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PROGRAMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E JUVENTUDE DA FEIRA DO LIVRO 
2016 
 
HORA DO CONTO 
A galinha, conto de Vergílio Ferreira 
Com teatro de Robertos 
QUA 14  14:30 
Adaptação para teatro de robertos do conto de Vergílio Ferreira “A galinha”.  
Por causa de uma suposta troca de iguais galinhas de barro velhos ódios, invejas e 
ciúmes entre duas irmãs vêm à tona para um ajuste de contas, que se alastra a toda a 
aldeia. 
 

● ≥ 6 anos ● 30 min. ● Bibliocarro ● Entrada limitada à capacidade do espaço ● Conceção e 
interpretação: EQUIPA DA BIBLIOTECA 
 

O burro pateta 
Hora do conto inclusiva 
SEX 9 14:30 
Uma história tradicional divertida para crianças autistas de alto funcionamento e para 
as de desenvolvimento típico. Uma hora do conto de partilha e convívio com a 
diferença, na descoberta do outro e das suas potencialidades. 
 
● Crianças com perturbação de espetro autista de alto funcionamento e crianças de desenvolvimento 
típico ≥  6 anos ● 30 min. ● Sala do Conto da Biblioteca ● Entrada limitada à capacidade do espaço ● 
Conceção e interpretação: EQUIPA DA BIBLIOTECA 

O nabo gigante 
Dramatização 
TER 13 / QUI 15 16:00  
Era uma vez um velho, muito velhinho, magro e baixinho, que semeou nabos na sua 
horta. Quando o Sol começa a aquecer a terra, um dos nabos cresce, cresce, causando 
a admiração do velho e da sua mulher. O problema vai ser colher o nabo da terra, tal é 
o seu tamanho. Uma história tradicional, recontada por António Mota, dramatizada de 
forma muito divertida.  

● ≥ 6 anos ● 30 min. ● Bibliocarro ● Entrada limitada à capacidade do espaço ● Conceção e orientação: 
EQUIPA DA BIBLIOTECA 

O caçador de sonhos 
Hora do conto inclusiva 
SEX 16 14:30 
Uma história inventada e contada por quem não vê com os olhos mas vê com o 
coração. Uma hora do conto de partilha e convívio com a diferença, na descoberta do 
outro e das suas potencialidades. 
 

Crianças cegas e crianças normovisuais ≥  6 anos ● 30 min. ● Sala do Conto da Biblioteca ● Entrada 
limitada à capacidade do espaço ● Conceção e interpretação: FORMANDOS DO CURSO DE OPERADOR 
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GRÁFICO BRAILLE DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO À DEFICIÊNCIA DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DO PORTO 

 
OFICINAS 
Os livros medievais e o ofício do copista 
Oficina de caligrafia e pintura 
 
SÁB 3 / SEG 5 / QUA 7 / SEG 12 / QUA 14 / SÁB 17  15:30  
 
A partir da visita aos livros medievais da exposição “100 tesouros da Biblioteca Pública 
do Porto” convidamos os participantes a experimentar o ofício do copista: fabricar 
manualmente a tinta, aparar a pena para escrever e iluminar o texto, tendo por base a 
observação atenta das iluminuras dos códices do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. 
 
● ≥ 8 anos ● 60 min. ● Sala do Conto da Biblioteca ● 12 participantes ● Conceção e orientação: EQUIPA 
DA BIBLIOTECA ● INSCRIÇÃO PRÉVIA (Sala Infanto-Juvenil | Tel.: 226081000 | Email: bib.agarrett@cm-
porto.pt) 

Pequenos escritores reinventam Mário Cláudio  
Oficina de escrita criativa 
SEG 12 a SEX 16  17:00  
 
Tomando como indutores os livros de Mário Cláudio “A bruxa, o poeta e o anjo” e 
“Olga e Cláudio”, os participantes refletem sobre o sentido dos textos, propõem 
soluções para as questões levantadas pelo Autor e reescrevem as histórias. 
Proporciona-se aos participantes um conhecimento mais profundo da obra para a 
infância de Mário Cláudio e estimula-se o pensamento e a criatividade. A oficina 
terminará com a leitura pública dos textos escritos, no dia 16 de Setembro, às 18:30, 
na Sala Infanto-Juvenil. 
 
