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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 abril, maio e
junho 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
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mariajoaosilvabibliotecacamilocastelobranco.org
Sítio web
www.bibliotecacamilocastelobranco.org
Facebook
www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/

público
escolar
todas as atividades estão sujeitas
a inscrição e confirmação

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.
23 de abril (maratona da biblioteca)
21 de maio
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.
4 de junho
pré-escolar e 1ºCEB
14h.30

planeta de oficinas

contos à quarta

o Cuquedo e um amor que mete medo
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.

vassourinha: entre abril e maio,
de António Torrado
É a partir de uma metáfora que
António Torrado estrutura
Vassourinha entre abril e maio, obra
publicada em 25 de abril de 2001. A
divisão da ação em duas partes
distintas permite a perceção de dois
momentos significativos: o antes e o
depois da revolta da vassoura.
17 de abril
15 de maio
12 de junho
pré-escolar e 1ºCEB
10h.15 e 14h.30

Texto | Clara Cunha
Ilustração | Paulo Galindro
Editora | Livros Horizonte
Cota | SI 821.1-3 CUNH-C Cuquedo está de volta
e, desta vez, está apaixonado!
O medo continua lá, mas agora duplicado,
triplicado, e repetido e ampliado. Alguns animais
já nossos conhecidos apareceram…E os negros
"BU" deram lugar a alguns luminosos "UAU",
como só ao Amor “assaralhopado” consegue
fazer. Pelo meio, continuam a haver muitos
segredos por revelar e um em particular, que é
maravilhosamente gigantesco..tão grande que…

os livros do Rei
Texto | David Machado
Ilustração | Gonçalo Viana
Editora | Alfaguara
Cota | SI 821.1-3 MACH-D
Os livros do Rei é a história de um jovem
príncipe que se vê obrigado a suceder ao
seu pai quando este morre no grande
terramoto que deitou a cidade abaixo. O
príncipe era um grande sonhador e
inspirou-se nas histórias que tinha lido para
projetar uma cidade onde todos pudessem
viver, sobreviver, sonhar e ser felizes.
11 e 18 de abril
2 e 30 de maio
6 de junho
pré-escolar e 1ºCEB
10h.15 e 14h.30

letrinhas para bebés

filmes há muitos

antena de informação
europeia

partida, largada, fugida,
senhor Croc!

o gangue do parque 2

EURO peddy paper

de Jo Lodge

O Senhor Croc e os amigos
divertem-se muito a fazer
desporto - corrida, ciclismo, ténis…
Todos são bons num desporto e
ganham uma medalha. Será que o
Senhor Croc irá também ganhar
uma?
12 e 26 de abril
10 e 24 de maio
7 e 21 de junho
berçários e creches
10h.15

Realização | Cal Brunker
Classificação | M/6
Duração | 91 min.
Ano | 2017, CAN/EUA/Coreia do Sul
Quando percebem que Muldoon, o
presidente da Câmara de Oakton,
autorizou a construção de um
grande parque de diversões dentro
dos bosques do Liberty Park, Flecha
e a sua comunidade de esquilos
entra em pânico. Empenhados em
impedir a destruição do seu "habitat",
convocam todos os roedores do
bosque e da cidade e rebelam-se
contra os responsáveis pelo
empreendimento. Mas tudo se
complica quando Muldoon resolve
contratar uma empresa de controlo
de pragas...

18 de maio
15 de junho
pré-escolar e 1ºCEB
10h.15

Comemoração do Dia da Europa
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 Vila Nova de Famalicão.
9 de maio
1ºCEB
10h.15 e 14h.30

jogos tradicionais europeus
Alemanha - Ein, Zwei, Drei..Halt!
Espanha - Color, colorcito
Itália - Cantoni
Portugal – Pés atados
Dinamarca - Laenkfange
20 de junho
1ºCEB
10h.15 e 14h.30

musikar

dormir com os livros

concurso nacional de
leitura

histórias musicadas

Esta iniciativa pretende aproximar as
crianças do mundo dos livros e da
leitura, e tem como pretexto a
comemoração do fim das aulas e o
início das férias.
A atividade decorrerá num ambiente
completamente diferente daquele a
que todos estão habituado e visa,
essencialmente, desconstruir a
perceção que a maioria das crianças, e
até mesmo os adultos, têm em relação
a este tipo de espaços públicos de
leitura, despertando-os para o gosto
pelo livro e pela leitura.

