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A Biblioteca Municipal de Palmela deseja a todos os seus utilizadores umas Festas Felizes
e um Próspero Ano Novo.

“O NATAL NO CASTELO DA VENTANIA” - CONTO DE NATAL

O Castelo da Ventania vai ser o cenário onde habitam a princesa Alina, o Dragão e
onde também acontecerão algumas peripécias com outras personagens, tais como: a
Cegonha, os Reis Magos, a Estrela Polar e o Vento Bóreas.
Peça original da responsabilidade da Equipa de Animação da Biblioteca com a
colaboração do músico José Ricardo.
10 dezembro | 16h00 | Auditório Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre
30 novembro a 15 dezembro | Público-alvo: escolas do pré-escolar e 1º ciclo e Instituições de Idosos
do Concelho
Org.: Câmara Municipal de Palmela

PASSATEMPO ”ÁRVORE DA POESIA”

Consiste na produção de um poema pelas crianças que venham assistir ao Conto
de Natal. Esses poemas serão rececionados aquando da sua deslocação à referida
iniciativa e colocados na “Árvore da Poesia”, nos diversos espaços onde a peça irá
decorrer (Auditório em Pinhal Novo, Cine-Teatro S. João e Centro Cultural do Poceirão).
Esses poemas serão objeto de uma utilização futura pela Biblioteca Municipal, a definir
posteriormente.
Público-alvo: Crianças do 1º ciclo
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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O REDENTOR, de Jo Nesbo

Oslo. Noite gelada. Quem se deslocou ao centro para as últimas compras de Natal faz
uma pausa numa movimentada praça para ouvir o concerto de rua do Exército de
Salvação, mas um súbito estrépito cala a música e um homem cai no chão atingido
por um tiro à queima roupa. O inspetor Harry Hole e a sua equipa não têm qualquer
suspeito, não encontraram a arma do crime e desconhecem as motivações do
criminoso. Mas é quando o assassino percebe que atingiu o homem errado que Harry
Hole se começa a deparar com enigmas perturbadores.
In: www.fnac.pt
Editora: Dom Quixote | Ano: 2014 | Págs.: 518 | ISBN: 978-972-20-5200-9

O HORIZONTE, de Patrick Modiano

Prémio Nobel da Literatura 2014. Uma obra peculiar dentro do universo hipnótico de
Patrick Modiano. Jean Bosmans, um homem frágil perseguido pelo fantasma da mãe,
recorda a sua juventude e as pessoas que entretanto perdeu. Sobretudo a enigmática
Margaret Le Coz, a jovem mulher por quem se apaixonou nos já longínquos anos 60
e que um dia misteriosamente desapareceu. Quarenta anos depois, Bosmans parte à
procura desse amor que a memória teimosamente conservou.
In: www.fnac.pt
Editora: Porto Editora | Ano: 2011 | Págs.: 111 | ISBN: 978-972-0-04335-1

A LIVRARIA DOS FINAIS FELIZES, de Katarina Bivald

Há sempre uma pessoa para cada livro e um livro para cada pessoa. A Livraria dos finais
felizes é uma história comovente sobre o poder. Se a vida fosse um romance, o da Sara
certamente não seria um livro de aventuras. Em vinte e oito anos nunca saiu da Suécia
e nenhum encontro do destino desarrumou a sua existência. Tímida e insegura, só
se sente à vontade na companhia de um bom livro e os seus melhores amigos são as
personagens criadas pela imaginação dos escritores, que a fazem viver sonhos, viagens
e paixões. Mas tudo muda no dia em que recebe uma carta de uma pequena cidade
perdida no meio do Iowa e com um nome estranho: Broken Wheel...
In: www.fnac.pt
Editora: Suma de letras | Ano: 2016 | Págs.: 495 | ISBN: 978-989-665-070-4

O PRAZER E O TÉDIO, de José Carlos Barros

“Quando o tédio parece ter tomado conta da sua vida, Aline inicia uma viagem pelos
segredos e mistérios de uma família ao longo de várias gerações. Atando e desatando
fios, a protagonista revisita diferentes tempos, lugares, personagens: João pequeno
e a procura de si mesmo; o Alferes perdido no labirinto de uma batalha na Flandres;
o doutor Magalhães e a sua descrença nas coisas do mundo; António Granjo e a
formação da Assembleia Constituinte...
O Prazer e o Tédio é também um romance sobre um país que perdeu a memória; é
uma obra em que as mulheres estão sempre presentes (mesmo quando ausentes),
iluminadas ou obscurecidas entre o amor e o abandono, o prazer e o desejo, o
esquecimento e o sobressalto.
Metáfora do tempo presente, revela um nome a fixar na literatura portuguesa
contemporânea”
In: www. http://www.leyaonline.com/pt/
Editora: Oficina do Livro | Ano: 2009 | Págs.: 191 | ISBN: 978-989-555-462-1

ANITA E A TIA LÚCIA, de Gilbert Delahaye

Os livros da Anita percorrem, desde há 50 anos, as mãos de todas as crianças
portuguesas. Não há avó que não se lembre da Anita, como não há neta que não deseje
ler as histórias desta pequena criança desenhada desde sempre por Marcel Marlier.
In: www.fnac.pt
Editora: Verbo | Ano: 2007 | Págs.: 20 | ISBN: 978-972-22-0554-2

