POLO DA BIBLIOTECA DE RIBA DE AVE
Inscrições | contactar Teresa Torres, 252 981 620
E-mail | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org

PÚBLICO INFANTOJUVENIL
Atividades dirigidas a instituições, sujeitas a inscrição e confirmação

Ter 4, 25 e Qui 6, 20
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | Oh, não! Adotei um elefante!
Texto | David Walliams
Ilustração | Tony Ross
Editora | Porto Editora
Cota | SI 82-3 WALL-D
Público – alvo | pré-escolar
“Como o elefante era muito grande, a água do banho inundou o
chão da casa de banho. Além disso, gastou o sabonete todo e
usou todas as toalhas. No fim, em vez de pendurar as toalhas,
deixou-as espalhadas pelo chão.”
Horário | 10h.15 e 14h.15
Público-alvo | ATL’s e outras instituições

Quarta 5 e 12
CINE'FÉRIAS
Filme | Snoopy & Charlie Brown - Peanuts o filme
Realização | Steve Martino
Classificação | M/6
Duração | 88 min.
Ano | EUA, 2015
Próximo das férias de inverno, a vida de Charlie Brown e sua
turma sofre uma mudança com a chegada na cidade de uma
garotinha de cabelo vermelho. Charlie logo se encanta pela
jovem e tenta lutar contra sua timidez e sua baixa autoestima
para falar com ela. Ao mesmo tempo, Snoopy encontra uma
máquina de escrever e começa a imaginar uma história pra lá de
fantasiosa e heroica.
Horário | 14h.30
Público-alvo | ATL’s e outras instituições

Quarta 5
LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | CuCu!: as cores, de Dawn Sirett
Consegues encontrar os animais coloridos que estão
escondidos por baixo das abas? Cuidado, que podem
saltar!
Um livro pop-up carregado de muita cor e alegria para celebrar as
cores de verão.
Horário | 10h.15
Público-alvo | Creches

PÚBLICO SÉNIOR
Atividades dirigidas a instituições, sujeitas a inscrição e confirmação

Quarta 26
(RE)CONTAR HISTÓRIAS
Tema | Dia dos Avós
Sessão de histórias com avós e netos... Partilha de
histórias infantis de antigamente e atuais, para
celebrar este dia especial dos avós!
Horário | 14h.30
Público-alvo | avós e netos

PÚBLICO GERAL
Evento de entrada livre

3 de julho a 31 de agosto
ALPES E O ALCANCE DA LUZ
Exposição fotográfica de Orlando Ferreira
“Alpes e o alcance da Luz é a minha primeira
exposição sobre os Alpes Suíços que adoro
fotografar. Os Alpes são conhecidos pelas suas
paisagens de extrema beleza, onde é maravilhoso
ajustar a maquina entre picos, vales e glaciares, experimentando
novamente a empatia entre a cena, a visualização e a câmara,
que todo fotógrafo amador ou profissional adora fazer.”

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO
Inscrições | contactar Pedro Lima, 252 494 107

PÚBLICO INFANTOJUVENIL
Atividades dirigidas a instituições, sujeitas a inscrição e confirmação

Ter 4 e Qui 20
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e Oficina criativa
Livro | Agora Não, D. Loba!
Texto | Shen Roddie
Ilustração | Selina Young
Editora | Civilização
Cota | SI 82-3 RODD-S
A D. Loba está esfomeada. Estava mesmo a precisar de um delicioso ovo de pata. Mas quando um amoroso patinho salta da
casca grasnando "Mamã", a D. Loba não sabe o que fazer! Deverá acarinhar o Patudo ou comê-lo ao jantar?
Horário | 10h. e 14h.30
Público-alvo | ATL’s e outras instituições

Quarta 5
LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | CuCu!: as cores, de Dawn Sirett
Consegues encontrar os animais coloridos que estão
escondidos por baixo das abas? Cuidado, que podem
saltar!
Um livro pop-up carregado de muita cor e alegria para celebrar
as cores de verão.
Horário | 10h.
Público-alvo | Creches

Quarta 12
CINE'FÉRIAS
Filme | Alvin e os Esquilos 4
Realização | Walt Becker
Classificação | M/6
Duração | 90 min.
Ano | EUA, 2015
Alvin, Simon e Theodore partem para Miami na viagem mais
louca das suas vidas e, juntos, vão viver aventuras complicadas
mas, ao mesmo tempo, hilariantes e repletas de música.
Horário | 10h. e 14h.30
Público-alvo | ATL’s e outras instituições

POLO DA BIBLIOTECA DE JOANE

PÚBLICO GERAL

Inscrições | contactar Fátima Silva, 252 993 757

Evento de entrada livre

PÚBLICO INFANTOJUVENIL
Atividades dirigidas a instituições, sujeitas a inscrição e confirmação

Sáb 1 a Seg 31
37 ANOS: (RE)VIVENDO O PASSADO
Grupo Infantil e Juvenil de Danças e Cantares de Joane

Ter 4, 25 e Qui 6 e 27
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e Oficina criativa
Livro | A girafa que comiam estrelas

Exposição inserida nas comemorações do aniversário de elevação
da Vila de Joane, tendo por base fotografias e pequenos elementos que contam a história do grupo etnográfico mais antigo da
Vila.
Informação | inauguração a 1 de julho, pelas 10h.