Tendo em conta a necessidade de
promoção da leitura nas escolas, o
Plano Nacional de Leitura, a
Direção-Geral do Livro, dos
Arquivos e das Bibliotecas e a Rede
de Bibliotecas Escolares, promove,
no presente ano letivo, a 12ª edição
do Concurso Nacional de Leitura, ao
qual o Município de Vila Nova de
Famalicão e a Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco se associam
na qualidade de responsáveis pelo
momento concelhio da Fase
Regional.
Esta Fase tem como destinatários
os alunos que ficaram aprovados no
1..º momento “Prova nas Escolas”,
momento esse que já teve lugar nas
respetivas escolas do concelho de
Vila Nova de Famalicão, estando
apurados para a Fase Regional, 23
participantes.

sessão de música com o Tio Óscar
O Tio Óscar é o tio de todos os
meninos que gostam de cantar,
dançar e inventar. Vive numa
correria e na sua cabeça anda
sempre a misturar notas musicais
para inventar novas melodias...
13 de abril
pré-escolar e 1ºCEB
14h.

2 de junho
3º e 4º ano (1º CEB)
20h.30 às 9h.30 (3 de junho)

16 de abril
alunos do 1º, 2º e 3º CEB e Ensino
Secundário, dos agrupamentos de
escolas e escolas não agrupadas
14h.

biblioteca nas férias / abril e junho
hora do conto

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

não há dragões nesta história

26 de junho
ATL's e outras
instituições
10h.15 e 14h.30

sessão de cinema
curtas de animação da Pixar

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

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 linha de transmissão de
energia tomou conta do cinema, com a curta de
animação “Coisas de Pássaros”.
Esta é uma das muitas curtas-metragens de
animação realizadas pela Pixar e que a
Biblioteca Municipal selecionará para este
programa das férias escolares.

oficina criativa

fantochar com imaginação
Traz a tua imaginação à biblioteca e com
corte e recorte elabora um divertido
fantoche.

22 de junho
ATL's e outras instituições
10h.15 e 14h.30

Texto | Lou Carter
Ilustração | Deborah Allwright
Editora | Minutos de Leitura
Cota | SI 82-3 SART-L
Pobre dragão. Ninguém o quer na sua história.
Nem a Caracolinhos, nem o Hansel e a GretelNINGUÉM. Mas este dragão não desiste!
Ele vai prosseguir com o seu sonho até
ALGUÉM o deixar entrar na sua história.
O seu entusiasmo sem limites afastá-lo-á de
qualquer sarilho. Claro que sim..

histórias animadas

28 de junho
ATL's e outras
instituições
10h.15 e 14h.30

caracolinhos dourados, Branca de Neve; o
feiticeiro de Oz; o príncipe sapo
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.

sessão de cinema
Coco
Realização | Lee Unkrich, Adrian Molina
Classificação | M/6
Duração | 128 min.
Ano | EUA, 2017
Desde que se conhece como gente que
27 e 29 de junho Miguel, de 12 anos, sonha tornar-se um
ATL's e outras guitarrista famoso, tal como Ernesto de la
Cruz, o seu maior ídolo. Apesar de toda a
instituições
10h.15 e 14h.30 dedicação e do inegável talento, a sua
família desaprova esta sua aspiração e
tenta de todos os modos fazê-lo
abandonar a música. Até que...

maratona
da
biblioteca
20 a 23 de abril

comemoração do dia mundial
do livro e dos direitos de autor

maratona da biblioteca 2018
20 a 28 de abril

21 de abril
feira do livro

feira do livro

biblioteca
municipal

Estará patente de 20 a 28 de abril, uma
Feira do Livro organizada pela Biblioteca
Municipal Camilo Castelo Branco em
parceria com a Livraria Fontenova.
Esta Feira, com descontos até 20%,
apresentará um número variado de
edições que irão desde a literatura
infantojuvenil, adultos, livros de saldo,
entre outros.
público geral

praceta
cupertino
de miranda

20 de abril

sessão de contos

oficina criativa

com a storyteller Clara Haddad

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.
biblioteca
municipal

10h.15 e 14h.30
pré-escolar e 1º CEB / sujeita a inscrição

praceta
cupertino
de miranda

chá com histórias

relembrar o 25 de abril de 1974

polo da
biblioteca
de ribeirão

“Na madrugada do dia 25 de abril de 1974, Lisboa
assistiu a um movimento militar inusual.
Homens e veículos avançam, através da noite,
pela capital do império e vão ocupando, sem
resistência visível, vários alvos estratégicos, com o
objectivo de derrubar o regime vigente.”
Nesta tertúlia vamos relembrar e partilhar
histórias sobre o 25 de abril de 1974, com o
público participante.
10h. e 14h.30
sénior / sujeita a inscrição

