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EDITORIAL

Rede Municipal de Bibliotecas Públicas do Concelho de Palmela deseja a todos um Bom
Ano Novo com muitas leituras, muita saúde e paz!

PROGRAMA DE ANIMAÇÃO INFANTIL DO LIVRO E DA LEITURA
2014/2015: “HISTÓRIAS COM SABOR A FOGAÇA”.

Em janeiro a Equipa de Animação das Bibliotecas vai dar continuidade ao Programa
de Animação Infantil do Livro e da Leitura 2014/2015: “Histórias com sabor a Fogaça”.
Destacamos a Hora do Conto a partir do conto original “Maria Fogaça”. Nesta história
a personagem da Carochinha surge-nos na pele de uma empresária empreendedora
preocupada em gerir a sua loja gourmet de produtos regionais, cuja especialidade
é a fogaça, iguaria que dá o nome à sua loja.
Será que entre a canela e a farinha, e tal como no conto tradicional, esta Carochinha
vai encontrar o amor ideal?
As inscrições estão abertas para a comunidade educativa de 1º ciclo e Pré-escolar a partir
de 5 de janeiro.
CONDIÇÕES PARA ACESSO ÀS ATIVIDADES
1. As Instituições pré-escolares e Escolas do 1º Ciclo poderão inscrever-se nas seguintes
atividades:
.Visita à biblioteca
.Hora do conto “Maria Fogaça”
.O conto vai à escola
2. Para efetuar as marcações de atividades no âmbito do Programa de Animação “Histórias
com sabor a Fogaça”, devem contactar diretamente a Equipa de Animação de Bibliotecas.
Ilda Soares e João Matos: 212 336 638 | bibliotecas@cm-palmela.pt
Horários: 10h15-11h00 | 11h15-12h00 | 14h15-15h00
Org. Câmara Municipal de Palmela
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O LIVRO DOS TRAVA-LÍNGUAS 1, de António Mota

O Livro dos Trava-línguas 1 destina-se a todas as crianças, mesmo para aquelas que
ainda não sabem ler. O seu objetivo é pôr os mais novos a dizer sequências de palavras o
mais rapidamente possível. Mas estas estão ordenadas de tal forma que, muitas vezes, se
torna difícil pronunciá-las depressa e sem hesitações. Concebido como um jogo, divertido,
estimulante e enriquecedor. Um desafio que estimula o prazer de brincar com as palavras,
sons, e o gosto pela leitura. (Texto retirado da obra)
Editora: Gailivro | Ano: 2011 | Págs.: 55 | ISBN: 978-989-557-906-8

O DOSSIER PELICANO, de John Grisham

Dois juízes: Rosenberg - famoso por defender causas liberais - e Jensen, suspeito de tendências
homossexuais.
Um assassino: terrorista, procurado em nove países, implacável, a soldo de um patrão insuspeito.
Quando Darby Shaw, uma jovem estudante de Direito, começa a interessar-se por estes dois
crimes que abalaram a opinião pública americana, está apenas a exercitar os seus dotes de
aluna brilhante. Mas quando o professor Callahan, seu amante, é assassinado, aquilo que
começara por ser uma simples investigação privada transforma-se numa questão de vida
ou de morte… (texto retirado da obra)
Editora: Rocco | Ano: 1995 | Págs.: 384 | ISBN: 85-325-0481-7

ADIVINHA QUANTO EU GOSTO DE TI, de Sam Mc Bratney

Às vezes, quando gostamos muito, muito de alguém, queremos encontrar uma maneira
de descrever como os nossos sentimentos são grandes. Mas como descobrem a Pequena
Lebre Castanha e Grande Lebre Castanha, o amor não é coisa fácil de medir!
(Texto retirado da obra)
Editora: Caminho | Ano: 2004 | Págs.: 31 | ISBN: 978-972-21-1624-4

GENTE FELIZ COM LÁGRIMAS, de João de Melo

Gente Feliz com Lágrimas é a saga de uma família dispersa por múltiplas paragens
numa busca permanente da felicidade.
O leitor é irresistivelmente arrastado para cinco poderosos mundos individuais, através dos quais
vai encontrar, simultaneamente, uma fascinante visão do Portugal que todos conhecemos.
Este romance foi galardoado com cinco prémios literários e encontra-se traduzido
em vários países.
Editora: Dom Quixote | Ano: 2000 | Págs.: 486 | ISBN: 972-20-0033-0

“LET’S GET A PUP!”, de Bob Graham

Literatura infantil em língua inglesa.
At the Rescue Centre, there are dogs of all shapes and sizes. Kate knows which one she
wants, though, the moment she sees him. He’s small and he’s cute and he gets all excited.
To Kate, Dave is everything a dog could be. But then she sees Rosy… (Texto retirado da obra)
Editora: Walker Books | Ano: 2003 | Págs.: 32 | ISBN: 0-7445-9441-3

