
  

26 de julho - 14h30 - ONLINE - ZOOM 

Conversa online com o escritor Carlos Granja sobre 

o seu livro infantojuvenil "A trompa dourada do 

elefante gigante". - duração de 45 minutos - Esta é a 

história de um elefante como todos os outros, apesar 

de muitos acharem que não. Ora por ser grande, ora 

por ser pequeno, ou ainda porque vestia um cinzento 

diferente, mais escuro, ou mais claro, para o seu 

grupo, era um elefante fora do comum. Esta é a 

história de um elefante pouco preocupado com a 

imagem, mas bastante curioso com o mundo que o 

rodeia. - para crianças dos 6 aos 12 anos. 

27 de julho  

10h30 e 11h30 - PRESENCIAL - Biblioteca 
Municipal de Montalegre 

Oficina de Ilustração com Anabela Dias intitulada "A 

minha casa, a tua casa" - tem a duração de 1 hora - 

Teremos como ponto de partida caixas de cartão. Os 

participantes poderão criar a sua casa, pintando-a e 

recortando-a numa criação artística, que permite 

reinventar a casa de cada um e de todos nós. - 

destinada a crianças dos 5 aos 12 anos. 

 

 

  

 

10h00 e 11h00 - PRESENCIAL                                         

Biblioteca Municipal de Montalegre 

 

Hora do Conto com Pedro Seromenho - duração de 

30 minutos - "Ela nasceu casinha. Vivia no cimo de 

um monte sem vizinhança, mas nunca se sentia 

sozinha. Tinha sempre por perto a sua mãe, a mãe 

de todos nós, a mãe-natureza. Até ao dia em que 

chegaram as pessoas." - destinado a crianças e 

famílias. 

 

 

 28 de julho - 9h30 e 11h00 - PRESENCIAL  

Biblioteca Municipal de Montalegre 

Hora do conto com a Inácia Cruz com a dramatização das 

histórias “O Sultão-Xá” e “A Avó Pirilampo”. - duração de 45 

minutos - Tendo o Oriente como pano de fundo e inspirada pelas 

histórias ancestrais transmitidas oralmente de geração em 

geração, a Avó Pirilampo será dramatizada num conto que nos 

faz refletir sobre o valor da sabedoria. Depois, num registo 

cómico, viajaremos até às areias do deserto para encontrar um 

inesquecível Sultão-Xá e o seu enorme dilema do botão de 

punho perdido. - destinado a crianças entre os 6 e os 12 anos. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

29 de julho - 14h30 - ONLINE - ZOOM 

Conversa online com a escritora Adélia Carvalho sobre os seus 

livros infantis "Quando for grande quero ser criança" e "Um salto 

no escuro". - duração de 45 minutos - "Quem é que apagou a 

luz? Assim no escuro não sei o que fazer, fico logo com as 

pernas a tremer!.. Mas eu sou muito valente, não há escuro que 

não seja vencido. Se calhar até será divertido." - para crianças 

dos 6 aos 10 anos. 
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Dia 16 de Julho 

PRESENCIAL - 10h15 e 11h30 

Oficina de ilustração com Carlo Giovani - "Surpresa! A 

sorte foi lançada e uma história será contada." - duração 

de 1h30m - Um jogo de palavras encontradas ao acaso 

irá levar-nos a criar uma rápida narrativa e a construir um 

pequeno cenário em camadas de papel com recortes, 

desenhos, colagens e surpresas a meio do caminho. - 

destinado a crianças e a adolescentes dos 7 aos 17 anos. 

 

PRESENCIAL - 10h15 e 11h00 

Hora do Conto com Pedro Seromenho sobre o seu último 

livro infantojuvenil "Uma mão cheia" - duração de 30 

minutos - "Na mão da Mia escondem-se surpresas, 

mistérios e segredos. Quando esta se abre, nascem 

flores, insetos, sonhos e gargalhadas! É uma mão muito 

pequena, onde cabe um universo de imaginação." - 

destinado a crianças e famílias. 

