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ENTREGA DOS PRÉMIOS DO CONCURSO “UM CONTO
CARAMELO, SOBRE CARAMELOS E CARAMELICES”
Entrega dos prémios às turmas vencedoras do concurso “Um Conto Caramelo, sobre
Caramelos e Caramelices”, dirigido às escolas do 1º ciclo do concelho de Palmela.
Vencedores:
Modalidade Texto: 4ºM da EB1 Zeca Afonso
Modalidade Ilustração: 1º e 2º anos da EB1 de Batudes
Clique aqui para aceder ao texto vencedor
Clique aqui para aceder à ilustração vencedora
3 junho | 15h00 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Org.: Câmara Municipal de Palmela

FORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE 2016
Encontra-se já disponível para consulta o plano da Formação para a Comunidade para
o ano de 2016.
Clique aqui para aceder (pdf )
Org.: Câmara Municipal de Palmela

VII EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO – FESTAS COM LIVROS
A VII Edição da Feira do Livro – Festas com Livros vai decorrer de 7 e 12 de junho,
no Pinhal Novo.
A Feira do Livro divide-se por dois espaços físicos diferentes: Biblioteca Municipal de
Pinhal Novo e stand na área das Festas Populares.
Durante o período da Feira do Livro estão programadas várias atividades de animação
e promoção da leitura, para mais informações consulte o programa próprio (pdf).
Colaboração: Associação das Festas Populares do Pinhal Novo e Grupo de Trabalho
das Bibliotecas Escolares do Concelho de Palmela
Org.: Câmara Municipal de Palmela – Projeto Educativo Local
Apoio: Rondas das Letras
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O RECRUTA, de Robert Muchamore
Os agentes da CHERUB têm todos menos de dezassete anos. Vestem calças de ganga
e t-shirts e parecem crianças perfeitamente normais… mas não são. Eles são profissionais
treinados, enviados para missões de espionagem contra terroristas e traficantes de droga
temidos internacionalmente. Mas, para efeitos oficiais, estas crianças NÃO EXISTEM.
James é o mais recente recruta da CHERUB. É brilhante a matemática e a CHERUB
precisa dele. Esperam-no cem dias de recruta. A aventura está a começar...
In: www.wook.pt
Editora: Porto Editora | Ano: 2013 | Págs.: 368 | ISBN: 978-972-0-04261-3

OS ANAGRAMAS DE VARSÓVIA, de Richard Zimler
Polónia, ano de 1940. Os nazis isolam milhares de judeus num gueto em Varsóvia. Erik
Cohen, um velho psiquiatra judeu, vê-se obrigado a partilhar um apartamento com
a sobrinha e o sobrinho-neto, Adam. Certo dia, Adam desaparece e o seu corpo, é
encontrado na manhã seguinte, no arame farpado sobre o muro que rodeia o gueto.
Quando um segundo cadáver aparece - desta vez o de uma rapariga judia -, Erik e
o seu velho amigo Izzy tentam obter respostas, lançando-se numa investigação tão
sinistra quanto perigosa. O mistério adensa-se e as dúvidas também. Serão os próprios
nazis responsáveis por aquelas mortes ou estará um traidor judeu envolvido nos
crimes? Neste thriller histórico comovente e arrepiante, Richard Zimler conduz o leitor
aos recantos mais sombrios de Varsóvia, num périplo pela própria alma humana.
In: www.wook.pt
Editora: Porto Editora | Ano: 2015 | Págs.: 350 | ISBN: 978-972-0-04728-1

