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MARATONA DA BIBLIOTECA 2017
DIA INTERNACIONAL DO LIVRO INFANTIL

2 DE ABRIL

DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS DIREITOS DE AUTOR

20 A 23 DE ABRIL
20 A 22 DE ABRIL

21 DE ABRIL

BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO
Informação | atividade dirigida a instituições sujeita a inscrição
e confirmação

BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO

10h.15 e 14h.30 | OFICINA CRIATIVA

FEIRA DO LIVRO

Oficina | O meu Zbiriguidófilo

Estará patente de 20 a 22 de abril, uma Feira do Livro organiza-

Esta oficina é baseada no livro “O Zbiriguidófilo e

da pela Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em parceria

outras histórias”, de Pitum Keil do Amaral.

com a Livraria Fontenova.

Venham à Biblioteca elaborar um divertido fantoche para ofe-

Esta Feira, com descontos até 20%, apresentará um número va-

receres a alguém especial.

riado de edições que irão desde a literatura infantojuvenil, adul-

Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

tos, livros de saldo, entre outros.

2 DE ABRIL
PRACETA CUPERTINO DE MIRANDA

20 DE ABRIL

Informação | Entrada livre

BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO

10h. às 17h. | OFICINAS NA PRAÇA
Em jeito de comemoração do Dia Internacional do Livro

ção e confirmação

10h.15 | LETRINHAS PARA BEBÉS

e instala-se na Praceta Cupertino de Miranda com um

Livro | Pequeno azul e pequeno amarelo, de Leo Lionni

programa de atividade cheinho de livros e leitura.

Um dia a Mamã Azul disse-lhe: “Tenho que sair. Espe-

Apareçam e venham descobrir as surpresas que temos para

ra por mim em casa”. Mas o Pequeno Azul foi procurar

vocês nas oficinas criativas.

o Pequeno Amarelo na casa da frente. A casa estava

Narração oral /storytelling por Virgínia Millefiori
Tal como num sortido de bolachas - cheio de

BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO
Informação | atividade sujeita a inscrição e confirmação

Informação | atividades dirigidas a instituições, sujeitas a inscri-

Infantil, a Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco sai à rua

11h. | SORTIDO DE CONTOS

22 DE ABRIL

vazia. Onde estará o Pequeno Amarelo? Procurou-o por todo o
lado... até que, de repente, ao virar a esquina duma rua encontrou o Pequeno Amarelo! Muito contentes, deram um abraço...

Público – alvo | bebés e crianças até 2 anos

diferentes formas, recheios, cores e sabores - esta
sessão procura oferecer oportunidades variadas de

14h.30 | CONHECER SOPHIA

conquistas narrativas no imaginário de cada um. O

Conto | “A menina do mar”

que se apresenta é, na verdade, o reflexo de quem as conta -

Vamos explorar excertos da história da Menina do Mar, de So-

Virgínia Millefiori - uma contadora de histórias com interesses

phia de Mello Breyner Andresen, e, de seguida, criar momentos

tão distintos e ecléticos que vão desde a Ornitologia à

de atividades artísticas, dramatizações e jogos sobre o tema da

Antroposofia, passando pela História da Arte…e das bolachas

praia e os animais marinhos.

também!

Público-alvo | pré-escolar e 1ºCEB

10h.15 | FILME NA BIBLIOTECA
Filme | Cegonhas
Realização | Nicholas Stoller, Doug Sweetland
Classificação | M/6
Duração | 87 min.
Ano | EUA, 2016
As cegonhas entregam bebés…ou pelo menos assim acontecia
antes. Hoje entregam encomendas para um gigante de vendas
da internet. Júnior, a cegonha que detém o recorde de entregas da companhia, está prestes a ser promovida quando acidentalmente ativa a Máquina de Produção de Bebés, dando
origem a uma adorável, e completamente ilegal, recémnascida. Desesperado por se ver livre deste problema antes
que o seu chefe descubra, Júnior e a sua amiga Tulip, a única
humana na Montanha das Cegonhas, apressam-se para fazer a
sua primeira entrega de um bebé - e embarcam numa aventura louca e reveladora que pode fazer mais do que uma família
feliz e restaurar a verdadeira missão das cegonhas no mundo.
Público-alvo | geral

23 DE ABRIL

PRACETA CUPERTINO DE MIRANDA
Informação | Entrada livre

10h. às 17h. | FEIRA DO LIVRO
Estará patente de 20 a 22 de abril, uma Feira do Livro organizada pela Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, em parceria com a Livraria Fontenova.
Esta Feira, com descontos até 20%, apresentará um número
variado de edições que irão desde a literatura infantojuvenil,
adultos, livros de saldo, entre outros.

MARATONA
DA
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PRACETA CUPERTINO DE MIRANDA

2017

11h. | OFICINA NA PRAÇA
Oficina | No dia de São Jorge, uma rosa e um livro
A Biblioteca Municipal decidiu adaptar uma tradição catalã, onde, no dia 23 de abril, Dia de São
Jorge, os homens presenteiam as mulheres com
uma rosa, e estas, por sua vez, dão de presente, a eles, um
livro.
Assim, no dia 23 de abril, vamos criar as nossas próprias flores
ou um marcador de livros para oferecer a alguém especial.

15h. | HISTÓRIAS ENCENADAS
História | Uma Noiva Bela, Belíssima
Dinamizado e interpretado por Cláudia Stattmiller e Pedro Figueira, da START-TEATRO
Esta história é sobre a importância dos sentimentos e a forma como eles se sobrepõem à aparência
e à vaidade. Mostra que o verdadeiro valor das

coisas reside na sua simplicidade.
Fala de Filomena uma excelente costureira que fazia lindos
vestidos de noiva para todas as raparigas e quando os fazia
sonhava com o seu próprio vestido. Um dia, Ferruccio, um mecânico que amava Filomena, pediu-a em casamento. Filomena
emocionada aceitou o pedido e a partir daí só pensava no seu
próprio vestido. Mas, no dia do casamento…

2 DE ABRIL
20 A 23 DE ABRIL