 

ONLINE - 14h30 

Conversa online com a escritora Raquel Patriarca sobre 

o seu livro infantojuvenil "A história de uma história" - 

duração 45 minutos - "A brincadeira parte da leitura de 

um conto. É uma história simples que, com a imaginação 

de um filho e a ternura da mãe, vai ganhando forma e 

cor." - para crianças dos 6 aos 10 anos. 

 

 

Dia 19 de julho - ONLINE - 14h30 

Conversa online com o escritor Filipe Monteiro sobre os 

livros infantis "Mestre Carbono, o cientista" e "O menino 

que sonhava salvar o mundo" - com a duração de 45 

minutos - "Todos os pequenos nadas  serviam para o 

menino inventar novas brincadeiras, criar novos jogos, 

desenvolver novas diversões. Cada árvore do seu jardim 

era motivo para um novo jogo, cada galho e cada pedra 

uma nova fonte de brincadeira." - destinado a crianças 

entre 6 os 10 anos. 

 

Descobre as atividades do Encontro e inscreve-te em 

https://cutt.ly/VmzmdBd 

 

Dia 20 de julho 

10h00 e 11h30 - PRESENCIAL  Biblioteca Municipal 
de Montalegre 

Oficina de ilustração com Sérgio Ribeiro - Corte-e-cor - duração 

de 1h30m - Num ambiente informal de oficina, os alunos serão 

convidados a experimentar várias abordagens e técnicas de 

ilustração como o stencil, recortes, colagens e tudo em redor de 

uma ideia e/ou de uma história que explore a temática da paz. - 

destinado a crianças dos 6 aos 10 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h00 e 11h00 - PRESENCIAL Biblioteca Municipal 

de Montalegre 

Hora do Conto com Pedro Seromenho - duração de 45 minutos 

- "Quando era criança, achava que o meu avô era um super-

herói!  Ficava a vê-lo a cortar uma laranja como se fosse um 

ninja ou a escalar uma falésia como se fosse o homem-aranha.

 Agora que sou adulto, já não acho que seja um super-herói.  

Tenho a certeza que é!" - recomendado para crianças do 

primeiro ciclo e famílias. 

Dia 22 de julho - 9h30 e 11h00 - PRESENCIAL – 
Biblioteca Municipal de Montalegre 

Hora do conto com Estefânia Surreira que, através da 

narração, do canto e da percussão, explorará as 

histórias “A lenda do tambor africano” e “O animal 

mais forte da selva”. - duração de 45 minutos - Os 

presentes viajarão até ao lindo continente africano, 

para descobrirem um segredo que lá ficou, nos 

confins da selva, escondido durante muitos e muitos 

anos: - “Eu sou o animal mais forte da selva! Piso o 

rinoceronte e faço cocó de vaca em cima do elefante!” 

- para crianças, adultos e famílias. 

23 de julho  

10h00 - ONLINE – ZOOM 

Masterclass "O Livro Infantil - da ideia até à estante" 

com o escritor e editor Pedro Seromenho - destinado 

a educadores, professores, técnicos, bibliotecários e 

apaixonados pela literatura infantojuvenil. 

 

14h30 - ONLINE - ZOOM 

Conversa online com a escritora Gisela Silva sobre o 

seu livro infantojuvenil “Estafeta Júnior 221”. Neste 

livro “era uma vez uma menina que vivia numa nuvem. 

Não era uma nuvem qualquer, mas um sítio tranquilo 

e especial que os adultos chamavam de útero. A 

menina sentia-se protegida e aconchegada por 

borboletas-palavras das histórias que a mãe lhe 

contava. Ela alimentava-se, brincava e crescia como 

uma flor. Até que um dia bateram à porta.” - para 

crianças dos 6 aos 12 anos 
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