PENA CAPITAL, de Robert Wilson
Alyshia D’Cruz, filha do magnata indiano Francisco «Frank» D’Cruz, cresceu entre
Londres e Mumbai, num meio privilegiado. Mas uma noite, depois de uma festa com
muito álcool, Alyshia entra no táxi errado...
Charles Boxer, ex-militar e ex-polícia, encontrou a sua vocação na segurança privada.
A sua especialidade: raptos e resgates. Mas é uma vida sem raízes, que não impressiona
a filha adolescente, Amy, nem a mãe desta, a sargento-detetive Mercy Danquah.
Quando D’Cruz contrata Boxer para encontrar Alyshia, este percebe que o complicado
império empresarial de Frank lhe valeu muitos inimigos. Apesar da imensa fortuna de
D’Cruz, os raptores não querem dinheiro - preferem um jogo cruel e letal....
Para salvar Alyshia, Boxer tem de fintar fanáticos religiosos, mafiosos indianos e senhores
do crime londrinos. Pena Capital é uma viagem arrepiante ao lado negro de pessoas e
lugares que estão escondidos, à espera do momento certo para destruir uma vida.
In: www.wook.pt
Editora: Dom Quixote | Ano: 2012 | Págs.: 474 | ISBN: 978-972-20-5051-7

UMA AVENTURA NA AMAZÓNIA, de Ana Maria Magalhães
Vai realizar-se em Manaus um congresso médico e a agência de viagens onde trabalha
a mãe das gémeas é que está a organizar o evento. Por isso, a Teresa, a Luísa e o Pedro
vão poder acompanhar as respectivas mães à Amazónia! Será que o Chico e o João
desta vez ficam em casa? Ou vão poder desfrutar todos juntos do esplendor da maior
(e mais fantástica!) floresta do mundo? Uma aventura grandiosíssima no lugar mágico
do encontro das águas, com botos, sucuris, pirarucús e uacaris à mistura!
In: www.fnac.pt
Editora: Caminho | Ano: 2009 | Págs.: 236 | ISBN: 978-972-21-2038-8

OS MEUS DISPARATES PREFERIDOS, de Agnés de Lestrade
Páginas cheias de humor para divertir os mais novos! São muitos os disparates, mas
será que não fazem sentido no reino animal? Com gargalhadas garantidas, este livro
vai certamente tornar-se o preferido dos mais pequenos.
In: www.fnac.pt
Editora: Presença | Ano: 2015 | Págs.: 28 | ISBN: 978-972-23-5470-7

