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SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

O Serviço Educativo e Cultural da Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco apresenta-se através de um conjunto diversificado de atividades
de caráter pedagógico e cultural que procuram sensibilizar e motivar os
diferentes públicos para a criação de hábitos de leitura.
Com a missão final de incentivar o gosto pelo livro e pela leitura, assim
como estimular a frequência dos espaços públicos de leitura, as ações a
realizar pretendem fomentar um espírito de fidelização dos diferentes
públicos, apresentando, para isso, propostas de trabalho concretas
destinadas tanto aos mais pequenos como aos jovens, adultos e seniores.
Consulte o programa de atividades do Serviço Educativo e Cultural da
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco para os meses de janeiro,
fevereiro e março e inscreva-se nas nossas atividades.

INFORMAÇÕES
Morada
Avenida Dr. Carlos Bacelar - Apart. 154
4761-925 Vila Nova de Famalicão
Contactos
Telefone | 252 312 699
Fax | 252 318 689
E-mail | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org
Sítio web
www.bibliotecacamilocastelobranco.org
Facebook
www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/

público
escolar

o lado B da biblioteca

visita guiada
Visita guiada às instalações da
Biblioteca Municipal Camilo
Castelo Branco, realizada pela
técnica da sala infantojuvenil, com
o intuito de dar a conhecer todas
as áreas destinadas ao público e,
mais importante, todas as áreas
reservadas aos serviços técnicos.
15 de janeiro
5 de fevereiro
pré-escolar e 1ºCEB
14h.30

biblio paper
Pretende-se com este jogo de
pistas e regras dar a conhecer a
Biblioteca Municipal e todas as
áreas destinadas ao público e,
mais importante, as áreas
reservadas aos serviços técnicos.
12 de março
pré-escolar e 1ºCEB
14h.30

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.

palavras com cor, de Sara Silva
São histórias isoladas e soltas,
cheias de humor, inspiradas em
pequenos instantes da rotina
familiar e profissional. Acima de
tudo, estes poemas pretendem
proporcionar momentos de
divertimento.
23 de janeiro
20 de fevereiro
13 de março
pré-escolar e 1ºCEB
10h.15 e 14h.30

contos à quarta

a casa da mosca fosca
Texto | Eva Mejuto
Ilustração | Sergio Mora
Editora | Kalandraka
Cota | SI 82-3 MEJU-E
Era uma vez a mosca fosca que vivia num
bosque distante. Farta de zunir, de dar voltas
sem parar, decidiu fazer uma casa para
morar.. Fez uma torta de amoras, cujo
cheirinho atraiu sete estranhos animais. Não
havia lugar para nem mais um, porém..

a revolta dos vegetais

Texto | David Aceituno
Ilustração | Daniel Montero Galán
Editora | Nuvem de Letras
Cota | SI 82-3 ACEI-D
Os vegetais estão fartos!
Fartos de meninos chorões e queixinhas
que nunca acabam o que têm no prato.
Por isso, disseram BASTA! E
reivindicaram o seu lugar no mundo.
Como? Com a revolta mais endiabrada,
divertida e vitamínica jamais vivida no
interior de um frigorífico.
17 e 31 de janeiro
7 e 28 de fevereiro
7 e 14 de março
pré-escolar e 1ºCEB
10h.15 e 14h.30

letrinhas para bebés

filmes há muitos

os três porquinhos

gru – o mal disposto 3

de Clare Ferrell

“Os porquinhos procuraram um
bom lugar para construir as suas
casas e, assim que o encontraram,
cada um começou a fazer a sua
própria casa.
O porquinho mais novo, que só
pensava em brincar, fez a sua casa
muito rapidamente, usando palha.
O porquinho do meio, ansioso por
ir brincar com o mais novo, juntou
uns paus e depressa construiu
uma casa de madeira. O porquinho
mais velho…”
11 e 25 de janeiro
8 e 22 de fevereiro
8 e 22 de março
berçários e creches
10h.15