● 8 aos 14 anos ● 120 min./dia ● Sala Unicer ● 15 participantes ● Conceção e orientação: NUNO 
MEIRELES ● INSCRIÇÃO PRÉVIA (Sala Infanto-Juvenil | Tel.: 226081000 | Email: bib.agarrett@cm-
porto.pt) 

 

Ler mais e melhor 
Oficinas de Biblioterapia 
DOM 4, 11 e 18 15:00 

Introdução aos princípios e à experimentação da Biblioterapia, enquanto método 
facilitador do crescimento, desenvolvimento e autoconhecimento pessoal, aplicado a 
grupos intergeracionais, dos quais se destacam as famílias. Promover a criação de 
espaços temporais comuns, partindo da literatura, como tema de livre análise, 
discussão e tomada de posição. Partir da coincidência, para respeitar a diferença, 
levando à descoberta de pontos comuns. 
 

≥ 8 anos (os menores de idade deverão ser acompanhados por 1 adulto) ● 120 min. ● Terreiro da BMAG 
● 8 participantes ●Conceção e orientação: Sandra Barão Nobre ● INSCRIÇÃO PRÉVIA (Email: 
feiradolivro@portolazer.pt) 

mailto:feiradolivro@portolazer.pt
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NOTA: inscrição mínima de 2 pessoas, que se deverão pertencer a faixas etárias distintas, enquadráveis 
no conceito intergeracional da oficina. 
 

150 Frames 
Oficina de animação stop motion 
SÁB 3, 10 e 17 15:00-18:00 (com edição final do vídeo e envio para os participantes) 

Nesta oficina os participantes terão oportunidade de participar na produção de um 
filme, a partir da animação de 150 frames, numa alusão aos 150 anos dos Jardins do 
Palácio de Cristal.  
 
≥ 8 anos ● 180 min. (30 a 45 minutos/sessão individual) ● Terreiro da BMAG ● 8 participantes em 
simultâneo (previsão de 40-50 participantes total/dia) ● Conceção e orientação: ESE (UTC de Artes 
Visuais e do Curso de Artes Visuais e Tecnologias Artísticas (AVTA) ● INSCRIÇÃO PRÉVIA (Email: 
workshopsportolazer@gmail.com) 
 

NOTAS:  
Stop motion é uma técnica de animação fotograma a fotograma, que usa recursos acessíveis como uma 
máquina fotográfica digital, ou um smartphone e um computador (os recursos serão disponibilizados 
aos participantes).  
 

Histórias extraordinárias a bordo de um balão 
Oficina de criação e narração de histórias  
SÁB 3, 10, 17  11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30  
DOM 4, 11, 18 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 
 

Uma aventura a bordo de um balão imaginado, que levará os pequenos viajantes por 
histórias jamais contadas, cruzadas com ventos de inspiração e nuvens de invenção, e 
que farão de cada uma destas viagens, algo único e verdadeiramente extraordinário 
para quem nelas embarcar.  
≥ 8 anos ● 4 sessões de 30 min./dia ● Jardins do Palácio de Cristal, junto ao Lago dos Cavalinhos ● 20 
participantes/sessão ● Conceção e orientação: Adélia Carvalho ● INSCRIÇÃO PRÉVIA (Email: 
papa.livros1@gmail.com) 
 

_________________ 

ESPETÁCULOS 
 
Em ligação 
Leituras em palco 
QUI 8 18:00  
Apresentação em palco do trabalho resultante da oficina realizada sob a orientação de Teresa 
Lima e Daniel Gorjão.  
 
● ≥ 10 anos ● 45 min. ● Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett ● Entrada limitada à 
capacidade do espaço ● Conceção e interpretação: PARTICIPANTES DA OFICINA “EM LIGAÇÃO”, SOB A 
ORIENTAÇÃO DE TERESA LIMA E DANIEL GORJÃO. 

