PROGRAMA

5 DE MARÇO
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

sessão de abertura
A sessão de abertura da Semana da Leitura das Bibliotecas
de Famalicão contará com a presença do escritor José Viale

ª edição.

Moutinho que "apadrinhará" esta 9
Horário | 15h.
Público-alvo | geral

Polo da Biblioteca de Riba de Ave

bibli(o)ficina
Jogo | O lobo preto

Conheces as histórias dos irmãos Grimm e dos contos de fadas
do Hans C. Andersen? Depois de revivermos algumas das
histórias criadas por estes autores no século XIX, vamos jogar
ao “O Lobo Preto". Esta personagem simboliza nos contos de
fadas o inimigo, o mal, é devorador e é uma criatura feroz que
assusta e espreita...mas não te assustes, pois também pode
revelar muita astúcia, inteligência, sociabilidade e compaixão.
Horário | 14h.30

º

Público-alvo | pré-escolar e 1 CEB

6 DE MARÇO
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Workshop de ilustração
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.
Horário | 10h.15
Duração | 2h.

º

º ano) e 2ºCEB

Público-alvo | 1 CEB (4

Polo da Biblioteca de Riba de Ave

Leituras criativas
Hora do conto e oficina criativa
Livro | O grilo muito silencioso, de Eric Carle

Esta é a história de um grilo que, por mais que tente, não
consegue emitir o tão peculiar "cri-cri" que, tal como afirma o
próprio autor, "Há quem diga que soa como uma canção."
Com uma surpresa final, os leitores, ambicionando conhecer o
desfecho desta história e do seu pequeno protagonista,
depararão com um motivo extra não só para ler, e ver este
livro, como também para escutá-lo!
Horário | 10h.30 e 14h.30

º

Público-alvo | pré-escolar e 1 CEB

6 DE MARÇO
Polo da Biblioteca de Joane

Bibli(o)ficina
Oficina | Histórias em colagravura

Vamos utilizar esta técnica aditiva que tem por base a
construção de uma matriz com recurso à colagem de diversos
materiais sobre um cartão, que depois será decalcada. A esta
técnica designa-se Collagraph ou Cologravura.
Horário | 10h.

º

Público-alvo | pré-escolar e 1 CEB

Polo da Biblioteca de Lousado

leituras criativas
hora do conto e oficina criativa
Livro | O meu pai é polícia, de Carla Jorge e Irina Melo
Público-alvo | pré-escolar

Para os filhos, a profissão dos pais é quase mágica. Um Mundo
desconhecido de que ouvem falar em casa e têm curiosidade
em descobrir.
“O meu pai é polícia” conta o dia-a-dia de um pai herói, sempre
disposto a ajudar quem precisa. Venham conhecer a esquadra e
o Metralha, o polícia de quatro patas que acompanha o pai nas
rondas pelo bairro.
Livro | Rimas perfeitas, imperfeitas e mais-que-perfeitas, de Alice Vieira

º

Público-alvo | 1 CEB

Uns têm mais humor e ironia, outros, melancolia, e para cada
poema foi escolhido um determinado tempo verbal. Consegues
identificá-los? Presente, Futuro, Gerúndio, Imperativo, Pretérito
Perfeito, Imperfeito e Mais-Que-Perfeito.
Horário | 10h.

7 DE MARÇO
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Contos à quarta
Livro | A casa da mosca fosca, de Eva Mejuto
Público-alvo | pré-escolar

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...
Livro | A revolta dos vegetais, de David Aceituno

º CEB

Público-alvo | 1

Uns têm mais humor e ironia, outros, melancolia, e para cada
poema foi escolhido um determinado tempo verbal. Consegues
identificá-los? Presente, Futuro, Gerúndio, Imperativo, Pretérito
Perfeito, Imperfeito e Mais-Que-Perfeito.
Horário | 10h.