Realização | Kyle Balda, Pierre
Coffin, Eric Guillon
Classificação | M/6
Duração | 96 min.
Ano | EUA, 2017
Despedido da Liga Antivilões, Gru
sente-se profundamente deprimido,
humilhado e ainda mais maldisposto
do que o habitual. Quando julga não
poder descer mais baixo, é abordado
por um estranho que lhe apresenta
Dru, um irmão gémeo cuja existência
desconhecia. Para sua surpresa, ele
aparenta ser a sua antítese: é rico,
charmoso, louro e bem-disposto. Dru,
que também possui sangue de vilão
a correr-lhe nas veias, propõe-lhe
continuar a tradição familiar e
formar parceria. Mas conseguirá Gru,
agora convertido em pai e marido
dedicado, resistir a tal proposta?
5 de janeiro
16 de fevereiro
2 de março
pré-escolar e 1ºCEB
10h.15

antena de informação
europeia

A Antena de Informação Europeia de Vila
Nova de Famalicão, sedeada na Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco, assume-se
como uma extensão do Centro de
Informação Europe Direct de Barcelos e
propõe-se a realizar, mensalmente, um
conjunto de ações, dedicadas ao público
escolar e ao público geral, sobre as diferentes
temáticas europeias.

pequeno-almoço europeu
Vem conhecer os países membros da europa
através de um divertido pequeno-almoço.
21 de março
1ºCEB
10h.15 e 14h.30

encontro com a
escritora marta pinto

oficina teatral

apresentação do livro

do banal ao extraordinário

Emigração. Que palavra esquisita

oficina dinamizada por Jaime C. Soares da
NAPALM_ctdca

Clara é uma menina como tantas outras que vê o
pai ter de viajar para longe, para outro país, para
trabalhar. Com a mãe e o seu cãozinho Limão
aguarda ansiosa pelo seu regresso.
A Rita é a melhor amiga de Clara. Também ela tem
família no estrangeiro. Assim como outros amigos
das duas. E muitos conhecem alguém na mesma
situação.
Em breve chega o Natal e o pai virá visitá-la.
Consigo traz uma surpresa.
Será que algum dia voltará de vez?
25 de janeiro
1ºCEB
14h.30

O que é e como é o corpo que imita? Poderá um
objeto banal ter outras utilizações/vidas?
Poderei eu próprio transformar-me numa mesa?
E numa cadeira…? Num balancé? Podemos criar
coisas novas quando em conjunto? O que é
imaginar?
21 de fevereiro
1ºCEB
10h.15 e 14h.30

biblioteca nas férias
oficina criativa
ilustrar com imaginação
Com base no poema “O meu amigo
botão”, de José Vaz, retirado do livro
“Poemas para todo o ano”, vamos
elaborar uma ilustração bem
original utilizando botões.
27 de março
ATL's e outras instituições
10h.15 e 14h.30

contos à quarta
quem será o meu jantar?

29 de março
ATL's e outras
instituições
10h.15 e 14h.30

Texto | Claire Freedman
Ilustração | Nick East
Editora | Minutos de Leitura
Cota | SI 82-3 FREE-C
É a primeira vez que a Raposa da Cidade
viaja até ao campo e está com muita,
mas muita fome! “Quem será o meu
jantar?” diz ela, a lamber os lábios. Com
medo de serem comidos pela raposa, os
animais da quinta elaboram um plano
arrojado para enganá-la. Mas será que
conseguirão ser mais espertos que a
raposa matreira?

joão pé de feijão e milady do seu coração
Texto | José Fanha
Ilustração | Mafalda Milhões
Editora | Booksmile
Cota | SI 821.1-3 FANH-J
Era uma vez um menino chamado João
que vivia feliz com a sua mãe e a sua
amiga Milady, que era uma vaca. Sim,
leste bem: uma vaca. Ela tinha uma vida
tranquila na varanda da casa do João
até ao dia em que…

histórias animadas

Rapunzel, A Bela Adormecida, Cinderela,
João e Maria
Há histórias que nunca nos cansam e
que, facilmente, ouvimos vezes e vezes
sem conta. Nesta atividades vamos
reouvir estes contos animados que
farão as delícias dos mais pequenos.

