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Sexta 5 e 19
FILMES HÁ MUITOS!
Filme | Trolls
Realização | Mike Mitchell e Walt Dohrn
Classificação | M/6
Duração | 93 min.
Ano | EUA, 2016
Os trolls são pequenas e doces criaturas cujas cores chamativas
e cabelos pontiagudos os tornam ainda mais adoráveis. A sua
alegria é diariamente demonstrada em cantigas, danças e abraços incessantes. Mas têm outra característica que em nada os
favorece: um sabor delicioso. São por isso muito apreciados
pelos bergens, os seus antípodas em termos de beleza, tamanho
e sentido de humor. É neste contexto que Poppy, a líder mais
otimista e feliz que alguma vez existiu e Branch, um pequeno
troll que, ao contrário da maioria, é altamente paranoico, pessimista e de mau feitio se veem obrigados a salvar a sua tribo das
garras dos seus inimigos.
Horário |10h.15
Público – alvo | pré-escolar e 1º CEB

Terça 9
COMEMORAÇÃO DO DIA DA EUROPA
Atividades organizadas pela Antena de Informação Europeia, de
Vila Nova de Famalicão, em parceria com o CIED de Barcelos.

9h30 às 11h30 | Euro Peddy Paper
O objetivo desta iniciativa é comemorar o Dia da Europa, recordando as origens da construção europeia e a determinação de
lutar por uma paz duradoura numa Europa unida na diversidade,
bem como, conhecer melhor a história da cidade de Famalicão.
Público-alvo | 4º e 5º ano

10h às 17h. | Antena de Informação Europeia
Ação de rua onde se pretende dar a conhecer a Antena de Informação Europeia de Vila Nova de Famalicão à comunidade, através de iniciativas culturais e distribuição de material informativo.
Local | Praça 9 de Abril
Público – alvo | 3º CEB e Secundário

Quarta 10 e 31
CONTOS À QUARTA
Livro | Mamã!
Texto | Steve Smallman
Ilustração | Tim Warnes
Editora | Minutos de Leitura
Cota | SI 82-3 SMAL-S
O Sr. Coelho encontrou nos bosques um objeto macio e às manchinhas e decidiu leva-lo para a sua toca limpa, arrumada e muito
organizada. Mas o objeto não era bem aquilo que ele pensava…
De repente, CRAC!, lá de dentro saiu um patinho pegajoso. Será
que o Sr. Coelho se adaptará a ser, de repente, Mamã?

Livro | A girafa que comiam estrelas
Texto | José Eduardo Agualusa
Ilustração | Henrique Cayatte
Editora | Edições D. Quixote
Cota | SI 821.1-3 (6) AGUA-L
“Era uma vez a girafa Olímpia que era muito alta e andava sempre com a cabeça enfiada nas nuvens. A mãe ralhava com ela
porque tinha medo que ela se constipasse. Olímpia andava nas
nuvens à procura de anjos, em especial da sua avó. À noite, ela
comia estrelas que tinham sabor a pêssego.”
Horário | 10h.15 e 14h.30
Público – alvo | pré-escolar e 1º CEB

Quinta 11 e 25
LETRINHAS PARA BEBÉS
Livro | Como te sentes?, de Anthony Browne
Como te sentes? transporta-nos até ao mundo das
emoções infantis, joga com as cores, os tamanhos, as
tipografias: figuras que tanto crescem como diminuem; traços ondulantes; palavras maiúsculas, minúsculas ou cursivas, diferentes em função da sua carga emotiva.
É um livro com o qual os mais pequenos aprendem a expressar
como se sentem, através de imagens e palavras simples.
Horário | 10h.15
Público – alvo | bebés e crianças até 2 anos

Terça 16
PLANETA DE OFICINAS
Tendo como ponto de partida a poesia, estas oficinas darão às
crianças a oportunidade de explorar o mundo dos poemas, a
sua interpretação e riqueza cultural.

