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SERVIÇO EDUCATIVO E CULTURAL

O Serviço Educativo e Cultural da Rede Municipal de Leitura Pública
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.
Para o mês de julho apresentamos um programa de atividades coletivo
onde englobamos as atividades da Biblioteca Municipal Camilo Castelo
Branco e dos Polos de Leitura de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e
Pousada de Saramagos.
Inscreva-se nas nossas atividades!

INFORMAÇÕES
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Morada
Avenida Dr. Carlos Bacelar - Apart. 154
4761-925 Vila Nova de Famalicão
Contactos
Telefone | 252 312 699
E-mail | geral@bibliotecacamilocastelobranco.org
mariajoaosilvabibliotecacamilocastelobranco.org
Sítio web
www.bibliotecacamilocastelobranco.org
Facebook
www.facebook.com/bibliotecacamilocastelobranco/

Informação | todas as atividades estão sujeitas a inscrição e confirmação

TARDES COM LIVROS
Praça 9 de Abril
De 3 a 6 de julho, das 14h. às 17h., a biblioteca itinerante “Bibliomóvel” estará estacionada, em plena Praça 9 de
Abril, oferecendo, a quem lá passe, uma diversidade de leitura e de atividades de animação complementares.
Pretende-se, com esta extensão da Biblioteca Municipal, criar um espaço de leitura diferente do tradicional.

3 de julho
oficina criativa

Oficina | O meu Zbiriguidófilo
“Era uma vez um menino que tinha um zbiriguidófilo em casa.” Zbiriguidi…o quê?!”Que bicho estranho é esse?
Um Zbiriguidófilo é o que a tua imaginação quiser que seja, por isso, nesta oficina vais criar o teu!

4 de julho
hora do conto
Livro | 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...o que será?

5 de julho
jogos de jardim
Jogo | Jogo da Glória
Este Jogo da Glória está repleto de perguntas sobre os contos tradicionais que tão bem conheces! Mas cuidado,
porque podes calhar numa casa do azar…
Jogo | Jogo da Memória
Como andas de memória? Boa, má, assim...assim? Com este jogo tens de estar atento e descobrir os pares.
Aproveita para ficar a conhecer alguns dos muitos livros que a Biblioteca Municipal tem.

6 de julho
hora do conto
Livro | 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…

BIBLIOTECA NAS FÉRIAS
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco

17 e 24 de julho
oficina criativa
Oficina | Imagilendo
De um livro, vais criar,
Um cenário ou uma personagem.
Vamos lá imaginar
O que és capaz de inventar.

18 e 25 de julho
hora do conto
Livro | Um leão nos meus cereais, de Michelle Robinson
Já alguma vez juntaste cupões de uma caixa de cereais? Provalmente! Talvez porque esperavas receber um
livro ou um brinquedo. Pois os irmãos Bernardo e Henrique estão decididos a juntar 100 cupões, para receberem
o seu próprio leão. Sim, um LEÃO VERDADEIRO! Parece fácil, não é?

19 e 26 de julho
histórias animadas
Conto | Rapunzel, A polegarzinha, A rainha da neve, O lobo e os sete cabritinhos
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.

20 e 27 de julho
sessão de cinema
Filme | Ferdinando
Realização: Carlos Saldanha | Classificação: M/6 | Duração: 108 min. | Ano: EUA, 2017
Apesar da sua figura imponente e algo assustadora, o touro Ferdinand tem um coração generoso e sensível.
Ao contrário da maioria dos machos da sua espécie, ele prefere a calma e a tranquilidade da quinta onde vive
à adrenalina das corridas de touros.. Tudo lhe corre de feição até ao dia em que, por lapso, acaba por ser
selecionado para combater nas touradas de Madrid.

VISITAS À BIBLIOTECA
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
Visita guiada às instalações da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, realizada pela técnica da Biblioteca
Municipal, com o intuito de dar a conhecer todas as áreas destinadas ao público e, mais importante, todas as áreas
reservadas aos serviços técnicos.