4 de abril
ATL's e outras instituições
10h.15 e 14h.30

sessão de cinema
curtas de animação da Pixar
Realização | Disney Pixar
Classificação | M/4
Duração | 51 min.
Ano | EUA, 2004
Antes de Mike e Sulley entrarem em
cena com Monstros & Companhia, um
grupo de pássaros em cima de uma
6 de abril
linha de transmissão de energia tomou
ATL's e outras conta do cinema, com a curta de
instituições
animação “Coisas de Pássaros”.
10h.15 e 14h.30 Esta é uma das muitas curtasmetragens de animação realizadas
pela Pixar e que a Biblioteca Municipal
selecionará para este programa das
férias escolares.

9ª

semana
da leitura
bibliotecas

vila nova de
famalicão

9ª semana da leitura das bibliotecas de vila nova de famalicão
durante o mês de março

7 de março

o filho de mil homens acolhido por oito

quem será o meu jantar?

exposição de ilustração

Exposição de Ilustração realizadas por
alunos do Curso de Ilustração d'A Casa
ao Lado - Centro Artístico.
público geral

5 de março
sessão de abertura

A sessão contará com a presença do
Presidente da Câmara, Paulo Cunha; do
Coordenador Interconcelhio, António
Pires e de um escritor que apadrinhará
esta 9ª sessão..
15h.
público geral

6 de março

workshop de ilustração
o filho de mil homens
Este workshop dinamizado pela ilustradora
Rita Castro abordará, num primeira fase, a
história da ilustração, seguindo-se um
exercício prático baseado numa passagem
do livro de Valter Hugo Mãe “O filho de mil
homens” com recurso a vários materiais e
técnicas de ilustração.
10h.15
1ºCEB (4º ano) e 2ºCEB

contos à quarta

de Claire Freedman
É a primeira vez que a Raposa da Cidade
viaja até ao campo e está com muita, mas
muita fome! “Quem será o meu jantar?” diz
ela, a lamber os lábios. Com medo de
serem comidos pela raposa, os animais da
quinta elaboram um plano arrojado para
enganá-la. Mas será que conseguirão ser
mais espertos que a raposa matreira?

joão pé de feijão e milady do seu coração
de José Fanha
Era uma vez um menino chamado
João que vivia feliz com a sua mãe e
a sua amiga Milady, que era uma
vaca. Sim, leste bem: uma vaca. Ela
tinha uma vida tranquila na varanda
da casa do João até ao dia em que…
10h.15 e 14h.30
pré-escolar e 1ºCEB

9ª semana da leitura das bibliotecas de vila nova de famalicão
8 de março

famalicão a LER
No dia 8 de março, pelas 10h.15,
Famalicão vai parar para LER!
15 minutinhos do nosso dia …nada
mais! Podem optar por LER um livro,
uma revista, um jornal…
Junte-se a nós nesta iniciativa!
Vamos por Famalicão a LER!
10h.15 às 10h.30
público geral

letrinhas para bebés
os três porquinhos, de Clare Ferrell
Os porquinhos procuraram um bom
lugar para construir as suas casas e,
assim que o encontraram, cada um
começou a fazer a sua própria casa.
O porquinho mais novo, que só
pensava em brincar, fez a sua casa
muito rapidamente, usando palha. O
porquinho do meio, ansioso por ir
brincar com o mais novo, juntou uns
paus e depressa construiu uma casa
de madeira. O porquinho mais velho…”
10h.15
berçários e creches

9 de março
encontro com os escritores Filipe Gaspar
e Sofia Rente

apresentação do livro "invulgar cão mula"