STRUT - LENNY KRAVITZ
“O 10.º álbum de estúdio de Kravitz “Strut” será lançado em Portugal a 22 de Setembro
(Roxie Records/ Kobalt Label Services) e é um verdadeiro disco de rock & roll. As 12
canções deste lançamento inclui títulos como “New York City,” “I Never Want to Let
You Down”, “She’s a Beast.”, assim como o single “”The Chamber””. Lenny Kravitz, como
habitualmente, toca guitarra, baixo, teclado, bateria e percussão tendo ficado também
a cargo dos arranjos e da produção do álbum.
In: www.fnac.pt
Distrib.: Roxie Records | Ano: 2014
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DESTAQUE... DESCOBRIR O CONCELHO E AUTORES LOCAIS
“Os Caramelos”: maleta pedagógica, Museu Municipal de Palmela
A HISTÓRIA / TESTEMUNHO DOS AUTORES:
«Os Caramelos», é um recurso pedagógico do Museu Municipal de Palmela que tem
como objetivo dar a conhecer parte da história do concelho. E porque a História
é composta por muitas histórias, em que cada um de nós é protagonista, fala das
muitas pessoas que vieram trabalhar para as grandes Herdades desta região e que
aqui foram ficando, tornando esta terra também sua. Originários da zona da Beira
Litoral, inscreveram a sua marca no território. Cruzaram saberes, tradições, modos
de fazer e de viver, o que resultou numa identidade distinta, agora revindicada pela
população.
Este recurso aborda também a arquitetura tradicional, na forma de blocos de barro
(adobes) a partir dos quais se erguiam as habitações rurais, à época.
OS AUTORES:
Maria Teresa Rosendo nasceu em Setúbal, em 1966. Sempre gostou muito de andar
na escola e de estudar e, no 7.º ano de escolaridade, decidiu licenciar-se em História,
o que fez entre 1984-88. Viveu em Luanda durante a Guerra Colonial, facto que
a marcou. Em 1987, por mero acaso, descobriu que existia uma área de trabalho da
Câmara Municipal de Palmela no Pinhal Novo: os Serviços Socioculturais. Aí, trabalhou
três anos nas áreas da Educação e do Museu Municipal, o que a marcou decisivamente
a sua vida profissional, no que concerne a metodologias de trabalho em equipa.
Profissionalizou-se em Ensino da História, e lecionou vários anos em Portugal e em
França.
É pós-graduada em Museologia e em Administração e Desenvolvimento Local
e Regional. Tem também formação em Bibliotecas, Arquivos e Documentação.
Foi Chefe de Divisão de Património Cultural no município de Palmela, entre 2000
e 2013, área que coordena desde 2014. No Museu Municipal, desenvolve ações
de investigação, museologia/museografia e supervisão de serviço educativo,
dedicando – do ponto de vista da investigação – particular interesse à História
da Erradicação da Malária em Portugal, a partir do antigo Instituto de Malariologia
de Águas de Moura, à história dos Caminhos de Ferro e à vida de Hermenegildo
Capelo, além da gestão e investigação de alguns imóveis do Património Histórico
Edificado do concelho de Palmela.
Aliar viagem, educação, leitura e museus/património(s), de forma entrecruzada,
continua a ser interesse maior no seu percurso profissional.
Sandra Abreu (Silva) nasceu em Alhos Vedros, em 1977, num dia solarengo de Outono.
Adora os tons dourados da natureza, sendo esta a sua estação do ano favorita. Em
pequena dizia que seria professora primária porque se sentia feliz na escola. Fazer
amigos, conhecer novas pessoas, aprender diariamente e abraçar desafios são
estímulos positivos para abraçar a vida com um sorriso.
Curiosa, adepta de viagens e itinerância, adora saber sempre mais e abraçar novos
desafios. Licenciou-se em Animação Sociocultural e frequentou o mestrado em Gestão
Cultural na Universidade Livre de Bruxelas. Já viveu na Bélgica, na Alemanha e em
Inglaterra. Mas é em Palmela que está verdadeiramente em casa. São as coisas mais
simples que a fazem sorrir. Continua apaixonada pelo contexto escolar porque acredita
que é na escola que se abrem as primeiras janelas para olhar o mundo.
Gosta de inspirar pessoas. Adora o mar, a serra e o céu azul de Portugal.
Teresa Sampaio nasceu em Setúbal, em 1976. Licenciada em Antropologia, pelo
ISCTE. Já a trabalhar no Museu Municipal, apaixonou-se por esta gente que veio de
longe à procura de melhor vida. Entristeceu-se com os testemunhos que relataram as
dificuldades passadas; sorriu ao ouvir falar das memórias felizes. Foi este o motivo que
a levou a defender uma tese de mestrado com o nome: «A apropriação do apelativo
caramelo na construção identitária de Pinhal Novo».
Um dia, decidiu escrever uma pequena história infantil para contar ao filho Rafael,
que estava prestes a nascer. Chamou-lhe: «Rafael, o menino que se tornou caramelo».

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
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 Fernando Pessoa.
Venha dizer os seus poemas!
25 junho | 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!
11 JUNHO - HOTEL TRANSYLVANIA
Bem-vindo ao Hotel Transylvania, o luxuoso resort do Drácula, onde os monstros e as
suas famílias podem viver livremente sem os humanos a incomodá-los.
Num fim de semana especial, Drácula convida alguns dos monstros mais famosos do
Mundo – Frankenstein e a sua mulher, a Múmia, o Homem-Invisível, uma família de
lobisomens e muito mais – para celebrar o 118º aniversário da sua filha Mavis.
Para o Drácula receber todos estes monstros lendários não é problema – mas o seu mundo
pode desabar quando um homem comum aparece no Hotel e se apaixona por Mavis.
25 JUNHO - HOTEL TRANSYLVANIA 2
O gang do Drac está de volta numa nova aventura monstruosa. Tudo parece estar a mudar
para melhor no Hotel Transylvania...
Drac finalmente desistiu da sua rígida política de “só para monstros” e o hotel está agora
aberto a hóspedes humanos. Mas na privacidade do seu caixão, Drac está preocupado
com Dennis, o seu adorável neto, meio humano, meio vampiro, que não mostra quaisquer
sinais de ser de facto um verdadeiro vampiro.
Agora bem-vindos ao Hotel, as coisas vão mesmo ficar tenebrosas!
16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre

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
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