2 de julho
conhecer a Biblioteca
Público-alvo | sénior
Horário | 14h.30

4 de julho
conhecer a Biblioteca
Público-alvo | jovem/adulto
Horário | 14h.30

16 de julho
O lado B da Biblioteca
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 14h.30

INFORMAÇÕES
Polos da Biblioteca Municipal
Polo da Biblioteca de Riba de Ave
252 981 620, contactar Teresa Torres
poloribadeavebibliotecacamilocastelobranco.org
Polo da Biblioteca de Ribeirão
252 494 107, contactar Paula Rodrigues
Polo da Biblioteca de Joane
252 993 757, contactar Fátima Silva
Polo da Biblioteca de Lousado
252 492 983, contactar Teresa Costa
Polo da Biblioteca de Pousada de Saramagos
252 992 045, contactar Aida Mota

Informação | todas as atividades estão sujeitas a inscrição e confirmação

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBA DE AVE
leituras criativas

hora do conto e oficina criativa
Livro | Os animais escritores
Texto | Alice Cardoso
Ilustração | Sofia Ambrósio
Editora | Recortar Palavras
Cota | SI 821.1-3 CARD-A
Os animais das matas e das florestas
reúnem-se, a fim de encontrar a solução
para um grande problema: o
desaparecimento das crianças que
costumavam brincar nos espaços
verdes. Para bem das crianças e da sua
autoestima, os animais resolvem
escrever um livro com os jogos que
popularizaram os seus nomes.

Datas | 3, 5, 24 e 26 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

bibli(o)ficina
Oficina | Bibliotecar nas férias
Tempo de férias escolares, sinónimo de
tempo livre, passa então pela biblioteca
para “Bibliotecar”, participando nos nossos
desafios literários: Dominó de Leitura,
Mural de Histórias e Cesta Literária de
Imagens. Aparece!
Datas | 6 e 27 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

cine'férias
Filme | Bigfoot Júnior
Realização | Jeremy Degruson e Ben Stassen
Classificação | M/6
Duração | 92 min.
Ano | BEL/FRA, 2017
Adam, na irreverência dos 13 anos, embarca
numa épica aventura para descobrir o
mistério que esconde o seu pai, desaparecido
desde sempre. Pelo seu cabelo fora do
normal e pés com vida própria que saltam
dos sapatos, ao chegar à floresta, todos os
animais o reconhecem como filho do
lendário Bigfoot.
Data | 10 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

leituras criativas
bebéteca

Livro | O artista que pintou o cavalo azul,
de Eric Carle
A tela “Cavalo Azul I”, do pintor alemão
Frank Marc, serviu de inspiração a este livro
de Eric Carle. Apresentando recortes,
pinceladas fortes e cores marcantes, Eric
Carle procura mostrar que as pessoas
podem utilizar uma grande variedade de
tons e cores para criar qualquer animal,
deixando a vida e os desenhos mais criativos
e coloridos.
Data | 11 de julho
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO
leituras criativas

hora do conto e oficina criativa
Livro | A Cigarra e a Formiga
Texto | Luísa Ducla Soares
Ilustração | Pedro Nogueira
Editora | Civilização
Cota | SI 821.1-3 SOAR-L
A Cigarra mandriona e foliona não
trabalha porque é uma grande artista.
Só consegue olhar e sentir a Natureza
que a rodeia. Achas que merece ser
castigada por isso? Abre o livro e
descobre.

Datas | 3 e 17 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

bibli(o)ficina
Oficina | Bibliotecar nas férias
Tempo de férias escolares, sinónimo de
tempo livre, passa então pela biblioteca
para “Bibliotecar”, participando nos nossos
desafios literários: Dominó de Leitura,
Mural de Histórias e Cesta Literária de
Imagens. Aparece!
Datas | 5 e 18 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

se eu fosse...
Tertúlia | Se eu fosse…optometrista
Estas tertúlias têm o intuito de sensibilizar,
dar a conhecer carreiras profissionais,
experiências associativas e outras ligadas
ao mundo das profissões, fomentando nas
crianças ideais futuros. Neste mês
receberemos a optometrista, Ana Cunha.
Data | 6 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h.

cine'férias
Filme | Ozzy, rápido e peludo
Realização | Alberto Rodríguez
Classificação | M/6
Duração | 90 min.
Ano | ESP/CAN, 2016
Os donos de Ozzy vão viajar para um sítio
que não permite levar cães e deixam-no
no Blue Creek, um suposto hotel e spa
canino de luxo. Mas o que parecia ser a
solução perfeita transforma-se num
pesadelo. Blue Creek é, afinal, uma prisão
para cães, gerida por...cães. Como é que
será que Ozzy se vai safar?
Data | 10 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

POLO DA BIBLIOTECA DE RIBEIRÃO
leituras criativas
bebéteca

Livro | O ratinho marinheiro, de
Luísa Ducla Soares
Um rato espertinho, pequeno e bravio,
vivia sozinho num buraco frio. Até que
encontrou perdida uma noz. Partindo-a,
fazia um barco veloz. Esta é a história
de um ratinho que, fazendo-se
marinheiro, partiu à aventura.

