ATIVIDADES
Biblioteca Municipal de Paredes de Coura
>Hora do conto "Um chá não toma um xá" com Inácia Cruz
Público-alvo: infantil
Data: 02 de abril
>Realizar Poesia
Lançamento do livro “O Espólio do Sr. Maomé” de José-Alberto Marques (Abysmo)
com José-Alberto Marques e João Paulo Cotrim
Público-alvo: geral
Data: 27 de abril | 17h30

Biblioteca Municipal de Ponte de Lima
>Entre livros e histórias: uma noite na Biblioteca
Público-alvo: infantil
Data: 05 de abril | 21h00 - 23h00
>Poesia à Sexta
Apresentação do livro “Identidade face a circunstâncias”, de José Luís Sousa
Público-alvo: geral
Data: 12 de abril | 21h30
>Bebéteca
Hora do Conto + um momento musical + atelier de expressão artística.
Público-alvo: famílias com bebés e crianças até aos 5 anos (por inscrição)
Data: 13 de abril | 10h30

Biblioteca Municipal de Caminha
>"Cuquedo um amor que mete medo"
Público-alvo: infantil
Data: 02 de abril

>Um livro uma rosa
Público-alvo: geral
Data: 23 de abril

>Um livro, uma conversa e ás vezes um filme
Público-alvo: geral
Data: 26 de abril

Biblioteca Municipal de Viana do Castelo
>"À noite na biblioteca"
Público-alvo: infantil
Data: 29 de março

>À conversa com…Sérgio Godinho, a partir do
seu novo livro "Estocolmo"
Público-alvo: geral
Data: 26 de abril

>Fase Intermunicipal da 13ª ed. Concurso Nacional de Leitura
Público-alvo: escolar e geral
Data: 29 de abril

Biblioteca Municipal Tomaz de Figueiredo
- Arcos de Valdevez
>EXPOSIÇÃO "Desenhar Teixeira de Queiroz"
Público-alvo: escolar e geral
Data: 01 a 30 de abril

>Apresentação do livro “Pedaços d'um tempo que passou” de Alberto
Fernando Fonseca Lima (Santana)
Público-alvo: escolar e geral
Data: 27 de abril | 17h00

Biblioteca Municipal de Vila Nova
de Cerveira
>XXX Festa do Livro e da Leitura
Ver programa próprio em:
https://www.cm-vncerveira.pt/frontoffice/pages/349?event_id=1871
Público-alvo: geral
Data: 02 a 07 de abril

>Biblioteca Municipal de Ponte da Barca
. "Coelhinhos da Páscoa"
Público-alvo: infantil (6 aos 12 anos)
Data: 17 de abril | 10h

Casa da Cultura e Biblioteca Municipal
de Melgaço
>Contos Contigo

“O Lobo que Queria Mudar de Cor” de Orianne Lallemand
Público-alvo: infantil
Data: 13 de abril | 10h30

>Ler Melgaço

Pintura de versos emblemáticos de poetas e ficcionistas
portugueses no espaço público
Público-alvo: geral
Data: 23 de abril

>Declamação de poesia

Comemoração do Centenário do nascimento de
Sophia de Melo Breyner Andresen
Público-alvo: escolar e geral
Data: 30 de abril | 10h00

Biblioteca Municipal de Valença
>Exposição "As cores da palavra: 5 livros da Mia Couto ilustrados por
Danuta Wojciechowska"
Público-alvo: geral
Data: 23 de março a 12 de abril

>Oficina de ilustração "Poesia, pedra, peixe"
com Danuta Wojciechowska
Público-alvo: infantil
Data: 02 de abril

>Oficina da efabulação "Pontes de histórias" com Joaninha Duarte
Público-alvo: infantil
Data: 02 de abril

