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PROGRAMA DE ANIMAÇÃO INFANTIL 2016/2017 “O COMBOIO
DAS HISTÓRIAS EM VIAGEM PELA HISTÓRIA LOCAL”
Este mês destacamos a Hora do Conto “O comboio das histórias em viagem por terras
de Palmela” (conto original):
Esta história retrata uma viagem muito animada pelo nosso concelho, na qual
participam personagens características das várias freguesias deste Município.
Será feita uma abordagem de acontecimentos, figuras, lendas, tradições, elementos
do património edificado ou outros aspetos, que caracterizam o território de Palmela
e as respetivas freguesias, recorrendo a uma linguagem própria da literatura infantil
em que a fantasia se mistura com a realidade, sem que se altere a identidade histórica
da região.
O programa completo está disponível para consulta aqui.
Público-alvo (Hora do Conto): Pré-escolar e 1º Ciclo Ensino Básico – 3ª / 5ª feira.
Org.: Câmara Municipal de Palmela

Saiba mais em: www.cm-palmela.pt em Bibliotecas Municipais
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VATICANUM, de José Rodrigues dos Santos

Um comando do Estado Islâmico entra clandestinamente no Vaticano e o papa
desaparece. Horas depois surge na Internet um vídeo em que os terroristas mostram o
sumo pontífice em cativeiro e fazem um anúncio chocante. O papa será decapitado em
direto à meia-noite. O relógio começa a contar. O rapto do papa desencadeia o caos.
Milhões de pessoas saem às ruas, os atentados sucedem-se, multiplicam-se os confrontos
entre cristãos e muçulmanos, vários países preparam-se para a guerra. Apanhado no
epicentro da crise quando trabalha nas catacumbas da Basílica de São Pedro, Tomás
Noronha vê-se envolvido na investigação para descobrir o paradeiro do papa.
In: www.fnac.pt
Editora: Gradiva | Ano: 2016 | Págs.: 600 | ISBN: 978-989-616-733-2

PORTUGAL PARA MIÚDOS, de José Jorge Letria

De D. Afonso Henriques à Revolução dos Cravos, não esquecendo a Batalha de AlcácerQuibir nem o Cabo das Tormentas, José Jorge Letria conta aos mais novos os episódios
mais marcantes da História de Portugal, num conjunto de versos ligeiros e alegres
cheios de ritmo e que a todos deixarão com a lição na ponta da língua. Ricardo Cabral
ilustra exemplarmente os versos de José Jorge Letria. Porque aprender os factos da
nossa História pode ser muito divertido!
In: www.wook.pt
Editora: Texto | Ano: 2015 | Págs.: 42 | ISBN: 978-972-47-4285-4

UM ENCONTRO MUITO OUSADO, de Emma Wildes

Lorde Joshua Dane é um homem com um passado perverso. Um romance apaixonado
com a mulher errada conduziu-o a um duelo escandaloso, marcou-o como um patife e
levou-o a abandonar Inglaterra. Agora que a guerra acabou e regressou, contando que a
desaprovação da sociedade se tenha aplacado, o destino prega-lhe de novo uma partida.
In: www.wook.pt
Editora: Planeta Manuscrito | Ano: 2015 | Págs.: 263 | ISBN: 978-989-657-717-9

EM MINHA CASA OU NA TUA, de Sílvia Batista

Um livro sobre sexualidade e relações amorosas, onde cabe o humor e o vernáculo,
mas também algumas das nossas dúvidas e pensamentos mais íntimos. São textos
francos, diretos e muito bem elaborados, escritos sem o espartilho da medicina ou da
terapia sexual: é a intimidade da vida real e do quotidiano. Poucas pessoas conseguem
escrever tão bem e de forma tão relevante sobre sexo e intimidade.
In: www.wook.pt
Editora: Matéria-Prima | Ano: 2016 | Págs.: 195 | ISBN: 978-989-769-027-3

