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FORMAÇÃO PARA A COMUNIDADE – 1º SEMESTRE DE 2015
Encontra-se já disponível para consulta o plano da Formação para a Comunidade – 
1º semestre de 2015.

Clique aqui para saber mais: 
www.cm-palmela.pt/pt/conteudos/areas+de+intervencao/formacao/
Acções+Programadas+para+2014/
Org.: Câmara Municipal de Palmela

HORA DO CONTO “MARIA FOGAÇA” (CONTO ORIGINAL)
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?

Público-alvo: Pré-escolar e 1º Ciclo | 3as e 5as feiras | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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A PRAIA, de Danny Boyle
Leonardo di Caprio é electrizante, contracenando com a bela Virginie Ledoyen, neste thriller 
sedutor, carregado de adrenalina, do realizador de Trainspotting.
Um jovem viajante americano é capaz de sacrificar a sua vida por uma coisa apenas: 
a aventura máxima. Porém, numa praia perfeita e secreta irá aprender irá aprender que, 
com o aumento da intensidade das sensações a fasquia sobe... e o perigo aumenta... 
(Texto retirado da obra)

Editora: CLMC - Multimédia | Ano: 2000

LEI SECA – DIÁRIOS 2009-2012, de Pedro Mexia
Este diário de Pedro Mexia é, como não poderia deixar de ser, um diário muito especial, 
feito de coisas inabituais, com muito mundo exterior e também intimidade, mas velada, 
filosófica e irónica. É um livro de companhia. 
«Além dos habituais inventários, citações e obsessões, encontramos aqui diversas diatribes 
contra a mentira, a murmuração e o boicote. E “notas de subterrâneo”, que correspondem 
ao afastamento de um mundo que eu até então frequentava. E tudo termina com uma 
despedida da juventude, em tranquila amargura. Agradeço, uma vez mais, às minhas 
editoras, que continuam a apostar num diário, género tão ingrato».  
(nota do autor)

Editora: Tinta-da-china | Ano: 2014 | Págs.: 374 | ISBN: 978-989-671-222-8

OS ESCRITORES (TAMBÉM) TÊM COISAS A DIZER, de Carlos Vaz 
Marques 
Uma coletânea de excelentes entrevistas a escritores, livro muito agradável de ler como 
são sempre as entrevistas a pessoas com interesse.
Ao longo de mais de uma década, Carlos Vaz Marques entrevistou dezenas de autores. 
Profundamente conhecedor do trabalho e do percurso dos 12 escritores portugueses 
aqui entrevistados, o jornalista leva-nos à intimidade de uma conversa com cada um deles, 
na qual temos muito a aprender. 
Agustina Bessa-Luís, António Lobo-Antunes, José Saramago, Eduardo Lourenço, e mais 
oito a descobrir.

Editora: Tinta-da-china | Ano: 2013 | Págs.: 406 | ISBN: 978-989-671-188-7

SEXO, AMOR E FILOSOFIA, de Adília Maia Gaspar
Uma autora que reside há anos em Palmela, onde foi professora de Filosofia, autora 
de manuais para o ensino, dedica-se nos últimos anos à investigação filosófica no que 
diz respeito ao sexo e à emancipação das mulheres. 
Neste seu último livro, o tema é analisado de uma forma e linguagem acessíveis sem 
desvirtuar a obra dos filósofos. Nove filósofos lançam luz sobre o tema central e complexo 
de todo o ser humano – o amor e o sexo – através da leitura e interpretação de Adília Maia 
Gaspar.
Platão: um amor sem mulheres; Agostinho e Tomás de Aquino: reprimir o sexo e controlar 
o amor; Imanuel Kant: amor sexual – uma contradição nos termos; Schopenhauer: a ilusão 
do amor e a realidade do sexo; Jean-Paul Sartre: o amor e a contingência da existência 
humana; Simone de Beauvoir: O Segundo Sexo e o amor; Shulamith Firestone: amor, 
erotismo e potencial destrutivo; Robert Solomon: o amor como virtude.
Este é um índice muito sugestivo, um ótimo convite à leitura.

