
newsletternovembro/dezembro
n.º59/2015

REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
DO CONCELHO DE PALMELA

Saiba mais em: www.cm-palmela.pt  em Bibliotecas Municipais

A Câmara Municipal de Palmela
deseja a todos os utilizadores,

leitores e amigos da Rede Municipal 
de Bibliotecas Públicas, um feliz Natal

e um próspero Ano Novo

PEÇA DE NATAL “O GRANDE DIA”
Peça original “O Grande Dia”, da responsabilidade da Equipa de Animação da Biblioteca 
Municipal de Palmela com a colaboração do músico José Ricardo.
“Este ano no dia de Natal vai acontecer outra festa, “O Grande Dia” para a Carochinha 
e o João Ratão. O casal vai finalmente dar o nó e criar a sua família. Tal como a Família 
Sagrada, eles vão partilhar os seus dias “…na alegria e na tristeza, na saúde e na 
doença…”, descobrindo qual a missão que lhes foi reservada pelo Criador. É neste clima 
natalício que todos vamos desejar: Vivam os Noivos!”

Obs.: Esta iniciativa será desenvolvida em três espaços municipais: Auditório Municipal em 
Pinhal Novo, Cine-Teatro S. João e Centro Cultural do Poceirão.

As Instituições pré-escolares e Escolas do 1º Ciclo interessadas deverão contactar diretamente a Equipa de 
Animação das Bibliotecas: técnicos Ilda Soares e João Matos - 212 336 638 | bibliotecas@cm-palmela.pt

12 dezembro (sábado) | 16h00 | Auditório Municipal do Pinhal Novo | Público em geral  
Entrada gratuita, sujeita a levantamento de bilhete. Lotação limitada ao número de lugares disponíveis. 
A bilheteira abre 1 hora antes do espetáculo. 
Org.: Câmara Municipal de Palmela

FEIRAS DO LIVRO DE NATAL
A Câmara Municipal de Palmela vai realizar durante a época natalícia duas Feiras do Livro, 
em parceria com o Grupo Porto Editora.

“A leitura – um bem essencial. Para viver com autonomia, com plena consciência de si 
próprio e dos outros, para poder tomar decisões face à complexidade do mundo atual, 
para exercer uma cidadania ativa, é indispensável dominar a leitura. Determinante no 
desenvolvimento cognitivo, na formação do juízo crítico, no acesso à informação, na 
expressão, no enriquecimento cultural e em tantos outros domínios, é encarada como 
uma competência básica que todos os indivíduos devem adquirir para poderem aprender, 
trabalhar e realizar-se no mundo contemporâneo.” 
In: www.planonacionaldeleitura.gov.pt
Leia um livro! Ofereça um livro!

24 a 29 novembro | Mercado Municipal de Pinhal Novo
1 a 5 dezembro | Biblioteca Municipal de Palmela
Org.: Câmara Municipal de Palmela em parceria com o Grupo Porto Editora
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VIAGEM À LUA, de Cyrano de Bergerac
Plano Nacional de Leitura - Livro recomendado para o 3º ciclo, destinado a leitura autónoma.
Cyrano de Bergerac (1619-1655), espadachim e aventureiro tornado célebre pela peça 
homónima de Edmond Rostand (1897), cuja vida inspirou Alexandre Dumas nos «Três 
Mosqueteiros», é o autor deste extraordinário romance, na boa tradição francesa de Rabelais: 
a natureza do herói de aventuras maravilhosas que pertencem à fábula, é desacreditada pelo 
seu lado cómico, não deixando de interrogar com notável pertinência os grandes temas 
da actualidade, adverso da autoridade e do absolutismo, defensor da liberdade intelectual. 
Como verdadeiro racionalista, põe em causa a imortalidade da alma e a Providência, 
os dogmas da Génese, a existência dos milagres. Mas, a Viagem à Lua, publicada 
postumamente em 1657, é, sobretudo, uma notável antecipação das maravilhas da técnica: 
vai do aeróstato ao pára-quedas, descreve o mundo dos cheiros e dos extraterrestres, numa 
viagem imaginária plena de recursos geradores de uma verdadeira utopia.
In: www.wook.pt