O VEREDICTO, de Michael Connelly

“Toda a gente mente. Os polícias mentem. Os advogados mentem. As testemunhas
mentem. As vítimas mentem. Um julgamento é um concurso de mentiras.”
Após um interregno de dois anos, Michael Haller regressa à barra dos tribunais. O seu
colega Jerry Vincent foi assassinado e Haller herda o seu maior caso de sempre: a defesa
de um famoso produtor de Hollywood, acusado de ter matado a mulher e o amante desta.
Enquanto se prepara para o julgamento que o poderá levar à ribalta, Haller descobre
que o assassino de Vincent está agora no seu encalço. É então que surge Harry Bosch,
um detective da polícia disposto a tudo para resolver o caso de Vincent, e que não hesita
em usar Haller como isco. À medida que o perigo aumenta, estes dois lobos solitários
rapidamente percebem que a única saída é trabalharem em equipa. “O Veredicto”
foi considerado pela crítica internacional um dos romances mais marcantes de Michael
Connelly, um dos maiores mestres de thrillers jurídicos da actualidade.
Editora: Porto Editora | Ano: 2011 | Págs.: 415 | ISBN: 978-972-0-04330-6
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EM DESTAQUE… 2015
JANEIRO

A LEITURA EM FORMATO DIGITAL
Biblioteca de Livros Digitais do Plano Nacional de Leitura

Pequena biblioteca de títulos infantis da responsabilidade do Plano Nacional de Leitura.
Não permite o download, mas permite uma leitura interativa no ecrã do dispositivo
utilizado para aceder.
Como as obras se encontram agrupadas por faixa etária etária torna-se mais fácil
identificar as mesmas.
A consulta é muito fácil e intuitiva. Para qualquer dúvida, existe um botão de ajuda disponível:
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/index.php
Para o mês de janeiro as Bibliotecas Municipais destacam o livro Trava-línguas, autoria
de Luísa Costa Gomes e ilustrações de Jorge Nesbitt.
“Livro recomendado para o 1º ano de escolaridade, destinado a leitura orientada Grau de Dificuldade I.
Trava-línguas (ou destrava-línguas, como também se lhes chama) são pequenos
textos, em prosa ou em verso, que jogam sobretudo com os sons das palavras e que se
distinguem por serem normalmente difíceis de dizer. Se forem ditos muito depressa,
é quase impossível pronunciá-los sem tropeçar. Alguns dos trava-línguas tradicionais
não têm outro significado senão o da dificuldade da articulação ou da repetição da
mesma letra. Neste livro procurou- se, criando textos novos ou adaptando textos
antigos da nossa literatura tradicional, que todos eles contassem uma história simples.
Exercício de ouvido e de comunicação, a leitura de trava-línguas é um desafio divertido
e educativo para todas as idades.”
In: http://www.wook.pt/ficha/trava-linguas/a/id/186878
Também divertidas e desafiantes são as propostas deste livro em formato digital.
Boas navegações!
Em inglês sugerimos: http://www.childrensbooksonline.org/super-index.htm
Destaque apresentado em www.cm-palmela.pt
Em Bibliotecas Municipais - Leituras para Pais & Filhos
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SESSÕES DE CINEMA PARA O PÚBLICO INFANTIL

No ciclo de cinema de janeiro, a Rede Municipal de Bibliotecas do Concelho de Palmela
convida os pequenos munícipes a assistir a dois filmes de animação muito divertidos
que vos vão proporcionar uma bela tarde.
Não perca e venha passar as tardes de sábado connosco!
10 JANEIRO | AVIÕES
Quando a estrada é o céu, a aventura espera-te em todas as direções. O mundo
de “Carros” levanta voo em “Aviões”, uma divertida aventura da Disney nas alturas,
repleta de acrobacias.
Junta-te a Dusty, um avião fumigador com grandes sonhos e uma oportunidade única
de participar na mais importante corrida aérea de sempre junto dos mais destemidos
e rápidos aviões.
Mas Dusty, que tem um coração enorme, tem também dois grandes problemas... Não foi
construído para tais proezas, e ainda por cima, tem medo das alturas. A coragem de Dusty
é posta à prova quando ousa alcançar alturas que nunca imaginara possíveis...
24 JANEIRO | A REVOLTA DOS PERUS
Numa quinta, um bando de perus vive uma vida calma e repleta de milho onde as únicas
preocupações são comer e dormir. Todos, menos Reggie, um peru esperto mas rejeitado
pelo bando devido ao seu desinteresse por esta existência anafada.
Tudo muda quando recebe uma visita de Jake, o único membro da “Frente de Libertação
dos Perus”, que tem apenas um objetivo: salvar todos os perus. Entre planos arriscados
e aventuras loucas, Reggie junta-se ao durão Jake e ambos vão lutar para tirar de vez
os perus do menu!
Org: Câmara Municipal de Palmela
Dias 10 e 24 janeiro | 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.
A duração da atividade é de cerca de 90 minutos.
13 e 21 janeiro | 14h00 | Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre
6 e 20 janeiro | 14h30 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre
Info./insc.: bibliotecas@cm-palmela.pt | 212 336 632
Org.: Câmara Municipal de Palmela

CURSO DE INTRODUÇÃO À HISTÓRIA DE ARTE EM PORTUGAL
Prof. Cerqueira de Souza
Programa:
13 JAN. | ANTIGUIDADE CLÁSSICA
19 JAN. | IDADE MÉDIA
26 JAN. | RENASCENÇA
2 FEV. | MANEIRISMO
9 FEV. | BARROCO
6 FEV. | NEOCLASSICISMO
23 FEV. | ROMANTISMO
Das18h30 às 20h00 | Biblioteca Municipal de Palmela
Preço por aula: 5 euros
Insc.: Bibliotecas Municipais / bibliotecas@cm-palmela.pt
Org.: Irmandade de Sta. Eulália
Apoio: Câmara Municipal de Palmela
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