Polo da Biblioteca de Riba de Ave

(Re)contar histórias
Tema | Tertúlia poética

Celebrar a leitura através de poemas, rimas e emoções que
transbordam dos textos poéticos. A poesia permite reviver
situações, adivinhar o imprevisível, exprimir sensações, criar
imagens mentais e permite inspirar-nos através de uma imagem,
de uma palavra, de uma música, de uma pintura, de um objeto,
um vídeo, um cheiro...etc.
Horário | 14h.30
Público-alvo | sénior

8 DE MARÇO
Vila Nova de Famalicão

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!
Horário | 10h.15 às 10h.30

Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Letrinhas para bebés
Livro | 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…”
Horário | 10h.15
Público – alvo | bebés e crianças até 2 anos

Polo da Biblioteca de Riba de Ave
Encontro com o escritor José Viale Moutinho
A relação direta entre o público leitor e o autor de textos literários
é uma relação privilegiada para ambos.
Nesta Semana da Leitura, o autor dos livros “O livrinho das
adivinhas", "O livrinho das lengalengas" e "O livrinho dos
provérbios" vem ao Polo da Biblioteca de Riba de Ave partilhar os
seus livros e leituras.
Horário | 10h.30

º

Público – alvo | pré -escolar e 1 CEB

8 DE MARÇO
Polo da Biblioteca de Ribeirão e Lousado
Encontro com a escritora Marta Pinto
Apresentação do livro “Emigração. Que palavra esquisita”

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?
Horário | 10h.15 (Ribeirão) e 14h. 30 (Lousado)

º CEB

Público-alvo | pré-escolar e 1

Polo da Biblioteca de Lousado

leituras criativas
hora do conto e oficina criativa
Livro | O meu pai é polícia, de Carla Jorge e Irina Melo
Público-alvo | pré-escolar

“O meu pai é polícia” conta o dia-a-dia de um pai herói, sempre
disposto a ajudar quem precisa. Venham conhecer a esquadra e
o Metralha, o polícia de quatro patas que acompanha o pai nas
rondas pelo bairro.
Livro | Rimas perfeitas, imperfeitas e mais-que-perfeitas, de Alice Vieira

º

Público-alvo | 1 CEB

Uns têm mais humor e ironia, outros, melancolia, e para cada
poema foi escolhido um determinado tempo verbal. Consegues
identificá-los? Presente, Futuro, Gerúndio, Imperativo, Pretérito
Perfeito, Imperfeito e Mais-Que-Perfeito.
Horário | 10h.

9 DE MARÇO
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

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?
Horário | 10h.15 e 14h.30

º

Público-alvo | pré-escolar e 1 CEB

Polo da Biblioteca de Riba de Ave

Bibli(o)ficina
Jogo | O lobo preto

Conheces as histórias dos irmãos Grimm e dos contos de fadas
do Hans C. Andersen? Depois de revivermos algumas das
histórias criadas por estes autores no século XIX, vamos jogar ao
“O Lobo Preto". Esta personagem simboliza nos contos de fadas
o inimigo, o mal, é devorador e é uma criatura feroz que assusta
e espreita...mas não te assustes, pois também pode revelar
muita astúcia, inteligência, sociabilidade e compaixão.
Horário | 14h.30

º

Público-alvo | pré-escolar e 1 CEB

10 DE MARÇO
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Histórias infinitas
Oficina de criação de histórias 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.
Horário | 10h.15
Público-alvo | famílias (crianças dos 6 aos 10 anos)

Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

Apresentação do livro
Immortalis, de Regina Figueiredo

Este livro de poesia engloba um conjunto de reflexões sobre a
existência humana, modeladas pelas emoções e sentimentos
próprios dos seres à procura da felicidade. Este livro representa
um canto à terra, ao mar, ao amor, ao otimismo, pese o olhar por
vezes contagiado pelo receio da solidão e da desilusão, olhar
que procura, de modo perseverante, a elevação moral e a
espiritualidade de cada elemento.
Horário | 17h.
Público-alvo | geral

1 A 10 DE MARÇO
Rádios locais

As rádios locais, Digital e Cidade Hoje, aderiram uma vez mais à
iniciativa "Semana da Leitura".
Durante esta semana e, em particular, no dia 8 de março, dia da
iniciativa "Famalicão a LER", as rádios unem-se à Biblioteca
Municipal através da leitura de excertos de textos de autores
portugueses e estrangeiros.
Sintonize-se!

Comércio tradicional

Com a colaboração da ACIF e da Unidade de Gestão do Centro
Urbano de Vila Nova de Famalicão vamos levar a Semana da
Leitura para "fora de portas"!
Descubra nas lojas do Comércio Tradicional as surpresas que
reservamos para si nesta semana.

DURANTE O MÊS DE MARÇO
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

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.
Público-alvo | geral

INFORMAÇÕES
Morada
Avenida Dr. Carlos Bacelar - Apart. 154
4761-925 Vila Nova de Famalicão

Contactos
Telefone | 252 312 699
E-mail | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org

Sítio web
www.bibliotecacamilocastelobranco.org

Facebook
www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/

