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Apresentação de livro 

No passado dia 16 de setembro, foi lançado e 
apresentado o 3º volume da coleção “Cadaval 
História e Memória”, naquele que é o 2º livro 
“Pessoas e Memórias”.  

Ambos os volumes apresentam uma recolha 
biográfica de personalidades cadavalenses, de 
origem ou que passaram pelo concelho e con-
tribuíram, de alguma forma, para o seu desen-
volvimento, e, juntamente com as biografias 
do 1º livro da coleção, perfazem um total de 
92 nomes que agora ganham rosto. 

 

Este 2º volume reúne 15 biografias de perso-
nalidades do concelho, Algumas nascidas, ou-
tras que adotaram a terra se destacaram entre 
os demais. 

Estiveram presentes, no evento, familiares dos 
biografados, que muito se agradaram da inicia-
tiva de verem os seus antepassados homena-
geados naquele dia. 

 

Estas iniciativas de recolha de dados, que en-
volvem a comunidade, são de extrema impor-
tância para a preservação da memória e da 
História do Concelho. Sem parte daquilo que é a nossa História, é impossível reunir dados e factos dos 
tempos idos e quem os viveu, ou quem de perto conviveu, tem elementos, mesmo que façam já parte 
das estórias das Famílias, que completam o puzzle que é uma comunidade e suas gentes. 

Fazem parte da coleção “Cadaval História e 
Memória” o livro “Toponímia da Vila do Cada-
val”, que identifica a origem da toponímia ca-
davalense e “Pessoas e Memórias”, que reúne 
44 biografias de personalidades do concelho. 

Encontram-se disponíveis para venda na Biblio-
teca e na Câmara Municipal do Cadaval, sendo 
os preços de 7€ e 3€, respetivamente. 

Todas as edições camarárias encontram-se 
disponíveis para consulta na Biblioteca Munici-
pal, no Fundo Local. 

http://www.cm-cadaval.pt/home/Camara-do-Cadaval-lancou-2-volume-do-livro-Pessoas-e-Memorias


Projetos da Biblioteca  

Baú de Estórias 

Projeto que via o acesso aos livros, ao conheci-
mento e à informação, através do empréstimo de documentos 
às diversas instituições do concelho. 

Poderá encontrar um Baú junto de si, nos seguintes locais: 

Freguesia de Alguber: instalações da Junta 

União de Freguesias de Lamas e Cercal: Lamas, instalações da 
Junta; Cercal, instalações da Junta 

Freguesia do Peral: instalações da Junta e Associação Cultu-
ral, e Recreativa das Barreiras; 

Freguesia da Vermelha: instalações da Junta 

Freguesia do Vilar: instalações da Junta 

União de Freguesias de Painho e Figueiros: Painho, nas insta-
lações da Junta; Figueiros, nas instalações da Junta. 
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Sugestões de Leitura Clique para abrir no catálogo. 

 

Uma Leitura Diferente 

Um projeto que consiste na dinamização, destinado aos idosos 
institucionalizados nas várias IPSS’s do concelho, nomeadamente, 
na Santa Casa da Misericórdia do Cadaval, Centro Social e Paro-
quial de Alguber, ASAVida, Campus Social do Olival, Centro Social 
e Paroquial de Lamas, Cáritas Paroquial do Vilar e Associação de 
Solidariedade do Montejunto. Após o interregno nas férias, reto-
mamos em setembro estas atividades, nas suas três vertentes: 

Fitas de outros Tempos—mais um projeto destinado aos utentes 
das IPSS’s do concelho, através do qual se reveem clássicos do 
cinema português, revisitando momentos e alturas que já se fo-
ram. 

Uma leitura diferente—dinamização de leitura junto dos idosos. 
Atividade em que é dinamizado um conto tradicional português. 

Troca de Contos—através da narração oral de ditos, provérbios, 
anedotas e contos, pretende-se fomentar a partilha recuperando 
a memórias dos idosos. 

Queremos contribuir para a disseminação das boas práticas de 
leitura do concelho. Queremos que conte connosco! 

ATELIÊS DE VERÃO 

Os ateliês de verão já fazem parte das 
rotinas e dos programas da Biblioteca e 
do Museu Municipal e este ano não foi 
exceção. As crianças inscritas tiveram a 
oportunidade de realizar atividades dife-
rentes, como Yoga, Ateliê de Ciência 
Divertida, Sessões de Cinema, jogos de 
descoberta, num total de 112 participa-
ções, que muito animaram as suas fé-
rias, em junho e julho. 