Distrib.: Guimarães Editores | Ano: 1999 | Págs.: 134 | ISBN: 972-665-421-1

IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE MARINHO PROF. LUIZ SALDANHA
Este documento sintetiza os resultados de alguns dos principais trabalhos realizados no âmbito 
do projeto BIOMARES, apresentando uma primeira avaliação da implementação das medidas 
de conservação e gestão do Parque Marinho Professor Luiz Saldanha. (Texto retirado da obra).

Editora: Gobius | Ano: 2014 | Págs.: 20 | ISBN: 978-989-97260-6-2

EMAGRECER COM SUCESSO, de Fernando Póvoas
Emagrecer com Sucesso através de um método equilibrado e saudável que vai ajudá-lo a perder 
peso, mas também vai ensiná-lo a alterar a sua forma de viver. Não há mudança exterior que não 
obrigue a uma mudança interior. O primeiro passo é força de vontade. O segundo é desmistificar 
as ideias que tem sobre obesidade, alimentação e dietas.
In: www.wook.pt

Editora: A Esfera dos Livros | Ano: 2010 | Págs.: 229 | ISBN: 978-989-626-206-8

DIALÉTICA DA COLONIZAÇÃO, de Alfredo Bosi
Alfredo Bosi, persegue com sensibilidade as formas históricas que enlaçaram colonização, culto 
e cultura - esta obra é o resultado deste percurso sui generis na história do pensamento brasileiro.
“As páginas precedentes não pretendem ser uma nova história de uma cultura que, apesar 
de contar com cinco séculos de existência, ainda está em processo, não completou absolutamente 
a sua formação e se faz cada vez mais densa, tanto objetivamente, graças à interação acumulada 
de seus fatores, como subjetivamente, em razão das experiências vividas por seus agentes. (...) 
O objetivo do livro mais modesto: assinalar e interpretar alguns momentos da nossa produção 
simbólica, quer ideológica, quer contraideológica; produção que vem revelando desde os tempos 
coloniais aspetos contraditórios de nossa vida em sociedade e, portanto, de nossa história cultural.
Contradição implica multiplicidade e simultaneidade das tendências divergentes.” 
In: www.wook.pt

Distrib.: Glaciar | Ano: 2014 | Págs.: 439 | ISBN: 978-989-8776-10-5

JESUS: A VERDADEIRA HISTÓRIA DO HOMEM QUE VEIO A SER 
CRISTO, de Deepak Chopra
Em apenas 250 páginas conta-nos a verdadeira história do homem que veio a ser Cristo. 
O autor é o responsável por nos apresentar uma visão inovadora da vida de Jesus.
Obra surpreendente, inspiradora e cativante. Um messias diferente daquele que conhecemos 
da História. O livro concentra-se essencialmente nos “anos perdidos” da vida de Jesus, que não 
são descritos no Novo Testamento. Chopra recria o caminho da sua iluminação, elaborando um 
retrato poderoso de um homem complexo, dividido e atormentado pela força do seu destino. 
Com uma capacidade ímpar de transmitir ensinamentos profundos através de histórias 
simples, Deepak Chopra oferece-nos uma visão inédita da Humanidade e da espiritualidade 
de Jesus, conduzindo-nos a uma nova compreensão da natureza de Deus e da alma. 
Para religiosos ou não. Crentes ou não crentes. A obra prende-nos do princípio ao fim. 
In: www.livroseleituras.com

