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A EQUIPA DE ANIMAÇÃO INFANTIL PARTICIPA NAS
COMEMORAÇÕES DA SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE
A Equipa de Animação Infantil, à semelhança de anos anteriores, vai participar nas
Comemorações da Semana Europeia da Mobilidade com a iniciativa “Estórias da
Mobilidade”, apresentando o conto “O Plano das Caramelas”.
Esta iniciativa vai decorrer na 2ª quinzena de outubro e tem como público-alvo as
escolas do 1º ciclo do concelho de Palmela.
Org.: Câmara Municipal de Palmela

PROJETO DAR DE VOLTA
O Projeto Dar de Volta está de regresso.
A reutilização de manuais escolares até ao 12º ano de escolaridade, disponibilizando-os,
gratuitamente, a quem deles necessite, é o propósito desta campanha, que serve
objetivos sociais, ambientais e económicos.
Pode fazer a entrega de manuais escolares de que não necessite em qualquer uma das
bibliotecas municipais de Palmela e levantar manuais de que necessite, de acordo com
as disponibilidades.
O Projeto Dar de Volta carateriza-se por ser de âmbito coletivo e intermunicipal,
promovido pela Associação de Municípios da Região de Setúbal através das bibliotecas
municipais aderentes.
Info.: www.amrs.pt | dardevolta.palmela@amrs.pt | 212 336 650 (a partir de 2 de agosto)
Org.: Câmara Municipal de Palmela em parceria com o Grupo de Bibliotecas Escolares
do Concelho de Palmela e Associação de Municípios da Região de Setúbal.

FORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE 2016
Encontra-se já disponível para consulta o plano da Formação para a Comunidade para
o ano de 2016.
Com o objetivo de promover o reforço das qualificações pessoais e profissionais da
população do concelho, a Câmara Municipal de Palmela tem vindo a desenvolver
desde 2007, em conjunto com entidades acreditadas para o efeito, a área da Formação
para a Comunidade.
Clique aqui para aceder ao programa completo da formação (pdf ).
As ações de formação são gratuitas.
Insc.: mediante o preenchimento do impresso próprio. A ficha, devidamente preenchida, poderá ser
enviada por email, correio, fax ou entregue presencialmente nas instalações da Biblioteca Municipal
de Palmela.
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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O PRÍNCIPE SEM PRINCESA!, de Jordi Palet i Puig
Há muito que nos habituámos às histórias de príncipes e princesas que terminam
com «E viveram felizes para sempre…».
Mas às vezes não é bem assim, pois há príncipes a quem sai tudo ao contrário
e princesas que em vez de dizerem «Sim» dizem «Não».
Prepara-te para entrar nestes extraordinários contos, em que nada é o que parece!
(Texto retirado da obra)
Editora: Edicare | Págs.: 72 p. | Ano: 2013

O SR. TIGRE TORNA-SE SELVAGEM, de Peter Brown
O Sr. Tigre está cansado de ser sempre tão sério. Um dia, teve uma ideia muito selvagem…
(Texto retirado da obra)
Editora: Orfeu Negro | Ano: 2016 | Págs.: 42p. | ISBN: 978-989-8327-66-6

A RAPARIGA DINAMARQUESA, de David Ebershoff
Inspirada na história verídica do pintor dinamarquês Einar Wegener, “A rapariga
dinamarquesa” traz-nos um retrato terno e comovente sobre um amor que desafia
todos os limites.
Tudo começa com um simples pedido. A modelo que Greta está a pintar cancelou
a sessão agendada na altura em que faltam apenas alguns pormenores para
a conclusão do quadro.
A pintora pergunta então ao marido se se importa de calçar umas meias e sapatos
de senhora por alguns momentos, para ela poder finalizar os últimos detalhes.
Este pequeno favor irá trazer consigo uma série de transformações à vida de Einar,
que descobre em si uma identidade até então desconhecida. Começa assim uma
das mais apaixonantes e invulgares histórias de amor do século XX.
(Texto retirado da obra)
Editora: Porto Editora | Ano: 2010 | Págs.: 322p. | ISBN: 978-972-0-04067-1

