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OFICINAS DE ILUSTRAÇÃO

OFICINAS NO TERREIRO

OFICINA DE LEITURA

M/5 anos · 1 adulto por criança
inscrição prévia bib.agarrett@cm-porto.pt
local Terreiro da Biblioteca

Não requer inscrição prévia.
local Terreiro da Biblioteca

M/16 anos · 15 participantes
inscrição prévia bib.agarrett@cm-porto.pt
local Sala Unicer

SÁB 7 17H00
CONSTRUÇÃO DE
UM LIVRO GIGANTE
com David Machado e Mafalda Milhões
Após a construção de uma história em grupo,
os participantes vão ilustrar, em grupos de
três ou quatro, cada página do livro.
As ilustrações são desenhadas numa folha
de papel gigante que, depois de dobrada de
uma forma particular, se transforma num
livro com um metro e meio de altura.

SÁB 14 17H00
DICIONÁRIO DAS
PALAVRAS SONHADORAS
com Sebastião Peixoto
A partir do livro de António Mota, todos
vão escolher palavras que fazem sonhar
e que o artista Sebastião Peixoto vai
sugerir diversas formas de ilustrar.

SEG-SEX 16H00-18H00
FAZ TU MESMO!
Oficina de trabalhos manuais
Durante o período em que decorre
a Feira do Livro, famílias e crianças terão
materiais diversos à sua disposição,
para a criação de trabalhos fantásticos
que poderão levar para casa, com
a orientação da equipa da biblioteca.
M/3 ANOS ORIENTAÇÃO EQUIPA DA BIBLIOTECA

DOM 8 15H00
BRINQUEDOS ÓTICOS
Oficina com CLIA-Anilupa
Os mais novos são convidados a aprender
como se faz um brinquedo ótico. Vão
construir e explorar um objeto simples
e terão a oportunidade de observar
e perceber o funcionamento de alguns
aparelhos que possibilitavam ver as
imagens animadas na época do
pré-cinema.
M/6 ANOS ORIENTAÇÃO CLIA-ANILUPA

SÁB 21 17H00
PALAVRAS DO AR
E DAS COISAS ALTAS
com Rachel Caiano
Palavras que lemos e que nos elevam no ar,
que nos fazem olhar o céu, o cimo das árvores
e das montanhas. Nesta oficina, Rachel
Caiano propõe-nos ilustrar essas palavas
que voam e nos fazem voar como o vento.

ENCADERNAÇÃO E ILUSTRAÇÃO

DOM 15 15H00
DOM BAROM E MADAME ARAME
Oficina de marionetas de vara
Esta oficina consiste na criação
de marionetas de vara, com recurso
a materiais como madeira, cortiça e
tecidos. Após a marioneta construída,
os participantes experimentam e criam
pequenas histórias num teatrinho
preparado para o efeito.
M/6 ANOS ORIENTAÇÃO TEATRO

M/13 anos · 10 participantes
inscrição prévia bib.agarrett@cm-porto.pt
local Sala Unicer

SEG 9 – SEX 13 14H30-17H30
OFICINA CADERNO DIÁRIO
com Joana Estrela e Alfaiate do Livro
Caderno Diário é uma oficina dedicada
à exploração dos diários gráficos, que
propõe aos participantes a exploração dos
diversos registos que este meio proporciona.
Munidos com os cadernos feitos no primeiro
dia, sugerem-se exercícios para praticar
o desenho e a escrita, encontrar inspiração
e explorar o espaço do jardim do Palácio
de Cristal.

E MARIONETAS DE MANDRÁGORA

DOM 22 15H00
MATRIZES E DIREÇÕES
Oficina criativa
Uma matriz é onde algo nasce e se gera,
pode ser uma gravação original, a base
a partir da qual algo se vai repetir e
construir. Vamos experimentar carimbos
e com eles compor desenhos no nosso
livro de viagens.

SOPHIA DE MELLO ANDRESEN © António Pedro Ferreira

SEX 20 18H00-20H00 · SÁB 21 10H00-18H00
APRESENTAÇÃO PÚBLICA SÁB 21 18H00
O PRAZER DE LER EM VOZ ALTA TEXTOS
DE SOPHIA E JORGE DE SENA
por Teresa Lima e Luís Mourão
Uma seleção de textos de dois poetas maiores
de língua portuguesa, nascidos há 100 anos e unidos
por uma intensa amizade, é o mote para esta oficina
de voz. Uma proposta dirigida a todos os que gostam
de ler poemas em voz alta, sem monotonia nem excessos
interpretativos, que são convidados a trabalhar os textos
para fazer uma apresentação pública.
ORIENTAÇÃO TERESA LIMA E LUÍS MOREIRA

M/6 ANOS ORIENTAÇÃO ATELIER 3/3

ORIENTAÇÃO JOANA ESTRELA E ALFAIATE DO LIVRO

6-22 SET JARDINS DO PALÁCIO DE CRISTAL
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