TOMORROWLAND, por Brad Bird

Frank Walker já foi um inventor prodigioso e cheio de esperança. Agora, tudo o que lhe sobra
são ilusões. Casey Newton, é uma adolescente brilhante e sempre recetiva a novidades.
Quando ela descobre um objeto que a leva para uma realidade paralela, o seu destino cruza-se com o de Frank. Os dois embarcam numa aventura que os transportará a Tomorrowland.
Esta viagem mudará não só suas vidas, mas também o futuro da Humanidade...
Um filme de aventura com realização de Brad Bird, que escreve o argumento em
parceria com Damon Lindelof. O elenco conta com George Clooney, Britt Robertson,
Hugh Laurie e Kathryn Hahn, entre outros.
In: www.fnac.pt
Distrib.: NOS Lusomundo Audiovisuais | Ano: 2015
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EM DESTAQUE… 2016 - DESCOBRIR O CONCELHO E AUTORES LOCAIS
CONTO DE NATAL, história por Alexandrina Pereira e ilustrações

Cristiana Madeira

A HISTÓRIA
O livro “Um Conto de Natal” nasce de uma proposta que a autora fez, como apoio
à Loja Social de Aires que recebe e distribui roupas e brinquedos pelas famílias
mais carenciadas no concelho de Palmela.
Proposta aceite, seguiu-se com o projecto e o livro “nasceu”.
Uma menina (Cristiana), foi convidada para o ilustrar, e nele conta-se uma história
onde o sonho mora, como deve morar SEMPRE no coração de todos nós. Estávamos
no Natal e a época propicia mais solidariedade, o que fez com que fosse bem aceite
pela comunidade, tendo a sua venda revertido totalmente para a Loja.
A AUTORA
Escreve porque: “Quando escrevo poemas “de intervenção social”, manifesto através
deles a minha mágoa por vivermos num mundo tão desigual.
Quando escrevo para crianças, motiva-me principalmente o prazer de ir envelhecendo
“dentro” de um mundo que só pertence às crianças; um mundo puro e ingénuo
que deveria perdurar no tempo”.
Alexandrina Pereira nasceu em Setúbal e reside em Palmela há 35 anos. Apesar de ter
formação profissional na área dos números (Contabilidade), são as letras que desde
sempre a fascinam. Porque os seus dois filhos estudavam música, escreve letras infantis
para as festas de audição da escola. A convite do professor/compositor concorrem
ambos a Festivais da Canção Infantil que acontecem por todo o país e inicia-se assim
um percurso de 12 anos, durante os quais arrecada 110 prémios de Melhor Letra
e outros tantos de Vencedora Absoluta. Por duas vezes as suas canções representaram
Portugal no Festival Internacional Sequin D’Oro em Itália. Tem 10 livros publicados,
sendo quatro de poesia Infantil. Em 2008 é distinguida com a Medalha de Honra da
cidade de Setúbal na área Cultural e em 2010 recebe a Medalha Municipal de Mérito
do Município de Palmela e no mesmo ano a Medalha de Honra da Academia de Letras
de Poços de Caldas no Brasil. Atualmente desempenha as funções de presidente da
Associação Casa da Poesia de Setúbal e da Associação Cultural Sebastião da Gama.

Destaque apresentado em www.cm-palmela.pt Bibliotecas Municipais – Leituras
para Pais & Filhos
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PALAVRAS NA NOSSA TERRA – SESSÕES DE POESIA

Encontro de poetas no Natal.
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!
16 dezembro | 21h00 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela

CAFÉ-CONCERTO LITERÁRIO

Café-concerto literário com apresentação do livro Luar da Serra, pela autora Luísa
de Souza e atuação da cantora de Jazz Beatriz Ferreira.
10 dezembro | 16h00 | Biblioteca Municipal de Palmela
Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela

CONTOS CONNOSCO – CONTOS LITERÁRIOS

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: cerca de 90 minutos
Info.: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt
12 e 26 dezembro | 14h30 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela

CICLO INFANTIL – SESSÕES DE CINEMA PARA O PÚBLICO INFANTIL

No ciclo de cinema de dezembro, a Rede Municipal de Bibliotecas do Concelho de
Palmela convida os pequenos munícipes a assistir a dois filmes muito divertidos que
lhes vão proporcionar uma tarde muito engraçada.
Não perca e venha passar as tardes de sábado connosco!

DIA 10 – DIÁRIO DE UM BANANA
Um dos mais divertidos e bem-sucedidos livros ganha vida nesta comédia para toda
a família! Greg Heffley está destinado a um grande futuro, mas primeiro terá de
sobreviver à mais assustadora e humilhante experiência na vida de qualquer rapaz – a
escola preparatória! E isso não vai ser fácil, considerando que ele está rodeado de totós
com sardas peludas, arruaceiros capazes de partidas muito dolorosas e uma fatia de
queijo bolorento com bactérias à escala nuclear!
DIA 17 – RUDOLFO: A RENA DO NARIZ VERMELHO
As novas aventuras de Rudolfo, a rena mais famosa de sempre, ganham vida num
grandioso musical com encantadores amigos animados. Alvo de riso pelo seu nariz,
Rudolfo foge para o Pólo Norte onde conhece um simpático urso polar.
Quando a sua amiga Zoey, uma adorável corça, é capturada pela terrível Rainha do
Gelo Stormella, Rudolfo ajuda o Pai Natal a salvar o Natal.
Esta simpática mistura de música e magia tornou-se num clássico, com oito canções
originais, incluindo a “Wonderful Christmas Time” dos Wings e a já clássica canção
“Rudolph the red-nosed reindeer”.
10 e 17 dezembro | 16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela
Entrada livre
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