino (Câmara Municipal 
de Loures – Biblioteca Municipal).

12 e 26 abril | 16h00 às 18h00 | Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Palmela 
Insc.: bibliotecas@cm-palmela.pt (nome, atividade, contato telefónico e endereço eletrónico)
Org.: Grupo das Bibliotecas Escolares do Concelho de Palmela com o apoio da Câmara Municipal de Palmela
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A BÍBLIA, real. por Tony Mitchell  
Absolutamente de tirar o fôlego, a série “A Bíblia” apresenta performances poderosas, 
lugares exóticos e efeitos visuais deslumbrantes, que nos levam a conhecer passagens de 
vida dramática, de fé e coragem, desde o Génesis até ao Apocalipse. Este evento histórico de 
televisão proporciona entretenimento e inspiração para toda a família! 
Fonte: Pris Audiovisuais

Distrib.: Pris Audiovisuais | Ano: 2013

O FRIGORÍFICO DA MAGUI, de Lois Brandt  
“A Sofia e a Magui vivem no mesmo bairro, brincam no mesmo parque e andam na mesma 
escola. Mas, enquanto o frigorífico da casa da Sofia está cheio, o da casa da Magui está 
vazio — completamente vazio. A Sofia descobre que a família da Magui não tem dinheiro, 
e que é por esse motivo que tem o frigorífico tão vazio. A Sofia quer muito ajudar a amiga, 
mas como prometeu não contar a ninguém, vê-se perante um dilema: manter a promessa 
que fez, ou contar à mãe que a Magui precisa de ajuda. Uma história que aborda temas 
bem atuais, como a pobreza e a fome, com extrema sensibilidade, e que nos mostra como 
a força da amizade pode ajudar a superar os momentos mais difíceis.” 
In: www.fnac.pt

Editora: Booksmile | Ano: 2015 | Págs.: 32 | ISBN: 978-989-8491-63-3

ABZZZZ..., de Isabel Minhós Martins  
Há pessoas que resistem ao sono com todas as suas forças. E percebe-se porquê... estar 
acordado é tão bom! Mas já foi provado pela ciência que ninguém vive sem dormir, por isso 
criámos este ABC do sono, um livro com poderes, que nos fará fechar os olhos muito antes 
de o abecedário chegar ao fim. Este ABC é tão poderoso que até o título do livro conseguiu 
adormecer… Experimenta lê-lo até ao fim. Será que consegues? 
In: www.planetatangerina.com

Editora: Planeta Tangerina | Ano: 2014 | Págs.: 28 | ISBN: 978-989-8145-61-1

INSURGENTE, de Veronica Roth
A tua escolha pode transformar-te - ou destruir-te. Mas qualquer escolha implica 
consequências, e à medida que as várias fações começam a insurgir-se, Tris Prior precisa 
de continuar a lutar pelos que ama - e por ela própria. O dia da iniciação de Tris devia ter 
sido marcado pela celebração com a fação escolhida. No entanto, o dia termina da pior 
forma possível. À medida que o conflito entre as diferentes fações e as ideologias de cada 
uma se agita, a guerra parece ser inevitável. Escolher é cada vez mais incontornável... 
E fatal. Transformada pelas próprias decisões mas ainda assombrada pela dor e pela culpa, 
Tris terá de aceitar em pleno o seu estatuto de Divergente, mesmo que não compreenda 
completamente o que poderá vir a perder. A muito esperada continuação da saga 
“Divergente” volta a impressionar os fãs, com um enredo pleno de reviravoltas, romance 
e desilusões amorosas, e uma maravilhosa reflexão sobre a natureza humana. 
In: www.fnac.pt

Editora: Porto Editora | Ano: 2015 | Págs.: 374 | ISBN: 978-972-0-04382-5

O AMANTE JAPONÊS, de Isabel Allende
Em 1939, quando a Polónia capitula sob o jugo dos nazis, os pais da jovem Alma Belasco 
enviam-na para casa dos tios, uma opulenta mansão em São Francisco. Aí, Alma conhece 
Ichimei Fukuda, o filho do jardineiro japonês da casa. Entre os dois brota um romance 
ingénuo, mas os jovens amantes são forçados a separar-se quando, na sequência 
do ataque a Pearl Harbor, Ichimei e a família – como milhares de outros nipo-americanos – 
são declarados inimigos e enviados para campos de internamento. Alma e Ichimei voltarão 
a encontrar-se ao longo dos anos, mas o seu amor permanece condenado aos olhos do 
mundo. Décadas mais tarde, Alma prepara-se para se despedir de uma vida emocionante. 
Instala-se na Lark House, um excêntrico lar de idosos, onde conhece Irina Bazili, uma jovem 
funcionária com um passado igualmente turbulento. Irina torna-se amiga do neto de Alma, 
Seth, e juntos irão descobrir a verdade sobre uma paixão extraordinária que perdurou por 
quase setenta anos. Em “O Amante Japonês”, Isabel Allende regressa ao estilo que tanto 
entusiasma o seu público, relatando de forma soberba uma história de amor que sobrevive 
às rugas do tempo e atravessa gerações e continentes. 
In: www.fnac.pt

Editora: Porto Editora | Ano: 2015 | Págs.: 335 | ISBN: 978-972-0-04774-8
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EM DESTAQUE… ABRIL 2016