Editora: Nova Delphi | Ano: 2014 | Págs.: 204 | ISBN: 978-989-747-024-0

UM BÁRBARO EM CASA, de Frederico Pedreira
Um livro de estreia de um jovem que mostra uma segurança e maturidade de escrita pouco 
usual num primeiro livro. Tanto pode ser considerado um livro de contos como uma novela.
O tema, o sexo e os seus abismos e derivas, junto com a o álcool, a vida noturna, o ser 
jovem estrangeiro ou bárbaro longe, fora de casa, ou a perdição do amor e outros vícios 
bem dentro de casa.
Tem muita capacidade para os ambientes, falta-lhe talvez densidade nas suas histórias 
e personagens e deslocar das obsessões básicas. 

Editora: Língua Morta | Ano: 2014 | Págs.: 154 | ISBN: 978-989-8638-16-8
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EM DESTAQUE… 2015

MARÇO

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 uma leitura interativa no ecrã do dispositivo utilizado para aceder.
As obras encontram-se agrupadas por faixa etária, sendo este um critério de seleção.
A barra Scroll, permite identificar as obras disponíveis. Identificando a que nos interessa 
clica-se em cima da mesma, acendo-se à versão digital. 
A consulta é muito fácil e intuitiva e para qualquer dúvida existe um botão de ajuda 
disponível: 
http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/index.php

Para o mês de março as Bibliotecas Municipais destacam o livro 

CIDADANIA DE A A Z, da responsabilidade do Ministério da Educação

Os valores da cidadania devem estar sempre presentes.
Neste livro ao percorrer-se o alfabeto, abordam-se várias temáticas relacionadas 
com o saber ser e estar.
Um livro interativo sobre o tema Cidadania, importante para conhecer a importância 
de se ser um cidadão informado e consciente dos seus direitos e deveres.
Algo que pode ser comprovado, pois no final de cada temática, é possível testar 
os conhecimentos adquiridos. 
Através de fichas de trabalho, com um simples clique, certificam-se os conhecimentos 
adquiridos ou podem-se seguir as sugestões para debates e/ou aprofundar 
os conhecimentos.

Boas navegações!

Em inglês sugerimos: http://en.childrenslibrary.org/
International Childrens Digital Library

Destaque apresentado em www.cm-palmela.pt
Em Bibliotecas Municipais - Leituras para Pais & Filhos
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO “SERPA PINTO, O MISTÉRIO DO SEXTO 
IMPÉRIO”, de Pedro Pinto
Pedro Pinto, conhecido apresentador da televisão, vem à Biblioteca Municipal de Palmela 
apresentar o seu romance histórico dedicado às explorações africanas do herói português 
Alexandre Serpa Pinto. Recordamos que Serpa Pinto teve relacionamento e colaboração 
nestas viagens com Hermenegildo Capelo, natural de Palmela.
Os livros estão à venda no local, com preço especial, para sessão de autógrafos. 

14 março (sábado) | 21h00 | Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela

SESSÕES DE CINEMA PARA O PÚBLICO INFANTIL
No ciclo de cinema de março, 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!

21 MARÇO | GRU – O MALDISPOSTO 2
Esta comédia da Illumination Entertainment marca o regresso do super-vilão Gru que 
se afastou da vida de criminoso para cuidar das suas três filhas.
Mas as coisas sofrem uma volta inesperada quando é recrutado pela Liga Anti-Vilões 
para capturar um evasivo criminoso que está a ameaçar o mundo. Agora com a nova 
parceira Lucy Wilde a seu lado, Gru e os seus Mínimos partem para uma imprevisível 
e inesperada aventura.

21 março | 16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela | Entrada livre
Org: Câmara Municipal de Palmela

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.

Info./inscs.: bibliotecas@cm-palmela.pt | 212 336 632
Org.: Câmara Municipal de Palmela

ENCONTRO COM A ESCRITORA VANDA GATO, AUTORA DO LIVRO 
“O APRENDIZ DAS PALAVRAS” 
Apresentação do livro “O aprendiz das palavras” e hora do conto com a presença
 da escritora Vanda Gato.
Atividade dirigida às famílias.
“As portas fecham-se, as luzes apagam-se e os dois dicionários da biblioteca de Berta 
pensonham. E o que será isto de pensonhar?
Fecha os olhos, pensa em coisas boas e deixa a magia acontecer...”

28 março (sábado) | 15h30 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela em parceria com a Editora Alfarroba
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