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O mês de Abril é o mês dos livros, pois nele se comemoram dois adventos: 

No dia 2 de abril, o dia Internacional do Livro Infantil e o Aniversário de Hans Christian Ander-
sen e no dia 23, o Dia Mundial do Livro, das Bibliotecas e dos Direitos de Autor. 

Durante o mês de Abril, a Biblioteca Municipal irá realizar várias atividades à roda dos livros, 

para crianças, jovens e adultos. Apresentações de livros e sessões com escritores de reconheci-

mento público fazem parte do leque de atividades que temos para si. 

Não perca a oportunidade de conhecer quem está por de trás das letras e 

dos livros, viva connosco esta festa! 

Município do Cadaval 

Primavera de Livros | Projetos | Ateliês | Sugestões | Curiosidades 
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1 a 13 de abril 

Exposição de pintura de 

Elena Valsecchi 

Inauguração dia 1 de 
abril  16h 

 

21 de abril 

Sessão de contos tradici-
onais portugueses 

Com António Fontinha 

(atividade inserida na 
Festa Sénior) 

21 de abril 

Apresentação do livro 

“Os tempos antes das al-
mas”, de Madalena Formigo  

Na biblioteca da Escola Básica e 
Secundária do Cadaval 

26 de abril | 15h 

Apresentação do livro in-
fantil “Coração de Leão”, de 

Vanda Furtado Marques 

 

 

23 de ABRIL 

Dia do Livro, das Bi-
bliotecas e dos Direi-

tos de Autor 

 

15h - Sessão e apresenta-
ção de livros, com o escri-

tor  Nuno Camarneiro 

 

 

Vencedor do Prémio Leya 
de 2012 

           29 de Abril | 16h 

Apresentação do livro “Violência 
Doméstica  Identificar | Avaliar | 

Intervir”, de Mauro Paulino e 
Miguel Rodrigues 

 

http://www.cm-cadaval.pt/Events/PesquisaEventos.aspx?uid=a6dd755a-766b-42b8-9eb5-f7234b57ea24


Todos os meses a Biblioteca Municipal  
leva um Baú de livros a todas as fre-
guesias do Concelho, estão disponíveis 
nas instalações da respetiva Junta de 
Freguesia.  

Este projeto nasceu da vontade de 
fazer chegar o livro e a leitura a quem 
está mais distante da Biblioteca, des-
centralizando o serviço de empréstimo 
domiciliário, bem como estimular o 
hábito da leitura junto do público in-
fantil, dotando as crianças de vários 
livros diferentes, de acordo com as 
suas idades, ocupando os seus tempos 

Baú de Estórias, na sua freguesia 

livres. Durante as férias do verão, os 
Baús são reforçados com mais livros 
para o público infantil, de forma a que 
possam ter mais escolha na leitura. 

O Baú de Estórias permite, ainda, a 
reserva de livros, através do acesso 
online ao catálogo da Biblioteca. Para 
esta possibilidade basta aceder ao link: 

  

http://biblioteca.cm-
cadaval.pt/Opac/Pages/Help/Start.aspx 

Para mais informações, contacte a sua 
Junta de Freguesia ou informe-se na 
Biblioteca.  

 

Para ser utilizador da Rede de Bibliotecas do Cadaval basta proceder à inscrição 
junto dos serviços ou na sua Junta de Freguesia, através do Baú de Estórias. 

A partir do momento em que se inscreve, será entregue um cartão de utilizador e 
com ele tem acesso aos cerca de 35 mil livros disponíveis no catálogo, bem como a 
todos os serviços disponibilizados pela Biblioteca Municipal. Passa, também, a fazer 
parte da Rede de Bibliotecas do Cadaval, constituída pela Biblioteca Municipal, pela 
Biblioteca Escolar do 1º Ciclo e pela Biblioteca da Escola Básica e Secundária do Ca-
daval. 

Ser leitor de uma Biblioteca é ter a chave do mundo dos sonhos nas mãos. 