DESCOBRIR O CONCELHO E AUTORES LOCAIS

FANTASIARTE, Memória 20 anos

A HISTÓRIA 
Assinalar os 20 anos de educação pela arte no concelho de Palmela e devolver 
à comunidade educativa a sua história e a sua memória, como valores patrimoniais 
construídos em conjunto, foi o objetivo da Publicação “Memória 20 anos de Fantasiarte”.
Promover a Educação pela Arte, aspirando desenvolver o sentido estético, estimular 
a criatividade, o espírito crítico e reflexivo das crianças e jovens e públicos de outras idades 
é o objetivo deste projeto com 20 anos. Utilizando a arte como instrumento de cidadania, 
o Fantasiarte estimula e apoia a construção de programas artísticos que fomentem 
a criatividade e o contacto com diversas capacidades expressivas, bem como, o acesso 
a diversas linguagens artísticas, vertentes expressivas, experimentação e contacto com 
criadores. Através da escola e outras entidades educativas os participantes oferecem 
à comunidade um conjunto de programas artísticos elaborados ao longo do ano 
e apresentados durante as Festas Fantasiarte. Os programas artísticos são desenvolvidos 
ao longo do ano com os professores, educadores, animadores e pais/encarregados 
de educação e com o apoio técnico e logístico da Câmara Municipal de Palmela.
A memória, contada em imagens e relatos, deram forma ao livro “Memória 20 anos 
de Fantasiarte”, que apela aos DIREITOS DAS CRIANÇAS à participação plena na vida 
cultural e artística da comunidade, através dos tempos livres e de atividades recreativas, 
artísticas e culturais, em condições de igualdade.  Ao longo das 52 páginas do livro, 
o FANTAS assume-se como o protagonista das histórias contadas através das palavras 
e das expressões de muitas crianças, jovens, professores, educadores e profissionais 
da Câmara Municipal e da comunidade artística, que revelam e partilham sentires, 
emoções, memórias e experiências, desde as ideias aos ensaios, culminando nas FESTAS 
no cineteatro S. João, em Palmela.

AS AUTORAS
Maria José Travanca, licenciada em Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a trabalhar na Câmara Municipal de Palmela 
desde 1998, integrou a equipa FANTASIARTE em 2009.

Maria Fernanda Fonseca, licenciada em Comunicação Social pelo Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Politicas, integrou a equipa FANTASIARTE em 2014.

Destaque apresentado em www.cm-palmela.pt
Em Bibliotecas Municipais - Leituras para Pais & Filhos
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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.
O poeta homenageado é: Ary dos Santos.
Venha dizer os seus poemas!

29 abril | 21h00 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela

SESSÕES DE CINEMA PARA O PÚBLICO INFANTIL
A Rede Municipal de Bibliotecas do Concelho de Palmela convida os pequenos munícipes 
a assistir a três filmes de aventuras, que vos vão proporcionar uma tarde muito engraçada. 
Não perca e venha passar as tardes de sábado connosco!

2 ABRIL – JACK O CAÇADOR DE GIGANTES
Há muitos séculos atrás, os gigantes foram os derrotados numa destemida batalha contra 
os humanos, e banidos para um reino longínquo. Mas quando Jack, inadvertidamente 
cultiva um pé de feijão que toma proporções gigantescas, faz com que a sua amada, a 
Princesa Isabelle, seja entregue às garras dos temíveis gigantes. 
Fonte: ZON Lusomundo Audiovisuais

16 ABRIL – HARRY POTTER E A ORDEM DE FÉNIX
A rebelião começou. Harry regressa para o seu quinto ano de estudos em Hogwarts 
e descobre que a maioria da comunidade de feiticeiros não acredita no seu encontro 
com Lorde Voldemort, preferindo ignorar os factos sobre o seu regresso. Receando que 
o Reitor Albus Dumbledore, esteja a mentir sobre Voldemort de modo a minar o seu poder 
e usurpar o seu cargo, o Ministro da Magia, Cornelius Fudge, nomeia uma nova professora 
de Defesa Contra As Artes Negras para vigiar Dumblebore e os estudantes de Hogwarts. 
Fonte: CLMC - Multimédia

29 ABRIL – HARRY POTTER E O PRÍNCIPE MISTERIOSO
À medida que o poder de Lord Voldemort aumenta, tanto no mundo dos Muggles como 
no dos feiticeiros, Hogwarts deixa de ser um local seguro. Harry suspeita que o perigo pode 
até estar no interior do castelo, mas Dumbledore está mais empenhado em prepará-lo para 
a derradeira e iminente batalha. Juntos, eles vão tentar encontrar a chave que lhes permitirá 
enfraquecer as defesas de Voldemort, e para este propósito Dumbledore recruta o seu velho 
amigo e colega, Horace Slughorn, que ele acredita possuir informações cruciais.
Fonte: ZON Lusomundo Audiovisuais

2, 16 e 29 abril | 16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre

“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 (Equipa de Animação Infantil)
Org.: Câmara Municipal de Palmela

SESSÕES DE CONTOS LITERÁRIOS PARA A COMUNIDADE
Sessões de contos escolhidos da melhor literatura. Pretende-se promover o livro e a leitura, 
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.
Neste programa destacamos a 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 1º Ciclo do concelho de Palmela
3as e 5as feiras | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo 
Info./insc.: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt (Equipa de Animação Infantil)
Org: Câmara Municipal de Palmela
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