Era uma vez um cão que vivia com a sua família
numa aldeia longe da cidade. Como não ladrava,
as brincadeiras com os irmãos e os outros
animais eram a sua principal distração. Certo dia,
chegou ao palheiro uma mula causadora de
rebuliço na pacata comunidade. O encontro entre
estes dois deu origem a esta história tão invulgar.
Queres conhecê-la?
10h.15 e 14h.30
pré-escolar e 1ºCEB

10 de março
histórias infinitas
oficina de criação de histórias
atividade dinamizada pela artista visual
Inês de Carvalho
Trata-se de um jogo de criação de histórias,
para serem ditas, escritas ou dramatizadas,
sempre surpreendentemente improvisadas
Aqui, todos podemos criar histórias, e
“contá-las” à nossa maneira.
Se o fizermos em grupo, partilhamos as
nossas histórias singulares e a história fica
maior.
10h.15
famílias (crianças dos 6 aos 10 anos)

público
famílias

janeiro

mil e uma histórias

a casa da mosca fosca
Era uma vez a mosca fosca que
vivia num bosque distante. Farta de
zunir, de dar voltas sem parar,
decidiu fazer uma casa para morar...
Fez uma torta de amoras, cujo
cheirinho atraiu sete estranhos
animais. Não havia lugar para nem
mais um, porém...
6 de janeiro
10h.15

clube de leitura "partilher"
explorar lengalengas, destrava línguas
“Num prato de trigo tragam três
tigres, três tigres tragam trigo num
prato dum trago…”
Ufa, parece difícil… mas não desistam,
pois devagar se vai ao longe!
20 de janeiro
10h.30

letrinhas para bebés
os três porquinhos, de Clare Ferrell
“Os porquinhos procuraram um bom
lugar para construir as suas casas e,
assim que o encontraram, cada um
começou a fazer a sua própria casa...
27 de janeiro
10h.15

fevereiro

março

à descoberta da biblioteca

mil e uma histórias

Vem descobrir os segredos e saber
algumas curiosidades acerca da tua
Biblioteca!
10 de fevereiro
10h.15

clube de leitura "partilher"
a imprensa escrita
Última Hora:
Os jornalistas do clube “partilher”
vão apresentar os resultados da sua
mega investigação pelos jornais e
revistas nacionais. Não percam!
17 de fevereiro
10h.30

letrinhas para bebés
os melhores beijinhos, de Joanna Walsh
Todos precisamos de beijinhos, por
isso haverá coisa melhor do que um
livro cheio deles? Um livro repleto de
ilustrações e frases engraçadas que
incentivam o desenvolvimento
afectivo das crianças.
24 de fevereiro
10h.15

a casa da mosca fosca
Era uma vez a mosca fosca que vivia
num bosque distante. Farta de zunir,
de dar voltas sem parar, decidiu fazer
uma casa para morar... Fez uma torta
de amoras, cujo cheirinho atraiu sete
estranhos animais. Não havia lugar
para nem mais um, porém...
3 de março
10h.15

clube de leitura "partilher"
hoje sou contador de histórias
Perlimpimpim…perlimpimpim!
A nossa história começa assim!
Perlimpimpada…perlimpimpada!
A nossa história está terminada!
Agora é a vossa vez, pois serão
contadores de histórias.
17 de março
10h.30

letrinhas para bebés
o que gosto mais em mim!, de Allia Zobel-Nolan

Os meninos e as meninas deste livro são
tão diferentes como os dedos de uma mão.
Alguns gostam do facto de o seu aparelho
dos dentes brilhar. Outros sentem-se
inteligentes por usarem óculos. Outros
ainda não trocariam os seus pés grandes
por mil jogos de computador!
24 de março
10h.15

público
jovem/adulto

público
sénior

público jovem/adulto

público sénior
espaço s(énior)
tertúlia | chá com livros
A Biblioteca Municipal organiza, uma vez mais, a
tertúlia “Chá com livros” dirigida ao público sénior.
Pretende-se com esta atividade falar sobre livros e
experiências de leitura num ambiente acolhedor e
descontraído…acompanhados de um chá e biscoitos!