Editora: Pergaminho | Ano: 2009 | Págs.: 244 | ISBN: 978-972-711-911-0

CHOVEM ALMÔNDEGAS!, real. por Phil Lord e Christopher Miller
Quando a última invenção de Flint destrói acidentalmente a praça central da cidade, 
ele pensa que é o fim da sua carreira. É, então, que algo extraordinário acontece: deliciosos 
hambúrgueres de queijo começam a cair do céu.
A sua máquina afinal funciona! Mas quando, gananciosamente, as pessoas pedem mais 
e mais comida, o aparelho começa a ficar descontrolado, criando tornados de esparguete 
e almôndegas gigantes que ameaçam o mundo!
Agora está nas mãos de Flint, com a ajuda da meteorologista Sam Sparks e de Steve, o seu 
assessor financeiro que nunca se cala, encontrar uma forma de desligar a máquina antes 
que o planeta seja coberto de almôndegas de tamanho familiar! 
In: www.wook.pt

Distrib.: Pris Audiovísuais | Ano: 2011

www.cm
-palmela.pt
http://www.cm-palmela.pt


newsletternovembro/dezembro
n.º59/2015

REDE MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
DO CONCELHO DE PALMELA

Saiba mais em: www.cm-palmela.pt  em Bibliotecas Municipais

EM DESTAQUE… 2015

A LEITURA EM FORMATO DIGITAL

Virtual Books 
www.virtualbooks.com.br
A Virtual Books surgiu em outubro 1998 com o objetivo de ser uma biblioteca universal 
de textos eletrónicos, disponibilizando, de modo gratuito, textos em várias línguas, 
incluindo o português.

Apresenta uma secção especialmente dedicada às obras infanto-juvenis, que permite 
aceder a uma vasta listagem de títulos, ordenados por ordem alfabética.

PARA O MÊS DE NOVEMBRO SUGERIMOS: O REI DE OURO, DE CHARLES DICKENS. 
Este site apresenta um resumo da obra e permite fazer o download gratuito da mesma.

Trecho do livro:
CAPÍTULO 1
Como o senhor vento sudoeste se meteu no sistema de lavoura dos irmãos negros.
Numa remota e montanhosa região da Estíria, houve noutros tempos um vale da maior e 
mais surpreendente fertilidade. Era completamente (…)

PARA O MÊS DE DEZEMBRO SUGERIMOS: A ESTRELA DO NATAL E A CONSTELAÇÃO 
ORGULHOSA, DE GILSON MARTINS 
Este site apresenta um resumo da obra e permite fazer o download gratuito da mesma.

Trecho do livro:
Seis estrelas se encontram em uma galáxia qualquer no infinito. As estrelas formam um 
semicírculo. Um pouco afastada, encolhida, está a estrela Branca. Atrás, ocupando toda a 
extensão, a estrela Negra. Cada qual com sua cor, representando os anos-luz de existência.
Suscitou-se entre as cinco estrelas uma contenda sobre qual delas seria a maior.

Boas navegações!

Em inglês sugerimos: www.meegenius.com/store/books/free 
e www.adweek.com/galleycat/25-free-ebooks-for-christmas/63279

Destaque apresentado em www.cm-palmela.pt
Em Bibliotecas Municipais - Leituras para Pais & Filhos
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PALAVRAS DA NOSSA TERRA – ENCONTROS 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 gostam de a ouvir.

27 novembro e 18 dezembro | 21h00 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre
Org.: Câmara Municipal de Palmela

ATELIER DE TRICOT E RENDAS ANTIGAS, por Fátima Lourenço
O que lhe propomos, além das técnicas básicas tradicionais, é a aprendizagem de técnicas 
antigas de trabalhar fios, caídas no esquecimento e quase extintas, dando-lhe a oportunidade 
de ter um conhecimento raro e a partir daí aplicar como quiser produzindo o que imaginar. 
Aprenderá a trabalhar com 2, 3, 5 agulhas e com uma cana ou um pau de gelado.
Homens e rapazes são benvindos. Estas atividades são masculinas em várias culturas e por 
cá já existem vários praticantes!