 

mailto:workshopsportolazer@gmail.com
mailto:papa.livros1@gmail.com
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Músicas para não adormecer 
Concerto para crianças e famílias 
DOM 11 17:15  
 

“Músicas para não adormecer” vem chamar à cama e ao palco essas histórias com 
princípio, com meio, mas sem fim, e cantá-las, ora em tom de embalar, ora a galope, 
ora a solo, ora acompanhados pelo público que não terá hipótese de adormecer. O 
concerto, com música ao vivo e a participação de um coro infantil, será assim 
inevitavelmente invadido pela audiência. 
 

≥ 3 anos ● 45 min. ● Sala Infanto-Juvenil da Biblioteca ● 100 pessoas ● Conceção e interpretação: 
FRENESIM  
 

Histórias à volta da candeia. O pai em Guerra Junqueiro 
Conto musicado 
SÁB 17 18:00  
 

Uma viagem pela obra infantil de Guerra Junqueiro, envolvendo os poemas que 
escreveu para as suas filhas com uma seleção dos “Contos para Infância” que o Autor 
recolheu. Dos poemas emergem poesias sonoras que criam o ambiente propício para 
que o público desfrute dos contos, imaginando como o próprio Guerra Junqueiro 
contaria as diferentes histórias às suas filhas. 
 
● ≥ 4 anos ● 45 min. ● Sala Infanto-Juvenil da Biblioteca ● 100 pessoas ● Conceção e interpretação: 
SOM DO ALGODÃO  

 

A Batalha de Aljubarrota 
Dramatização 
DOM 18 18:00  
 
Dramatização da obra infantil “A Batalha de Aljubarrota”, de Luísa Dacosta, publicada 
por ocasião das comemorações dos 600 anos da Batalha, que marcou a independência 
de Portugal face a Castela, após a crise política de 1383-1385. Os pequenos atores, as 
falas e os figurinos à época, os cenários simples mas muito bem contextualizados, a 
adaptação do enredo, surpreendem-nos, resultando numa apresentação de elevada 
qualidade fruto do trabalho exaustivo de um professor, Carlos Oliveira, e da sua turma 
de alunos do 1º Ciclo. 
 
●  ≥ 8  anos ● 45 min. ● Sala Infanto-Juvenil da Biblioteca ● 100 pessoas ● Conceção e interpretação: 
CARLOS OLIVEIRA E ALUNOS DO 3º ANO/TURMA D/2015-2016 DA ESCOLA EB1 DO BOM 
SUCESSO/AGRUPAMENTO DE ESCOLAS INFANTE DOM HENRIQUE. 
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Cinderela  
Leitura encenada  

DOM 4, 11, 18  15:30 
Esta não é uma Cinderela tradicional, mas uma Cinderela cruzada com personagens de 
outros contos de fadas. Dois atores vão partilhar o texto Cinderela e levar os 
participantes a um mergulho no universo do espetáculo com o mesmo nome. 
 
≥ 5 anos ● 30 min. ● Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal ● 50 pessoas ● Conceção e 
interpretação: Teatro de Marionetas do Porto 

 

_________________ 

JOGOS 
Uma viagem que mudou o mundo 

Jogo da glória gigante 

QUI 8 / TER 13 / QUI 15  14:30 
SEX 9 / SÁB 10 / SEX 16  15:30  
 
Após a apresentação do manuscrito “Roteiro da Primeira Viagem de Vasco da Gama à 
Índia”, patente na exposição “100 tesouros da Biblioteca Pública do Porto”, os 
participantes são desafiados a jogar um jogo da glória gigante em torno do documento 
e da sua temática. 
 
● ≥ 8 anos ● 60 min. ● Sala do Conto da Biblioteca ● 16 participantes ● Conceção e orientação: EQUIPA 
DA BIBLIOTECA ● INSCRIÇÃO PRÉVIA (Sala Infanto-Juvenil | Tel.: 226081000 | Email: bib.agarrett@cm-
porto.pt) 

 