VOZES DE CHERNOBYL, de Svetlana Alexievich
A 26 de abril de 1986, Chernobyl foi palco do pior desastre nuclear de sempre.
As autoridades soviéticas esconderam a gravidade dos factos da população
e da comunidade internacional, e tentaram controlar os danos enviando milhares
de homens mal equipados e impreparados para o vórtice radioativo em que
se transformara a região. O acidente acabou por contaminar quase três quartos
da Europa.
Numa prosa pungente e desarmante, Svetlana Alexievich dá voz a centenas de pessoas
que viveram a tragédia: desde cidadãos comuns, bombeiros e médicos, que sentiram
na pele as violentas consequências do desastre, até as forças do regime soviético
que tentaram esconder o ocorrido. Os testemunhos, resultantes de mais de 500
entrevistas realizadas pela autora, são apresentados através de monólogos tecidos
entre si com notável sensibilidade, apesar da disparidade e dos fortes contrastes
que separam estas vozes.
In: www.wook.pt
Editora: Elsinore | Ano: 2016 | Págs.: 328p. | ISBN: 978-989-8831-82-8

AS OBRAS-PRIMAS DE T. S. SPIVET, um romance de Reif Larsen
Este romance de estreia, de características invulgares, apresenta-nos Tecumseh
Sparrow Spivet, um rapazinho de 12 anos que tenta submeter os enigmas da vida,
às configurações de mapas variados, que vai organizando por temas nas paredes
do seu quarto. Este cartógrafo genial consegue mesmo colaborar em publicações
científicas, sem revelar a sua idade. Um dia é surpreendido por um telefonema
anunciando-lhe a atribuição de um importante prémio. Spivet terá de partir sem que
ninguém saiba, numa longa e solitária travessia da América. O livro reproduz
os fascinantes desenhos, nota e mapas, do jovem cientista.
In: www.wook.pt
Editora: Presença | Ano: 2009 | Págs.: 375p. | ISBN: 978-972-23-4256-8
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EM DESTAQUE… 2016 - DESCOBRIR O CONCELHO E AUTORES LOCAIS
O COTÃO SIMÃO – HISTÓRIA DE ANA RITA FAUSTINO E ILUSTRAÇÕES
DE AURÉLIE DE SOUSA
A história
Fazer amigos num novo ambiente não é uma tarefa fácil para muitas crianças.
O pequeno Jaime chega a uma nova casa e a um novo lugar, perdendo grande parte
das suas referências: a cidade, o prédio, a escola e, especialmente, os amigos. Ali, numa
nova vida, Jaime tem dificuldade em recomeçar… e atar novos laços de amizade.
“O Cotão Simão” (Porto Editora, 2014) foi o livro vencedor do Prémio Branquinho
da Fonseca Expresso/Gulbenkian 2013.
Uma história infantil, profundamente emotiva, sobre amizade e solidão, sobre
reconstrução e proximidade.
A autora
Ana Rita R. Faustino nasceu em Setúbal, em 1988. Licenciada em Línguas, Literaturas
e Culturas, variante de Estudos Ingleses e Alemães pela Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, frequentou também diversas unidades
curriculares na área de Estudos Portugueses. Foi bolseira da Fundação para a Ciência
e Tecnologia e do Goethe Institut.
Em 2011 obteve o grau de Mestre em Ensino de Inglês e de Alemão, na mesma
faculdade, com a dissertação intitulada A componente (inter)cultural na produção
de texto escrito no ensino-aprendizagem da língua estrangeira. No âmbito do
mestrado, realizou a prática de ensino supervisionada na Escola Alemã de Lisboa.
Atualmente, é professora, lecionando inglês e alemão a crianças, jovens e adultos e,
ao mesmo tempo, doutoranda em Linguística e Ensino de Língua, na FCSH.
Destaque apresentado em www.cm-palmela.pt - 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 em outubro é José Régio.
Venha dizer os seus poemas!
28 outubro | 21h00 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela

SESSÕES DE CINEMA PARA O PÚBLICO INFANTIL
No ciclo de cinema de outubro, 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!
15 OUTUBRO – O PRINCIPEZINHO
Uma menina vive com a sua mãe, uma mulher de tal modo obcecada com o futuro
da filha que tem tudo delineado para cada hora de vida da criança. Um certo dia, a
pequena conhece o vizinho da casa ao lado, que lhe envia um desenho num pequeno
avião de papel....
29 OUTUBRO – OS IRMÃOS KOALA
Franco e Beto, os irmãos Koala, têm uma missão: ajudar os outros sempre que podem.
Ao ajudarem os seus amigos e a comunidade, os irmãos Koala mostram o verdadeiro
significado da amizade e da constante preocupação com os outros.
[Série de animação vencedora do Prémio de Melhor Série Pré-escolar – British
Animation Awards, 2004]
16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre

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.
Duração da atividade: 90 minutos
Info.: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt
2ª feiras a partir de 12 setembro | 14h30 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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