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. Olímpia andava nas nuvens à procura de anjos, em especial da sua avó. À noite, ela
comia estrelas que tinham sabor a pêssego.”

Livro | Vem aí o Zé das Moscas e Outras Histórias
Texto | António Torrado
Ilustração | Maria João Lopes
Editora | Civilização
Cota | SI 821.1-91 TORR-A
Vamos acompanhar as aventuras de Zé das Moscas que andava
sempre com as moscas atrás dele a zumbirem. Zzzzzz, zzzzz... já
não podia mais!
Horário | 10h. e 14h.
Público-alvo | ATL’s e outras instituições

Quarta 5 e 26
CINE'FÉRIAS
Filme | Ovelhas e Lobos
Realização | Maxim Volkov, Andrey Galat
Classificação | M/6
Duração | 97 min.
Ano | RUS, 2016
Uma alcateia de lobos vai viver para perto de um rebanho de
ovelhas que, até então, não tinha grandes problemas no dia-adia. O líder dos lobos reforma-se e isso inicia uma crise de sucessão. O lobo favorito da aldeia, Grey, tenta provar que é digno de
tal posto, opondo-se a Ragear, um rival muito feroz. O problema
é que, um dia, Grey acorda no corpo de uma ovelha.
Horário | 10h. e 14h.
Público-alvo | ATL’s e outras instituições

SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

POLO DA BIBLIOTECA DE LOUSADO
Inscrições | contactar Teresa Costa, 252 492 983

PÚBLICO INFANTOJUVENIL

PROGRAMA DE LEITURA MUNICIPAL
+LEITURA + CONHECIMENTO

Atividades dirigidas a instituições, sujeitas a inscrição e confirmação

Ter 4, 11, 18 e Qui 20
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e Oficina criativa
Livro | O mistério do urso

POLOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Texto e ilustração| Wolf Erlbruch
Editora | A Cobra Laranja
Cota | SI 82-3 ERLB-W
Esta é uma narrativa ilustrada que retrata a questão do nascimento e da reprodução das espécies, questionando e desconstruindo
alguns dos mitos que giram em torno desta temática.
Horário | 10h.
Público-alvo | ATL’s e outras instituições

Quarta 5 e 12
CINE'FÉRIAS
Filme | Aviões
Realização | Klay Hall
Classificação | M/6
Duração | 92 min.
Ano | EUA, 2013
Dusty Crophopper é um simpático avião fumigador que se tem
dedicado à agricultura. Porém, o seu maior sonho é participar em
corridas de aviões, competindo com os mais velozes e habilidosos
pilotos do mundo. Mas, além de não ter sido construído para tais
proezas, ele tem um problema que sempre lhe condicionou os
movimentos: um absoluto e paralisante pavor das alturas.
Horário | 10h. e 14h.30
Público-alvo | ATL’s e outras instituições

JULHO 2017

POLOS DE LEITURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PÚBLICO INFANTO JUVENIL
Atividades dirigidas a instituições, sujeitas a inscrição e confirmação

Sex 7 e Qua 19
BIBLI(O)FICINA
Oficina | Bibliotecar nas férias
Tempo de férias escolares, sinónimo de tempo livre!
Passa pela biblioteca para "bibliotecar" participando
nos nossos desafios literários: Dominó de Leitura;
Mural de Histórias e Cesta Literária.
Horário | 10h.30 e 14h.30
Público-alvo | ATL’s e outras instituições

PÚBLICO GERAL
Até 3 de novembro
TROCA POR TROCA: LEVE UM LIVRO, DEIXE OUTRO
2ª Campanha de recolha de livros

“Troca por troca” é um projeto municipal de leitura, promovido
pelo Município de Vila Nova de Famalicão, através da Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco, e pretende envolver a comunidade local numa campanha de oferta e troca de livros usados.
Serão aceites livros de literatura portuguesa e estrangeira, para
adultos e crianças, nomeadamente romance, poesia, policial,
contos, banda desenhada, entre outros.
Não serão aceites livros de carácter informativo do género técnico, didático e escolar.
Os livros poderão ser entregues nos seguintes locais:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e
Pousada de Saramagos