O acesso ao catálogo online permite-lhe  uma série de  possibilidades, tais como: 

Inscrição online; 

Consulta do catálogo; 

Reserva de  documentos; 

Comentários e/ou sugestões. 

É uma porta aberta para o nosso mundo, venha connosco! 

 

 

Como tornar-se 
utilizador da  

REDE DE 
BIBLIOTECAS 
DO CADAVAL 

“Uma Leitura Diferente”, 

um projeto para as IPSS’s 
do concelho 

No âmbito do projeto “Envelhecer 
Vivendo”, a Biblioteca Municipal, 
dirige-se, uma vez por mês, a todas 
as IPSS’s do concelho, proporcionan-
do um momento de lazer diferente 
aos idosos institucionalizados. 

A atividade parte da narração oral 
de uma estória infantil, tendo agora 
incluído mais duas propostas: “Troca 
de Contos”, na qual se pretende 
uma interação mais ativa com os 
idosos, e “Fitas de outros tempos”, 
proporcionando uma tarde de cine-
ma com os clássicos portugueses.  

PROJETOS DA BIBLIOTECA 
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http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Help/Start.aspx


Ateliês de Primavera 

 A Biblioteca e  o Museu Municipal organizaram, nestas 
férias da Páscoa, atividades para os mais novos (5 aos 15 
anos). A inscrição obrigatória, por email, preenchimento 
de formulário online (disponível no Portal do Município) 
ou presencial. 

Todas as atividades iniciam às 14h30. 

 6 de abril—A Páscoa com os dinossauros 

 7 de abril—Fósseis, estórias para contar 

 10 de abril—Ateliê “A primavera está no ar” 

 17 de abril—Sessão de cinema “A vida é bela”, de 
Roberto Benini 
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Autor do Mês 

Sala infanto-juvenil 

Álvaro Magalhães 

Nasceu no Porto, em 1951. A sua obra para crianças e jovens, que 
integra poesia, conto, ficção e textos dramáticos, repartindo-se por 
cerca de 80 títulos, caracteriza-se pela originalidade e invenção, quer 
na escolha dos temas quer no seu tratamento.  
Foi várias vezes premiado pela Associação Portuguesa de Escritores e 
Ministério da Cultura. Em 2002, O limpa-palavras e outros poemas foi 
integrado na Honour Listdo Prémio Hans Christian Andersen e, em 
004, Hipopóptimos – Uma história de amor foi distinguido com o 
Grande Prémio Calouste Gulbenkian. Várias das suas publicações integram o Plano Nacio-
nal de Leitura e constam do corpus das Metas Curriculares de Português.   
Parte da sua obra (21 títulos) está publicada em Espanha, França, Brasil e Coreia do Sul.  

 

Sala de leitura para adultos 

Fernando Campos 

Nasceu em 23 de abril de 1924 no Porto e faleceu no dia 1 de abril de 2017. 
Licenciado em Filologia Clássica pela Universidade de Coimbra e foi professor 
do ensino secundário. Estreou-se como ficcionista aos 62 anos com o romance 
“A casa do pó” (1986), que logo o colocou a par dos grandes escritores portu-
gueses. Desde então, publicou vários romances, nem sempre de caráter histó-
rico.  

Algumas das suas obras estão traduzidas para francês, alemão e italiano.  

Colaborou com o Jornal de Letras, Artes e Ideias, com as crónicas Os trabalhos e os dias. 

Clique na imagem para abrir no catálogo. 

Todos os meses a Biblioteca Municipal consagra o mês a um escritor, sugerindo a sua leitura, quer na sala de leitura para 
adultos, quer na sala infanto-juvenil. 

http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=(TIT=a%20casa%20do%20p%c3%b3%25)%20&Profile=Default&DataBase=10357_BMBIBLIO
http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=O+rapaz+da+bicicleta+azul&DataBase=10357_BMBIBLIO&Operator=&Profile=Default
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Bolsa de Criação Literária 
Portaria n.º123/2017, de 27 de março 
 

As bolsas de criação literária podem 
ser atribuídas pela Direção-Geral do 
Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, 
nas modalidades de poesia, ficção nar-
rativa, dramaturgia, banda desenhada e 
obras para a infância e juventude.  