AGENDA 
8 a 27 de outubro— Exposição de 
fotografia, organizada pela Cruz Ver-
melha Portuguesa, Núcleo do Cadaval, 
“A Pêra”. 

18 de outubro—Apresentação do 
livro “Versos para meninos que co-
mem a sopa toda”, de Manuela Ribei-
ro, para os alunos da EB1 do Cadaval. 

Aconteceu na Biblioteca 

Adultos Jovens Crianças 

http://biblioserver01/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10357_BMBIBLIO&SearchText=MFN=33423
http://biblioserver01/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10357_BMBIBLIO&SearchText=MFN=33426
http://biblioserver01/Opac/Pages/Search/Results.aspx?Database=10357_BMBIBLIO&SearchText=MFN=33414
http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=(TIT=O%20pianista%20de%20hotel%25)%20&Profile=Default&DataBase=10357_BMBIBLIO
http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=(TIT=O%20ovo%20da%20pequena%20coruja%25)%20&Profile=Default&DataBase=10357_BMBIBLIO
http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=(TIT=O%20menino%20que%20detestava%20escovas%20de%20dentes%25)%20&Profile=Default&DataBase=10357_BMBIBLIO
http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=(TIT=malala%25)%20&Profile=Default&DataBase=10357_BMBIBLIO
http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=(TIT=Na%20torre%20da%20princesa%25)%20&Profile=Default&DataBase=10357_BMBIBLIO
http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=(TIT=Quando%20Hitler%20roubou%20o%20coelho%20cor-de-rosa%25)%20&Profile=Default&DataBase=10357_BMBIBLIO
http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=(TIT=A%20sombra%20do%20templ%c3%a1rio%25)%20&Profile=Default&DataBase=10357_BMBIBLIO
http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=(TIT=A%20coisa%20terr%c3%advel%20que%20aconteceu%20a%20Barnaby%20Brocket%25)%20&Profile=Default&DataBase=10357_BMBIBLIO
http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Search/Results.aspx?SearchText=(TIT=mataram%20a%20cotovia%25)%20&Profile=Default&DataBase=10357_BMBIBLIO
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Autor do Mês 

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. 

Setembro 

Sala infanto-juvenil 

José Jorge Letria  

Nasceu em Cascais em 1951.  Estudou Direito e História e é pós-graduado em Jor-
nalismo Internacional. Com dezenas de livros publicados em diversas áreas, foi 
distinguido com importantes prémios literários nacionais e internacionais. É um 
dos mais destacados nomes da literatura infanto-juvenil em Portugal e autor de 
programas de rádio e televisão. Está traduzido em várias línguas.  
Integrou, com José Afonso, Adriano e Manuel Freire, entre outros, o movimento da 
canção de resistência, tendo sido agraciado em 1997 com a Ordem da Liberdade.  

Foi, durante oito anos, vereador da Cultura da Câmara de Cascais. É, desde Ja-

Sala de leitura para adultos 

José Rodrigues Miguéis 

Nasceu em Lisboa (1901) e formou-se em Direito (1924). Colaborou desde muito 
novo em jornais e revistas. Tornou-se conhecido como orador e ideólogo políti-
co. Foi um dos jovens da Seara Nova (1922). Advogou, foi professor do ensino 
secundário, secretário da Liga Propulsora da Instrução e colaborou com Raul 
Brandão na reedição duma série de leituras primárias. Bolseiro da Junta de Edu-
cação Nacional, licenciou-se em Ciências Pedagógicas na Universidade de Bruxe-
las (1933).  

Sala infanto-juvenil 

Alfred Hitchcock 
 
Nasceu no anos de 1899 e faleceu em 1980. Foi um cineasta inglês, uma das 
mais importantes personalidades do cinema de mistério e intriga, sendo cha-
mado de “Mestre do Suspense”.  
Além de guiões de cinema, Hitchcock escreveu livros infantis e juvenis, sempre 
associados ao mistério e ao suspense.  

Sala de leitura para adultos 

Fernando Namora 

Romancista, ensaísta, poeta e também pintor (1919-1989). Detentor de uma 
obra vasta e multifacetada, iniciou-se na prosa em 1938 com As Sete Partidas 
do Mundo, ficção em moldes presencistas. Notabilizou-se com Fogo na Noite 
Escura (1943). Mais tarde, em 1948, escreveu a 1ª série de Retalhos da Vida de 
um Médico, e em 1963 escreveu a 2ª série. Trata-se de uma obra marcada pela 
vivência da sua profissão de clínico. Em 1954 saiu O Trigo e o Joio. Nessa mes-
ma década sofreu Namora a influência do existencialismo, visível em obras 
como O Homem Disfarçado (1957) e Cidade Solitária (1959). O Rio Triste, pu-
blicado em 1982, é, porventura, um dos seus melhores romances.  