Estará patente nos dias 21 e 22 de abril, na
Praceta Cupertino de Miranda, uma Feira do
Livro organizada pela Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco em parceria com a
Livraria Fontenova.
Esta Feira, com descontos até 20%, apresentará
um número variado de edições que irão desde a
literatura infantojuvenil, adultos, livros de saldo,
entre outros.
público geral

Clara Haddad é uma narradora itinerante
que viaja pelo mundo partilhando contos e
encantos. Nesta apresentação, recheada
de livros divertidos, contos tradicionais e
histórias cantadas vamos viajar pelo
mundo do Era uma vez…com mil histórias
para contar!
10h.30
famílias / entrada livre

oficina criativa
à descoberta do mundo mágico do Principezinho
“Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que
a fez tão importante.”
Vem à praça descobrir o mundo mágico
do Principezinho através de atividades e
jogos divertidos.
praceta
cupertino
de miranda

a partir das 14h.30
famílias / entrada livre

maratona da biblioteca 2018
23 de abril

22 de abril
feira do livro

praceta
cupertino
de miranda

Estará patente nos dias 21 e 22 de abril, na
Praceta Cupertino de Miranda, uma Feira do
Livro organizada pela Biblioteca Municipal
Camilo Castelo Branco em parceria com a
Livraria Fontenova.
Esta Feira, com descontos até 20%, apresentará
um número variado de edições que irão desde a
literatura infantojuvenil, adultos, livros de saldo,
entre outros.
público geral

dia mundial do livro e dos direitos de autor
o labo B da biblioteca
visita guiada

biblioteca
municipal

letrinhas para bebés

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.
14h.30
pré-escolar e 1º CEB/ sujeita a inscrição

partida, largada, fugida, senhor Croc!, de Jo Lodge

praceta
cupertino
de miranda

O Senhor Croc e os amigos divertem-se
muito a fazer desporto - corrida, ciclismo,
ténis… Todos são bons num desporto e
ganham uma medalha. Será que o Senhor
Croc irá também ganhar uma?
10h.15
famílias com bebés e crianças até 2 anos /
atividade sujeita a inscrição e confirmação

oficina criativa
à descoberta do mundo mágico do Principezinho

praceta
cupertino
de miranda

“Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que
a fez tão importante.”
Vem à praça descobrir o mundo mágico
do Principezinho através de atividades e
jogos divertidos.
a partir das 14h.30
famílias / entrada livre

jogo de leitura
ler é compreender

polo da
biblioteca
riba de ave

Ler é muito mais que descodificar a
escrita, é extrair sentido do que é lido.
Participa neste “Jogo de Leitura”, baseado
nos livros de literatura infantil, porque
"aprender a compreender, torna mais fácil
o SABER" (VIANA, L.,2010).
De uma forma lúdica, terás que cumprir
desafios gramaticais, desafios de
interpretação e ganha quem conseguir
alcançar a meta, com mérito.
14h.30
1º CEB / sujeita a inscrição

público
famílias

maio

abril
maratona da biblioteca

sessão de contos com Clara Haddad
letrinhas para bebés
oficina criativa
feira do livro

ver programa detalhado no
separador "maratona da biblioteca"
21 e 22 de abril
praceta cupertino de miranda