Livro | A locomotiva, de Julian Tuwim
Parada na estação, uma enorme locomotiva descansa e espreguiça-se. «Mas de onde, mas como, porque corre e vai?» Impaciente e pesada, a máquina
arfa, estrebucha, bufa e só não faz «pouca terra, pouca terra»
porque o carvão lhe provoca dificuldades em respirar».
Horário | 10h.15 e 14h.30
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

Segunda 22
WORKSHOP “ÁREA RESTRITA”
1.º momento: visita guiada às instalações da Biblioteca Municipal, pelo Bibliotecário Municipal, com o intuito de dar a conhecer todas as áreas destinadas ao público e, mais importante, todas as áreas reservadas aos serviços técnicos.

2.º momento: oficina de formação sobre as diferentes tarefas
que compõem o circuito do livro, desde a sua receção na biblioteca até à sua disponibilização na prateleira da sala de leitura.
Horário | 14h.30
Público – alvo | 1º CEB (4º ano) e 2º CEB

+LEITURA +FAMÍLIA
Informação | atividades sujeitas a inscrição e confirmação

Sábado 6
OFICINA MUSICAL
Sentindo Vivaldi
Oficina dinamizada pelas educadoras Ana Maia e Susana Pires
Ao som de excertos da composição "4 Estações", de Vivaldi, e através da pintura, vamos brincar com o corpo, dramatizar e distinguir sons, instrumentos e elementos referentes a cada estação do ano.
Horário |10h.15
Duração | 40 min.
Público – alvo | famílias (crianças do 1 aos 3 anos)
Limite | 12 bebés e respetivos pais

Sábado 13
ATELIER DE ILUSTRAÇÃO
O meu nome é Liberdade
Animação da leitura e atelier de ilustração com base
no livro Deu-me o Nome Liberdade o Avô Agostinho
da Silva, com a presença dos autores Patrícia Martins e Tenório (Diogo Monteiro)
"Esta é a história da amizade entre o pensador português Agostinho da Silva e o gato por ele adotado a quem deu o nome LIBERDADE. Fala de partilha, de amizade, do ser e do ter e acima de
tudo de LIBERDADE. Uma história de vida para miúdos e graúdos, que mais do que pôr a imaginação a funcionar, vai deixar
todos a pensar.”
Horário | 11h.
Duração | 90 min.
Público – alvo | famílias (crianças a partir dos 5 anos)

Sábado 20
10h.15 | LETRINHAS PARA BEBÉS
Livro | Como te sentes?, de Anthony Browne
Este livro transporta-nos até ao mundo das emoções
infantis, joga com as cores, os tamanhos, as tipografias:
figuras que tanto crescem como diminuem; traços ondulantes; palavras maiúsculas e minúsculas, diferentes
em função da sua carga emotiva.
É um livro através do qual os mais pequenos aprenderão a expressar como se sentem, através de imagens e palavras simples.
Público – alvo | famílias (crianças dos 0 aos 2 anos)

11h. | APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS CARTÕES FAMÍLIA
A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, numa iniciativa destinada às famílias famalicenses,
instituiu um novo serviço: o Cartão Família!
O Cartão Família permite aos seus portadores a oportunidade de
requisitarem mais livros e audiovisuais, durante mais tempo!
Numa primeira fase, destinada às famílias que frequentam as
Bebétecas, as mesmas podem, a partir de agora, usufruir de condições especiais de empréstimo domiciliário e disporem de uma
minibiblioteca em suas casas durante um mês!!
Com esta medida, pretende-se dar condições às famílias famalicenses para que também elas sejam promotoras e dinamizadoras
do gosto pelo livro e do prazer pela leitura e possam planear a
ocupação dos seus tempos livres na companhia de bons livros e
excelentes filmes!
Público – alvo | famílias (crianças dos 0 aos 2 anos)

Sábado 27
ACONTECE AOS SÁBADOS
Histórias de encantar para miúdos e graúdos!