Outubro 



Chegaram livros novos!! 

Reforçamos o nosso acervo literário e adquirimos 100 novos títulos, tanto para 
a sala dos adultos, como  para a sala infanto-juvenil.  

Poderá encontrar os últimos livros editados no nosso país, de autores como Elena Ferrante, 
Afonso Cruz, José Rodrigues dos Santos, Carlos Ruiz Zafon, Nicholas Sparks, Paula Hawkins, 
Jo Nesbo, entre outros. 

Visite a sua Biblioteca e leve consigo um livro atual ou um clássico!  

Clique aqui para aceder ao catálogo online da sua Biblioteca. 

Ainda sobre o Concurso Nacional de Leitura, 
cuja final decorreu na Biblioteca Municipal 
de Anadia, no passado dia  10 de julho, o 3º 
lugar da categoria do Ensino Secundário, 
com a excelente prestação de Inês Louro, 
aluna da Escola Secundária Inês de Castro, 
de Alcobaça. 

 

Vencedores: 

3º ciclo—Maria Rita Azevedo (Escola Secundária Morgado de 
Mateus, Vila Real) 

Secundário—Mariana Alves Martins (Escola Secundária Júlio 
Dinis, Ovar) 

2º Lugar: 

3º ciclo— Francisca Santos (Escola Secundária Bernardino 
Machado, Figueira da Foz) 

Secundário—Pedro Adriano Castro Cruz (Escola Básica e Se-
cundária Gomes Teixeira, Armamar) 

3º Lugar: 

3º ciclo: Inês Filipa  Pereira (Escola Secundária António Inácio 
Cruz,  Grândola) 

Secundário—Inês Louro (Escola Secundária Inês de Castro, 
Alcobaça) 

DL n.º23/2017 - publicação 
 
Apoio Financeiro do estado às Artes Visuais e Performativas  

Foi publicado, no passado dia 24 de agosto, o Decreto-Lei 
n.º23/2017, que estabelece o regime de atribuição de apoi-
os financeiros do Estado às artes visuais e performativas. 

Com este Decreto, Governo propõe um novo modelo para 
os incentivos públicos à criação, produção e difusão das 
atividades artísticas, tendo em consideração uma ausculta-
ção nacional e a vontade de projetar para o futuro novas 
formas de colaboração assentes num modelo mais orgâni-
co, flexível e transversal.  A Direção-Geral das Artes 
(DGARTES) divulgará, no final do ano anterior, quais os pro-
gramas de apoio a lançar em cada ano, com base no plano 
estratégico plurianual previamente definido pelo membro 
do Governo responsável pela área da cultura, o qual fixa as 
principais linhas estratégicas para apoio às artes.  

Prémios Literários 
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Oferta de Livros 
O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
ofereceu à Biblioteca Municipal  cerca de 210 de livros edita-
dos pelo próprio ICS, provenientes de estudos sociológicos, 
antropológicos, políticos, entre outros, de doutorandos e de 
professores universitários. 

Estas publicações vêm enriquecer o fundo documental da 
Biblioteca Municipal, na medida em que poderão auxiliar o 
estudo referente a diversos assuntos, ou mesmo a leitura de 
interessados pelo tema. 

 

A BMC agradece as ofertas que tem vindo a receber prove-
nientes da comunidade. 

Se gosta de escrever e se acha que já tem, ou pode ter, 
um texto, conto, romance, poesia com qualidade para 
apresentar ao público, deixamos aqui a sugestão de ar-
riscar, sem medos, e participar num dos vários Prémios 
Literários que estão disponíveis no nosso País. Para que 
tenha acesso à lista dos concursos que pode concorrer, 
basta clicar aqui e será reencaminhado para a página da 
Direção-Geral do Livro, Arquivo e Bibliotecas, onde 
consta a informação que pretende. 

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 

http://biblioteca.cm-cadaval.pt/Opac/Pages/Help/Start.aspx
http://www.cm-cadaval.pt/
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/noticiasEventos/Paginas/11%C2%AA.-edi%C3%A7%C3%A3o-do-Concurso-Nacional-de-Leitura-2016-2017-.aspx
http://data.dre.pt/eli/dec-lei/103/2017/08/24/p/dre/pt/html
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/premios/Paginas/PremiosLiterarios.aspx