à descoberta da biblioteca
Vem descobrir os segredos e saber
algumas curiosidades acerca da tua
Biblioteca!
7 de abril
10h.15
famílias / sujeita a inscrição

clube de leitura "partilher"
escritor por um dia

mil e uma histórias
o Cuquedo e um amor que mete medo, de Clara Cunha
O Cuquedo está de volta e, desta vez, está
apaixonado!
O medo continua lá, mas agora duplicado,
triplicado, e repetido e ampliado. Alguns animais já
nossos conhecidos apareceram…E os negros "BU"
deram lugar a alguns luminosos "UAU", como só ao
Amor “assaralhopado” consegue fazer. Pelo meio,
continuam a haver muitos segredos por revelar e
um em particular, que é maravilhosamente
gigantesco...tão grande que…
12 de maio
10h.15
famílias / sujeita a inscrição

letrinhas para bebés
posso espreitar a tua fralda?, de Guido Van
Genechten
O Ratinho é muito curioso. Nada escapa à sua curiosidade,
nem sequer a fralda dos amigos.. ele simplesmente não
resiste a perguntar o que têm lá dentro.
Os amigos ficam surpreendidos, mas lá lhe mostram a
fralda.
19 de maio
10h.15
famílias com bebés e crianças até 2 anos / sujeita a inscrição

Gostariam de ter um livro da vossa
autoria?
Vamos começar por inventar a
história e escrever o texto.

clube de leitura "partilher"

28 de abril
10h.30
inscritos no clube / inscrições
fechadas

Depois do texto criado, é necessário dar vida às
palavras através das imagens. Vamos ilustrar o texto!
26 de maio
10h.30
inscritos no clube / inscrições fechadas

ilustrador por um dia

junho
dormir com os livros

clube de leitura "partilher"

ver mais detalhes da iniciativa no
separador "público escolar"
2 de junho
20h.30 às 9h.30 (3 de junho)
crianças dos 8 aos 10 anos / sujeita a
inscrição

apresentação de livros e entrega de diplomas
Após muito trabalho e dedicação chegou a
hora de "partilhermos" os nossos livros, com
direito a autógrafos e diplomas.
23 de junho
10h.30
inscritos no clube / inscrições fechadas

mil e uma histórias
o Cuquedo e um amor que mete medo, de Clara Cunha
O Cuquedo está de volta e, desta vez, está
apaixonado!
O medo continua lá, mas agora duplicado,
triplicado, e repetido e ampliado. Alguns
animais já nossos conhecidos apareceram…E
os negros "BU" deram lugar a alguns
luminosos "UAU", como só ao Amor
“assaralhopado” consegue fazer. Pelo meio,
continuam a haver muitos segredos por
revelar e um em particular, que é
maravilhosamente gigantesco...tão grande que…
9 de junho
10h.15
famílias / sujeita a inscrições

letrinhas para bebés
Gabriela e a espreitadela, de Jim Helmore
Gabriela não se importava de ver coisas
anormais. De espiar é que ela gostava, por
isso espreitava mais e mais. Monstros, bruxas
e dragões são uma maçada, comparados
com o que há atrás de uma porta fechada!
ATÉ QUE, UM DIA..!
16 de junho
10h.15
famílias com bebés e crianças até 2 anos / sujeita a inscrição

luzes, câmara, ação!
Coco
Realização | Lee Unkrich, Adrian Molina
Classificação | M/6
Duração | 128 min.
Ano | EUA, 2017
Desde que se conhece como gente que
Miguel, de 12 anos, sonha tornar-se um
guitarrista famoso, tal como Ernesto de la
Cruz, o seu maior ídolo. Apesar de toda a
dedicação e do inegável talento, a sua
família desaprova esta sua aspiração e
tenta de todos os modos fazê-lo abandonar
a música. Até que, no meio de tanta
insistência em provar a todos que
consegue chegar aonde quiser, Miguel
acaba por evocar um encantamento que o
leva para o estranho Mundo dos Mortos.
Lá, encontra muitos dos seus
antepassados, alguns falecidos há mais de
um século, que lhes vão revelar um
mistério relacionado com a sua história
familiar.
30 de junho
10h.15
famílias / sujeita a inscrição

público
jovem/adulto

público
sénior
todas as atividades estão sujeitas a
inscrição e confirmação

público jovem/adulto

público sénior
espaço s(énior)

apresentação do livro " “O tempo passa..as memórias perduram!”