Custo por participante: 15€ mensalmente. 
sábados até 19 dezembro | 10h00-12h30 | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre
Org: Câmara Municipal de Palmela

SESSÕES DE CINEMA PARA O PÚBLICO INFANTIL
No ciclo de cinema de novembro e dezembro, a Rede Municipal de Bibliotecas do Concelho 
de Palmela convida os pequenos munícipes a assistir a quatro filmes muito divertidos que 
vos vão proporcionar uma tarde muito engraçada.

14 NOVEMBRO | A CIDADE DAS SOMBRAS
Durante séculos, os residentes de Ember floresceram num mundo de luzes resplandecentes 
e calmo contentamento. Mas quando o enorme gerador da cidade começa a falhar, as luzes 
das ruas começam a desvanecer-se, assim como as esperanças e sonhos dos cidadãos...

28 NOVEMBRO | HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL
Harry Potter tem que enfrentar uma vida árdua: os pais morreram, e foi entregue aos seus 
tios que não o amavam. Quando fez 11 anos, recebeu uma carta de Hogwarts School, 
fugiu aos terríveis tios, partiu para a escola de feitiçaria e tornou-se no maior dos feiticeiros.

12 DEZEMBRO | A IDADE DO GELO 4: DERIVA CONTINENTAL 
A louca perseguição de Scrat da amaldiçoada bolota, de que anda atrás desde o principio 
dos tempos, vai ter consequencias que irão mudar o mundo – um cataclismo continental que 
desencadeia a maior aventura de sempre para Manny, Diego e Sid. 

26 DEZEMBRO | PADDINGTON: UM PEQUENO URSO, UMA GRANDE AVENTURA
Paddington segue as cómicas desventuras de um jovem urso peruano que viaja até Londres 
em busca de um lar. Dando por si perdido na Estação de Comboios de Paddington, ele 
começa a temer que a vida da cidade não seja como ele imaginava – até que conhece a 
família Brown…

14 e 28 nov. e 12 e 26 dez. | 16h00 | Sala infantil da Biblioteca Municipal de Palmela. Entrada livre
Org: Câmara Municipal de Palmela

MOSTRA BIOBIBLIOGRÁFICA SOBRE O POETA SEBASTIÃO
DA GAMA
Licenciado em Filologia Românica, foi professor do ensino técnico. Morreu aos 28 anos. 
Colaborador de Távola Redonda (50-54), estreou-se em volume com Serra-Mãe, exercendo para 
os que procuravam, como David Mourão-Ferreira ou António Manuel Couto Viana, um exemplo 
de superação da oposição entre necessidade de empenhamento versus liberdade de criação em 
que se debatia a poesia, marcada ainda pela polémica entre presencistas e neorrealistas. 
(“Foi necessário ter perdido tudo/ para chegar à perfeição enorme/ de não poder perder a 
confiança” in Itinerário Paralelo), manifestada na exaltação da Natureza e de Deus. Herdeiro 
de Régio na expressão da inquietação religiosa, resolve o maniqueísmo num apaziguamento 
que nasce da entrega do sujeito poético a uma Natureza que é, na tradição franciscana, um 
“sinal da Beleza de Deus incarnada nas coisas (Belchior, pref. a Gama, 1983, p. 26). 
In: www.infopedia.pt/$sebastiao-da-gama

Org: Câmara Municipal de Palmela
24 novembro a 11 dezembro | Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | Entrada livre

LANÇAMENTO DO LIVRO “(RE)ENCONTROS NO TEMPO”, 
de Angelina Braz de Carvalho
“…a minha alma enlouquece, presa na juventude de um corpo que envelhece!”

28 novembro | 15h00 | Auditório da Biblioteca Municipal de Pinhal Novo | 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: cerca de 90 minutos | Info./ insc.: 212 336 632 / bibliotecas@cm-palmela.pt
Org.: Câmara Municipal de Palmela
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