Data | 11 de julho
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

PÚBLICO SÉNIOR

chá com histórias
Esta é uma atividade dirigida aos seniores do
concelho que tem como propósito aprofundar
ou criar hábitos de leitura e gosto pela mesma.
Este mês, vamos dedicar esta tertúlia à
música, utilizando como recurso alguns
instrumentos musicais.
Data | 13 de julho
Público-alvo | lares e centros de dia
Horário | 10h.

POLO DA BIBLIOTECA DE JOANE
bibli(o)ficina
Oficina | Bibliotecar nas férias
Tempo de férias escolares, sinónimo de
tempo livre, passa então pela biblioteca
para “Bibliotecar”, participando nos nossos
desafios literários: Dominó de Leitura,
Mural de Histórias e Cesta Literária de
Imagens. Aparece!
Datas | 6 e 18 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

leituras criativas

hora do conto e oficina criativa
Livro | O rosto da avó
Texto | Simona Ciraolo
Ilustração | Simona Ciraolo
Editora | Orfeu Negro
Cota | SI 82.3 CIRA-S
O que é que guardas nesta linha, avó? E
o que é que está nestas pequeninas?
Hoje a avó faz anos e é dia de festa para
toda a família! Mas a menina está
intrigada: como podem as linhas que
marcam o rosto da avó ser tão
pequeninas e guardar tantas memórias?

Datas | 10 e 26 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

leituras criativas

hora do conto e oficina criativa
Livro | Partida, largada, fugida, senhor
Croc, 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?

Data | 11 de julho
Público-alvo | creches
Horário | 10h.

cine'férias
Filme | Capuchinho Vermelho: a nova
aventura
Realização | Mike Disa
Classificação | M/6
Duração | 86 min.
Ano | EUA, 2011
A nossa heroína está a treinar com um
misterioso grupo, sob disfarce, intitulado
Irmãs do Capuz. Mas Capuchinho é forçada
a interromper a sua instrução quando
recebe uma chamada urgente de Nicky,
que está de volta como chefe da Agência
supersecreta, Felizes Para Sempre, também
conhecida como os FPS. Uma bruxa má
raptou duas crianças inocentes, Hänsel e
Gretel, e Nicky precisa de Capuchinho para
a missão de as encontrar e resgatar.
Datas | 17 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h.

POLO DA BIBLIOTECA DE LOUSADO
leituras criativas

hora do conto e oficina criativa
Livro | A zebra Camila
Texto | Marisa Núnez
Ilustração | Óscar Villán
Editora | Kalandraka
Cota | SI 82-3 NUNE-M
Ali, no fim do mundo, no país onde o
vento dá a volta, vivia uma pequena
zebra chamada Camila. Como naquele
sítio o vento era tão revirado, Camila
tinha de andar com muito cuidado para
não perder as suas roupas…Mas um dia,
ao sair de casa, o vento bandido
levou-lhe as sete riscas do seu vestido,
deixando-a muito triste. Felizmente, uma
serpente, um caracol, uma aranha e
outros animais irão ajudar a Zebra
Camila a esquecer as suas penas...

Datas | 3, 12, 17 e 19 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h.

bibli(o)ficina
Oficina | Bibliotecar nas férias
Tempo de férias escolares, sinónimo de
tempo livre, passa então pela biblioteca
para “Bibliotecar”, participando nos nossos
desafios literários: Dominó de Leitura, Mural
de Histórias e Cesta Literária de Imagens.
Aparece!
Datas | 6 e 18 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

cine'férias
Filme | Um susto de família
Realização | Holger Tappe
Classificação | M/6
Duração | 96 min.
Ano | ALE/GB, 2017
Emma, a matriarca da família
Wishbone, está cansada dos constantes
conflitos entre todos. Determinada a
criar uma nova dinâmica familiar,
decide desafiá-los a saírem à rua
mascarados na noite de Halloween.
Tudo corre (razoavelmente) bem até
encontrarem uma bruxa que lhes lança
um feitiço e os transforma em
verdadeiros monstros. Assim, Emma
transfigura-se em vampira; Frank, o
marido, no monstro de Frankenstein;
Fay, a filha adolescente, em múmia; e o
pequeno Max em lobisomem. A bruxa
deixa-lhe ainda um conselho precioso:
para poderem regressar ao estado
normal, têm de provar, um por um, que,
apesar das diferenças e dos naturais
desentendimentos, são capazes de ser
tornar uma família unida e feliz.
Data | 10 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