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.
24 de abril
jovem/adulto
14h.30

O Centro Social e Paroquial de Vale São Cosme,
reconhecendo o valor do idoso e das suas vivências,
dinamizou ao longo de 3 anos o tema "Costumes e
tradições”, do qual resultou o livro “O tempo passa... as
memórias perduram!”. Nele estão incluídos histórias,
lengalengas, orações e jogos antigos.
27 de abril
sénior
14h.30

espaço s(énior)
tertúlia | Famalicão e as feiras
Considerada uma das tradições mais antigas e genuínas de
Vila Nova de Famalicão, as Feiras têm, neste concelho, uma
grande importância histórica.
Recorrendo a documentos da Sala do Fundo Local da
Biblioteca Municipal vamos abordar esta temática e ficar a
saber um pouco mais das Feiras do concelho.
22 de maio
sénior
14h.30

ação de formação
com a storyteller e formadora Clara Haddad

espaço s(énior)
tertúlia | Famalicão e o St. António

Neste workshop, Clara Haddad fala sobre
tipos de contos para as diferentes faixas
etárias, a diferença entre narração,
mediação de leitura e leitura em voz alta, a
seleção dos livros e histórias para os
diferentes tipos de público.

As Festas do Concelho, em homenagem ao Santo
António, têm já mais de um século.
Recorrendo a documentos da Sala do Fundo Local da
Biblioteca Municipal vamos “revistar” as “festas de
antigamente” e ver se “a tradição ainda é o que era”.

7 de maio
adulto
14h.30

18 de junho
sénior
14h.30

público
geral

exposições

destaques

15 escritores portugueses

mostra documental: por terras de
vila nova

exposição fotográfica e bibliográfica de 15 escritores
portugueses
Neste mês do livro, a Biblioteca Municipal Camilo
Castelo Branco selecionou, do seu espólio, 15
retratos de autores portugueses por forma a
relembrar alguns dos grandes nomes da literatura
portuguesa contemporânea, tais como, Lídia Jorge,
José Saramago, Alice Vieira, entre outros.
A completar esta exposição estarão destacados e
expostos alguns dos títulos mais conhecidos destes
15 autores.
3 a 30 de abril

por terras de Vila Nova: Ruivães
“Ruivães – freguezia, Minho, comarca e concelho de Villa
Nova de Famalicão, 18 kilometros ao O. de Braga, 350 ao N.
de Lisboa, 225 fogos. Em 1757, tinha 108 fogos. Orago, o
Salvador.”
Portugal antigo e moderno, 1878
3 a 30 de abril
por terras de Vila Nova: Seide S. Miguel
“Seide – (S. Miguel) – freguezia, Minho, comarca e concelho
de Villa Nova de Famalicão, 18 kilometros ao O. de Braga,
355 ao N. de Lisboa, 70 fogos. Em 1768, tinha 32 fogos.
Orago, o archanjo S. Miguel.”
Portugal antigo e moderno, 1878
2 a 30 de maio
por terras de Vila Nova: Seide S. Paio
“Seide - (S. Payo) – freguezia, Minho, comarca e concelho de
Villa Nova de Famalicão, 18 kilometros ao O. de Braga, 360
ao N. de Lisboa, 80 fogos. Em 1768, tinha 56 fogos. Orago, S.
Payo.”
Portugal antigo e moderno, 1878
1 a 30 de junho

troca por troca: deixe um livro, leve outro

quiosques troca por troca

“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.

2 de maio a 28 setembro

campanha de oferta de livros

feira do livro de trocas

até 18 de maio

22 a 26 de maio

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

A Biblioteca Municipal e os Polos
de Leitura organizam, de 22 a 26
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, Vila Nova de
Famalicão
Polos da Biblioteca de Riba de
Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e
Pousada de Saramagos
Praceta Cupertino de Miranda

Os Quiosques Troca por Troca são
pequenas casas de madeira, localizados na
Praça D. Maria II (junto ao parque infantil)
e no Parque de Sinçães (junto ao lago) e
servem de extensão ao projeto de leitura
municipal “Troca por troca: deixe um livro,
leve outro”.
Aqui poderá trocar livros a qualquer dia da
semana, em qualquer horário, sem custos e
sem compromissos.
O seu objetivo é estimular, desenvolver e
consolidar hábitos de leitura através de
iniciativas de cedência e troca solidária de
livros que permitirão, aos seus
participantes, renovar as suas coleções
particulares.
Quiosques:
Manuela Monteiro | Parque de Sinçães
Agostinho Fernandes | Praça D. Maria II