conhecer a biblioteca
visita guiada
Visita guiada às instalações da
Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco com o intuito de dar a
conhecer todas as áreas destinadas
ao público, incluindo as áreas
reservadas aos serviços técnicos.
30 de janeiro
20 de março
jovem/adulto
14h.30

29 de janeiro
sénior
14h.30

espaço s(énior)
tertúlia | Famalicão e as romarias
Vila Nova de Famalicão é um concelho que, pela sua
história e tradição, acolhe festas e romarias populares
repletas de animação e devoção.
Recorrendo a documentos da Sala do Fundo Local da
Biblioteca Municipal vamos abordar a temática das
Romarias e ficar a conhecer melhor as festas do concelho.
26 de fevereiro
sénior
14h.30

espaço s(énior)
sessão de contos
Os contos tradicionais e os contos de narração oral são
intemporais e devem ser partilhados para poderem
perpetuar no tempo.
Nesta sessão de contos vamos ouvir e partilhar histórias
de ontem e de hoje.
15 de março
sénior
14h.30

público
geral

exposições

destaques

troca por troca: deixe
um livro, leve outro

maratona fotográfica 2017
Exposição dos trabalhos vencedores
da Maratona Fotográfica de Vila
Nova de Famalicão, edição de 2017.
A Maratona Fotográfica de Famalicão
tem por objetivo desafiar os
participantes, amantes pela fotografia, a
mostrar a cidade e seus pormenores do
nosso quotidiano, onde se destacam as
pessoas, os costumes, a cultura,
arquitetura e ambiente.
2 a 31 de janeiro

ler nos caminhos do mar e..da terra
Exposição de trabalhos realizados pelos
alunos do Agrupamento de Escolas D.
Maria II com base no Projeto Ler+Mar,
cujo objetivo primordial é aliar o prazer
de ler à (re)descoberta do mar.
5 a 28 de fevereiro

o filho de mil homens acolhido por oito
Exposição de Ilustração realizadas por
alunos do Curso de Ilustração d'A Casa
ao Lado - Centro Artístico.
Os alunos interpretaram uma passagem
do livro de Valter Hugo Mãe, "O Filho de
Mil Homens" através de técnicas gráficas
e digitais, transformando palavras em
imagens com um cunho muito pessoal.
1 a 31 de março

mostra documental: por terras de
vila nova
Por terras de Vila Nova: Requião
“Requeão, ou Requião – freguezia,
Minho, comarca e concelho de Villa
Nova de Famalicão, 18 kilometros ao
O. de Braga, 340 ao N. de Lisboa. Tem
300 fogos. Em 1757, tinha 193 fogos.”
Portugal antigo e moderno, 1878
2 a 31 de janeiro
Por terras de Vila Nova: Riba de Ave
“Riba D’ Áve – freguezia, Minho,
comarca e concelho de Villa Nova de
Famalicão, 18 kilometros ao O. de
Braga, 350 ao N. de Lisboa. 240 fogos.
Em 1757 tinha 48 fogos. Orago, S.
Pedro, apostolo.”
Portugal antigo e moderno, 1878
1 a 28 de fevereiro
Por terras de Vila Nova: Ribeirão
“Ribeirão – freguezia, Minho, comarca
e concelho de Villa Nova de
Famalicão, 24 kilometros ao O. de
Braga, 350 ao N. de Lisboa, 230 fogos.
Em 1757, tinha 118 fogos. Orago S.
Mamede.””
Portugal antigo e moderno, 1878
1 a 31 de março

campanha de oferta de livros
8 de janeiro a 18 de maio
“Troca por troca: deixe um livro, leve
outro” 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