O ESPIÃO INGLÊS, de Daniel Silva

Ela é um ícone da família real britânica, amada tanto pela beleza como pela sua
atividade humanitária e detestada pelo ex-marido e pela rainha de Inglaterra. Quando
uma bomba rebenta a bordo do iate onde passa as férias, os serviços de inteligência
britânicos recorrem ao lendário espião e assassino profissional Gabriel Allon, para
seguir a pista do autor do atentado.
In: www.wook.pt
Editora: Harper Collins | Ano: 2016 | Págs.: 451 | ISBN: 978-84-16502-51-6

HARRY POTTER E A CRIANÇA AMALDIÇOADA: PARTES UM E DOIS,
de John Tiffany e Jack Thorne

(…) Foi sempre difícil ser Harry Potter e não é mais fácil agora que ele se tornou num
muito atarefado funcionário do Ministério da Magia, casado e pai de três crianças em
idade escolar.
Enquanto Harry luta com o passado, o seu filho Albus, debate-se com o peso de um legado
que nunca desejou. Quando o passado e o presente se cruzam, pai e filho confrontam-se
com uma desconfortável verdade: por vezes as trevas vêm de lugares inesperados.
In: www.wook.pt
Editora: Presença | Ano: 2016 | Págs.: 365 | ISBN: 978-972-23-5905-4

A VIAGEM DE ARLO, realizado por Peter Sohn

Como seria se o asteroide que mudou para sempre a vida na terra, falhasse completamente
o planeta e os dinossauros gigantes nunca tivessem sido extintos?
Nesta épica viagem ao mundo dos dinossauros, um apatosaurus de nome Arlo faz um
amigo humano, Spot, e com ele inicia uma jornada, nem sempre simples, onde aprende o
poder de confrontar os seus medos e descobre do que é realmente capaz.
Fonte: NOS Lusomundo Audiovisuais.
Distrib.: NOS Lusomundo Audiovisuais | Ano: 2016
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PALAVRAS NA NOSSA TERRA – SERÃO 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.
A poetisa homenageada em fevereiro é Florbela Espanca.
Venha dizer os seus poemas!
24 de fevereiro | 21h00 | 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 fevereiro, 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!

DIA 4 – BARBIE FAIRYTOPIA
Barbie veste-se de Elina! Através do arco-íris, no Reino de Fairytopia, vive Elina, uma
linda fada das flores cujo único desejo é possuir asas. A sua casa é uma enorme flor em
pleno Prado Mágico onde vive com Bibble, um cogumelo caprichoso, mas adorável.
Um dia, ao acordar, Elina apercebe-se de que a sua casa-flor está doente e de que os
seus amigos encantados não conseguem voar!
Enchendo-se de coragem para os ajudar, Elina embarca numa fantástica aventura em
busca de Azura, uma Fada Guardiã que ela acredita poder resolver o problema...
DIA 18 – WILLY FOG: AS 20.000 LÉGUAS SUBMARINAS
As aventuras de Willy Fog não têm limites! Depois de ter percorrido cada recanto
dentro e fora da terra, o mais famoso cavalheiro britânico ruma agora às profundezas
do mar... Tudo começa com o misterioso desaparecimento de numerosos barcos. Os
navegantes andam aterrorizados com a existência do que creem ser um monstro
marinho. Willy Fog decide descer às abissais profundezas do mar para averiguar o que
está realmente a acontecer, a bordo do Nautilus, o incrível submarino do misterioso
Capitão Nemo...
4 e 18 de fevereiro | 16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela
Entrada livre

CONTOS CONNOSCO – CONTOS LITERÁRIOS

Sessões de contos escolhidos da melhor literatura portuguesa e estrangeira. Pretendese 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. A duração da
atividade é de cerca de 90 minutos.
Info.: 212 336 632 | bibliotecas@cm-palmela.pt
6 e 20 de fevereiro | 14h30 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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