POLO DA BIBLIOTECA DE POUSADA DE SARAMAGOS
bibli(o)ficina
Oficina | Bibliotecar nas férias
Tempo de férias escolares, sinónimo de
tempo livre, passa então pela biblioteca
para “Bibliotecar”, participando nos nossos
desafios literários: Dominó de Leitura,
Mural de Histórias e Cesta Literária de
Imagens. Aparece!
Datas | 6 e 18 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.30

leituras criativas

hora do conto e oficina criativa

Livro | Invulgar cão mula
Texto | Filipe Gaspar e Sofia Rente
Ilustração | Tiago Pereira
Editora | AL - Publicações
Cota | 821.1-3 GASP-F
Era uma vez um cão que vivia com a
sua família numa aldeia longe da cidade.
Certo dia, chegou ao palheiro uma mula
causadora de rebuliço na pacata
comunidade. O encontro entre os dois
deu origem a esta história tão invulgar.
Queres conhecê-la?

Datas | 10 e 17 de julho
Público-alvo | ATL's e outras instituições
Horário | 10h. e 14h.

PÚBLICO SÉNIOR

conversas "saudáveis"
“Saber comunicar é uma arte que se
aprende e exige esforço.”
Nestas tertúlias mensais abordaremos
diversos temas e realizaremos
atividades de leitura com o intuito de
partilhar opiniões, curiosidades e ideias.
Data | 9 de julho
Público-alvo | lares e centros de dia
Horário | 10h.

chá literário
Esta atividade destina-se à comunidade,
além de proporcionar um momento de
leitura, é uma oportunidade para
incentivar a viagem por meio dos
escritos, conhecendo a vida dos autores.
Livro | A lenda da sopa da pedra
“Um frade andava no peditório. Chegou
à porta de um lavrador, não lhe
quiseram aí dar esmola. O frade estava a
cair com fome, e disse: - Vou ver se faço
um caldinho de pedra!
E pegou numa pedra do chão,
sacudiu-lhe a terra e pôs-se a olhar para
ela, para ver se era boa para fazer um
caldo. A gente da casa pôs-se a rir do
frade e daquela lembrança.”
Data | 23 de julho
Público-alvo | lares e centros de dia
Horário | 15h.

CAMPANHA DE OFERTA DE LIVROS
18 de junho a 2 de novembro
“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.
Informação | Os livros poderão ser entregues nos seguintes locais:
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, V.N. de Famalicão
Polos da Biblioteca de Riba de Ave, Ribeirão, Joane, Lousado e Pousada de Saramagos

QUIOSQUES TROCA POR TROCA
Até 28 de setembro de 2018
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.
Quiosques:
Manuela Monteiro | Parque de Sinçães
Agostinho Fernandes | Praça D. Maria II

SAIBA MAIS
Empréstimo de livros alargado
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco e Polos da Biblioteca Municipal
2 de julho a 31 de agosto
Os utilizadores da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco de Vila Nova de Famalicão e dos seus Polos de
Leitura podem, durante os meses de julho e agosto, requisitar obras literárias durante um período de 30 dias,
em vez dos habituais 15 dias.
Com esta medida, a Biblioteca Municipal possibilita aos seus leitores a oportunidade de levarem os livros para as
férias, sem terem a preocupação de os devolver no prazo de 15 dias.

Horário de verão
Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco
30 de julho a 31 de agosto
segunda-feira: 14h00 às 18h00
terça a sexta-feira: 10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h30
Encerra os sábados: 4, 11, 18, 25 de agosto e 1 de setembro

APP "A minha biblioteca"
Descarregue esta aplicação e consulte, através do seu dispositivo móvel, o catálogo coletivo
concelhio
A APP "A minha Biblioteca" e uma aplicação gratuita e encontra-se disponível na PLAY STORE e na página de
entrada do catálogo coletivo concelhio. Para interagir com APP só precisa de ser leitor da Biblioteca e de usar
do código e password de leitor para configurar a aplicação no seu telemóvel
Esta aplicação permite ao leitor, efetuar reservas para documentos que estão em empréstimo domiciliário, efetuar
renovações dos documentos que o leitor tem em sua posse, consultar o histórico de todas as operações
realizadas, bem como as mensagens de avisos que o sistema de gestão lhe enviou.

