POLO DA BIBLIOTECA DE RIBA DE AVE

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO

POLO DA BIBLIOTECA DE JOANE

Inscrições | contactar Teresa Torres, 252 981 620
E-mail | poloribadeave@bibliotecacamilocastelobranco.org

Inscrições | contactar Pedro Lima, 252 494 107

Inscrições | contactar Fátima Silva, 252 993 757

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

Ter 26 e Qui 28
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O meu gato é o mais tolo do mundo
Texto | Gilles Bachelet
Ilustração | Gilles Bachelet
Editora | Caminho
Cota | SI 82-3 WALL-D
Uma história hilariante de um animal de estimação, muito
especial…um gato! Mas este gato não mia, não ronrona e é um
bocadinho grande…tem tromba, orelhas grandes e parece um...
queres adivinhar?
Horário | 10h.15 e 14h.15
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

Quarta 27
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
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Ter 26 e Qui 28
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O menino que não gostava de ler
Texto | Susanna Tamaro
Ilustração | Ute Krause
Editora | Editorial Presença
Cota | SI 82-3 TAMA-S
No dia em que Leopoldo fez oito anos, os pais ofereceram-lhe
dois livros, tal como acontecia em todos os aniversários desde
que tinha nascido! Leopoldo sentiu-se tão triste e infeliz… não
gostava mesmo de ler. Sempre que tentava fazê-lo, as letras começavam a misturar-se umas nas outras numa grande confusão
de rabiscos pretos sem qualquer significado. Mas os pais não
entendiam o seu problema e insistiam tanto para que ele lesse
que um dia Leopoldo decide fugir de casa! É então que conhece
alguém muito especial, um grande amigo, que descobre o que
realmente se passa com ele e juntos começam a partilhar muitas
e muitas páginas de aventuras, sonhos e fantasia...
Horário | 10h. e 14h.30
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

Quarta 27
LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | Pequeno Azul e Pequeno Amarelo, de Leo Lionni
Um dia a Mamã Azul disse-lhe: "Tenho que sair, espera por mim
em casa". Mas o Pequeno Azul foi procurar o Pequeno Amarelo
na casa da frente. A casa estava 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…
Horário | 10h.
Público-alvo | creches

Quarta 13
LEITURAS CRIATIVAS
Bebéteca
Livro | Quero o meu chapéu
Este livro acompanha a busca do urso pelo seu chapéu, que desapareceu. Interpelando os animais que
encontra, ele acaba por ver o seu chapéu vermelho e
pontiagudo na cabeça do coelho e fará de tudo para
recuperá-lo.
Horário | 10h.
Público-alvo | creches

Quinta 14 e 28
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O Elmer
Texto | David Mckee
Ilustração | David Mckee
Editora | Caminho
Cota | SI 82-3 MCKE-D
Era uma vez uma manada de elefantes. Cada um era de um jeito, mas todos eram da mesma cor. Todos menos Elmer. Elmer
não era cor-de-elefante. Ele era xadrez, todo colorido. Sentia-se
diferente mas a sua diferença era muito importante para a manada.
Horário | 10h. e 14h.
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

POLO DA BIBLIOTECA DE POUSADA DE SARAMAGOS

PÚBLICO SÉNIOR

Telefone | contactar Aida Mota, 252 992 045

Atividades dirigidas a instituições, sujeitas a inscrição e confirmação

PÚBLICO INFANTOJUVENIL

Segunda 11, 18 e 25

Atividades dirigidas a instituições, sujeitas a inscrição e confirmação

CONVERSAS “SAUDÁVEIS”

Qui 7, 21 e Ter 12 e 26
LEITURAS CRIATIVAS
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O frigorífico da Magui

“Saber comunicar é uma arte que se aprende e exige esforço.”

Texto | Lois Brandt
Ilustração | Vin Vogel
Editora | Booksmile
Cota | SI 82-3 BRAN-L
Público-alvo | pré-escolar
A Sofia e a Magui vivem no mesmo bairro, brincam no mesmo
parque e andam na mesma escola. Mas, enquanto o frigorífico
da casa da Sofia está cheio, o da casa da Magui está vazio - completamente vazio.
A Sofia descobre que a família da Magui não tem dinheiro, e que
é por esse motivo que tem o frigorífico tão vazio. A Sofia quer
muito ajudar a amiga, mas como prometeu não contar a ninguém, vê-se perante um dilema.

Nestas tertúlias mensais abordaremos diversos temas e realizaremos atividades de leitura com o intuito de partilhar opiniões, curiosidades e ideias.
Horário | 10h.

Quarta 13
CHÁ LITERÁRIO

SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

PROGRAMA DE LEITURA MUNICIPAL
+LEITURA + CONHECIMENTO

Livro | Versos para os pais lerem aos filhos em noites de
luar, de José Jorge Letria
Com esta atividade pretendemos partilhar momentos

POLOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

de leitura e dar a conhecer a vida e obra de autores
portugueses e estrangeiros.
Horário | 15h.

PÚBLICO GERAL

Livro | Se eu fosse…

Entrada livre

Texto | Richard Zimler
Ilustração | Aurélie de Sousa
Editora | Porto Editora
Cota | PL ZIML-R
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB
“Se eu fosse…” é um livro que encoraja as crianças (e talvez os
seus pais também!) a ultrapassarem as suas limitações. Este
livro convida os mais jovens a nadarem como um peixe tropical
ou a cantarem como um melro - ou até mesmo a afastarem os
banhistas da praia com o "sorriso" de um tubarão!
Horário | 10h. e 14h.
Público-alvo | pré-escolar e 1º CEB

Sex 1 a Sex 29
POUSADA: HERANÇA MILENAR E O CASTRO DA EIRA
Exposição fotográfica de Isabel Areias
A arte de um povo é a sua alma viva, o seu pensamento, a sua
língua no significado mais alto da palavra; quando atinge a sua
expressão plena, torna-se património de toda a humanidade,

quase mais do que a ciência, justamente porque a arte é a alma
falante e pensante do homem, e a alma não morre, mas sobrevive
à existência física do corpo e do povo.

SETEMBRO 2017

POLOS DE LEITURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

POLOS DE LEITURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

POLOS DE LEITURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

PÚBLICO GERAL

PÚBLICO GERAL

PÚBLICO GERAL

Até 3 de novembro
TROCA POR TROCA: LEVE UM LIVRO, DEIXE OUTRO
2ª Campanha de recolha de livros
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“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
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QUIOSQUES TROCA POR TROCA
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Os Quiosques Troca por Troca são uma extensão
do projeto “Troca por troca: deixe um livro, leve
outro” e estão localizados na Praça D. Maria II e
Parque de Sinçães disponíveis ao público geral que pretenda
trocar livros das suas coleções particulares por outros que ainda
não tenham lido.

Os Quiosques Troca por Troca são uma extensão
do projeto “Troca por troca: deixe um livro, leve
outro” e estão localizados na Praça D. Maria II e
Parque de Sinçães disponíveis ao público geral que pretenda trocar livros das suas coleções particulares por outros que ainda não
tenham lido.

Os Quiosques Troca por Troca são uma extensão
do projeto “Troca por troca: deixe um livro, leve
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