Os destinatários das bolsas são pessoas 
singulares, de nacionalidade portugue-
sa e que escrevam em português e têm 
uma duração de 6 a 12 meses. 

Para mais informações: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/
search/106657701/details/normal?l=1 
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AGENDA 
1 a 13 de abril—exposição de pintura de 
Elena Valsecchi 

21 de abril (manhã) - apresentação do livro 
“Os tempos antes das almas”, de Madalena 
Formigo, na Biblioteca do Agrupamento de 
Escolas do Cadaval 

21 de abril (tarde) - sessão de narração de 
contos tradicionais portugueses com António 
Fontinha, destinado aos idosos institucionali-
zados nas IPSS’s do concelho 

22 de abril—(integrado nas comemorações 
do 25 de Abril) Inauguração da exposição 
“Murais de Abril”, da coleção de conceição 
Neuphart. 

23 de abril DIA DO LIVRO—sessão e apre-
sentação de livros com o escritor Nuno Ca-
marneiro 

26 de abril—apresentação do livro “Coração 
de Leão”, de Vanda Furtado Matos 

29 de abril—apresentação do livro 
“Violência doméstica—Identificar | Avaliar  | 
Intervir”, de Mauro Paulino e Miguel Rodri-
gues 

 

 

Plano Nacional de Leitura 
Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 48-D/2017, de 31 de março 
 

Atualização das metodologias do PNL, 
criando novas parcerias, colabora-
ções, grupos de trabalho e estraté-
gias, tudo numa perspetiva de melho-
ria e de evolução constante, procu-
rando que o PNL abranja diferentes 
destinatários, de vários sectores da 
sociedade e de todas as faixas etá-
rias, bem como contemple as diver-
sas áreas do conhecimento.  

Para mais informações: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-
/sear-
ch/106816250/details/normal?l=1 

Próximo mês: 

Autor do mês: 

Camilo Castelo Branco 

Maria Teresa Maia Gonzalez 

10 de maio—XI  Concurso Nacional de Leitura  

23 a 26 de maio—exposição “Europa  dos 
monumentos” 

23 de maio a 9 de junho— exposição 
“Portugal e a Europa  em cartoons” 

Ficha Técnica 

Câmara Municipal do Cadaval | Divisão de Desenvolvimento Estratégico | Biblioteca Municipal do Cadaval 

Contactos: Biblioteca Municipal do Cadaval | Rua do Moinho | 2550-184 Cadaval | T. 262 696 160 | biblioteca@cm-cadaval.pt 

XXI Concurso Nacional de Leitura 
Fase Regional— Cadaval Oeste   
DIA 10 DE MAIO 

O Concurso Nacional de Leitura, na 
sua fase regional, será, ente ano 
letivo, organizado pela Biblioteca 
Municipal do Cadaval, a convite da 
Direção-Geral do Livro, Arquivos e 
Bibliotecas, e irá decorrer na Escola 
Básica e Secundária do Cadaval e no 
auditório Valentina de Abreu, no 
Cadaval, no próximo dia 10 de 
maio, entre as 14h e as 17h30. 

Esse Concurso tem por principal 

objetivo a promoção e estimulação 

da prática da leitura, enquanto 

forma de conhecimentos e de la-

zer, entre os jovens leitores. É tam-

bém objetivo do CNL, o desenvolvi-

mento de competências de expres-

são escrita e oral. 

Desta fase serão apurados os fina-

listas que irão representar a Região 

Oeste na final, a realizar em Lisboa 

durante o mês de junho. 

Sugestões de Leitura Clique para abrir no catálogo. 

http://biblioserver01/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10357_BMBIBLIO&SearchText=MFN=32956
http://biblioserver01/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10357_BMBIBLIO&SearchText=MFN=32981
http://biblioserver01/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10357_BMBIBLIO&SearchText=MFN=32972
http://biblioserver01/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10357_BMBIBLIO&SearchText=MFN=33008