Mil e uma histórias
Livro | Mamã!, de Steve Smallman
O Sr. Coelho encontrou nos bosques um objeto macio
e às manchinhas e decidiu leva-lo para a sua toca limpa, arrumada e muito organizada. Mas o objeto não
era bem aquilo que ele pensava… De repente, CRAC!,
lá de dentro saiu um patinho pegajoso. Será que o Sr. Coelho se
adaptará a ser, de repente, Mamã?
Horário |10h.15
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O meu nome é Liberdade, ilustração de Tenório
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TROCA POR TROCA: DEIXE UM LIVRO LEVE OUTRO

GERAL
+LEITURA +CONHECIMENTO
Informação | entrada livre

Até 19 de maio
CAMPANHA DE OFERTA DE LIVROS

Ter 2 a Qua 31
EXPOSIÇÃO
O meu nome é Liberdade
Exposição de ilustração dos originais do livro Deume o Nome Liberdade o Avô Agostinho da Silva,
de Tenório.
“A mim o avô Agostinho deu-me o nome LIBERDADE, que para
todos dizia, é a chave para a felicidade!”
Esta é a história da amizade entre o pensador português Agostinho da Silva e o gato por ele adotado a quem deu o nome LIBERDADE. Fala de partilha, de amizade, do ser e do ter e acima
de tudo de LIBERDADE.
Local | Átrio principal da Biblioteca Municipal

Ter 2 a Qua 31
MOSTRA DOCUMENTAL
Por terras de Vila Nova: Nine
“Nine – freguezia, Minho, comarca e concelho
de Villa Nova de Famalicão, 14 kilometros a O.
De Braga, 350 ao N. de Lisboa, 190 fogos. Em
1757 tinha 108 fogos. Orago Santa Maria (Nossa Senhora da
Expectação).”
Portugal antigo e moderno, 1875
Local | Átrio da Biblioteca Municipal (Fundo Local)

Os livros poderão ser entregues nos seguintes locais:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, V. N. de Famalicão
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e
Pousada de Saramagos

Seg 22 a Sáb 27
1ª FEIRA DO LIVRO DE TROCAS
A Biblioteca Municipal e os Polos de Leitura organizam, de 22 a
27 de maio, pequenas Feiras do Livro onde estarão disponíveis,
gratuitamente, os livros angariados durante a campanha de oferta do Projeto “Troca por Troca: deixe um livro, leve outro”.
Esta iniciativa conta com o apoio da Unidade de Gestão do Centro Urbano de Vila Nova de Famalicão.
As Feiras do Livro realizar-se-ão nos seguintes locais:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, V. N. de Famalicão
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e
Pousada de Saramagos
Praceta Cupertino de Miranda – Cabana do Livro

Sábado 27
INAUGURAÇÃO DOS “QUIOSQUES TROCA POR TROCA”
No 2º aniversário do projeto de leitura municipal
“Troca por troca: deixe um livro, leve outro”, a
Biblioteca Municipal, a convite do Agrupamento de
Escolas Camilo Castelo Branco e da Biblioteca Escolar da EB Luís
de Camões, alia-se ao projeto pedagógico MarkaGeração.pt, dos
alunos do 4ºBA, com a participação das turmas 2ºBC e 2ºBD, da
EB Luís de Camões, na implementação de uma nova iniciativa de
leitura pública, os “Quiosques Troca por Troca”.
Estes quiosques, que estarão localizados, numa primeira fase, na
Praça D. Maria II e no Parque de Sinçães, serão uma extensão do
projeto “Troca por troca”, ou seja, os livros existentes nestes
quiosques poderão ser trocados de forma gratuita por outros
livros, não envolvendo, esta iniciativa, qualquer tipo de custos,
prazos ou empréstimos.
Horário | 11h.
Local | Praça D. Maria II

