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SET. 2, 9, 16, 23 | 10:30 - 11:30 | Biblioteca Municipal

PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA A PAZ OU PEP
O que é o PEP – Peace Education Program? É um programa criado pela Fundação Prem Rawat
promovido em Portugal pela Associação Interviver. Tem por objetivo ajudar os participantes
a compreender a importância da paz pessoal como condição para a paz global. O curso está
organizado em 10 sessões, de uma hora cada, dedicadas a 10 temas. O PEP é desenvolvido por
voluntários e é gratuito. Temas: “Dignidade” (dia 2), “Capacidade de Escolha” (dia 9),
“Esperança” (dia 16) e “Contentamento” (dia 23).

SET. 7 | 14:00 | Pólo de Leitura de Bensafrim

CINEMA INFANTIL
Filme “Zootrópolis” de Byron Howard, Rich Moore; 108min, cor, M/6, EUA, 2016.

SET. 7 | 17:00 - 18:00 | Biblioteca Municipal

ENCONTRO DE 5ª FEIRA DO GRUPO DOS AMIGOS DE LAGOS
com mais um debate do ciclo “Lagos visão jovem”, em que um convidado de A Garra – Associação
de Jovens de Lagos analisa e dialoga com os presentes sobre temas pertinentes da nossa
comunidade. Em que medida Lagos tem potencialidades para aproveitar ou inverter a actual
tendência e qual o empenho da população e das entidades que a representam nesse objectivo
serão também pontos de reflexão...

SET. 9 | 21:30 | Biblioteca Municipal

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “FOI COMO UM RIO” de Francisco Ceia,
com a presença do autor. Pequeno concerto acústico do autor que deu a voz à banda sonora da
conhecida série da TV “Tom Sawyer”.
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SET. 15, 16, 17 | 11:00 - 17:00 | Antigos Paços do Concelho

MERCADO DO LIVRO USADO E COLECCIONÁVEIS
Nos 3.ºs fins-de-semana do mês há venda de livros usados e descatalogados a cargo da Livraria
Livros da Ria Formosa e outros comerciantes do livro, ou pessoas individuais. Também compra,
venda e troca de tudo o que é coleccionável: pin’s, selos, moedas, autocolantes, calendários, notas,
pacotes de açúcar, cromos, etc..

SET. 21 | 21:00 | Pólo de Leitura de Odiáxere

CINEMA PARA PÚBLICO EM GERAL
Filme “O outro homem” de Richard Eyre; com Antonio Banderas, Abigail Canton, Amanda Drew;
90min, M/12, cor, GB/EUA, 2008

SET. 22 | 14:00 | Pólo de Leitura de Odiáxere

CINEMA INFANTIL
Filme “Zootrópolis” de Byron Howard, Rich Moore; 108min, cor, M/6, US, 2016

SET. 23 | 21:00 | Biblioteca Municipal

NOITES COM ARTE NA BIBLIOTECA
A Biblioteca é a casa das histórias, nela vivem livros irrequietos, personagens curiosas, aventuras
perigosas e criaturas inimagináveis. Uma noite por mês, quando todos os livros deveriam estar
a dormir, abre-se a porta da Biblioteca para deixar entrar um grupo de crianças corajosas prontas
a descobrir tudo o que a biblioteca esconde. Com mãos mágicas que fazem acontecer coisas e uma
criatividade nunca vista vão descobrir as histórias, construir os seus universos e jogar os
seus jogos. Vamos viver as histórias e formar leitores atentos e exigentes porque os hábitos de
leitura e a cultura são valores que se aprendem desde cedo, fazendo das crianças de hoje adultos
curiosos e criativos!
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Esta “noite” inicia 30 minutos antes de começar o espetáculo no Centro Cultural de Lagos e
termina 30 minutos após o final do espetáculo no CCL. Desta forma, os pais poderão deixar as suas
crianças em segurança na Biblioteca e assistir tranquilamente à atividade que acontece no CCL.
Destinatários: crianças entre os 5 e os 12 anos (máx. 15 inscrições).

SET. 25 | 10:00 | Pólo de Leitura de Odiáxere

HISTÓRIAS COM ARTE com Joana Espiñal.
Os livros são como caixas cheias de surpresas, com bonecos, jogos e arte vamos descobrir as
histórias e com elas abrir janelas para outros mundos, onde o real se cruza com o imaginário e
tudo se torna possível. Encontraremos personagens fantásticas que nos ensinarão a ser mais
corajosos, a vencer os nossos medos, a ser mais aventureiros, mais humanos e principalmente
mais capazes de seguir tudo aquilo com que sonhamos. Partindo das histórias descobriremos
que todos temos olhos de artista que nos fazem ver o mundo à nossa maneira e com as mãos
na massa faremos belas obras de arte.
SET. 26 | 10:00 | Biblioteca Municipal

«NEWTON GOSTAVA DE LER!» nas Bibliotecas Escolares de Lagos.
Este projeto, fruto de uma parceria entre a Fábrica Centro Ciência Viva da Universidade de Aveiro
e a Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação, consiste num programa anual
de leitura de livros de ciência com realização de pequenas atividades experimentais, destinado
a alunos do 1º ciclo ao ensino secundário.
O projeto começou a ser implementado, neste ano letivo, pelas Bibliotecas Escolares em todos
os Agrupamentos de Escolas do Concelho que, deste modo, pretendem promover a leitura
e a cultura em geral e divulgar ciência junto dos estudantes do Ensino Básico e Secundário.
A Rede Concelhia de Bibliotecas das Terras do Infante, convida o público em geral a conhecer
mais de perto esta iniciativa.
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SET. 27 | 10:00 | Diversos locais

INICIO DO PROJETO “BOOK POINT”
Atividade conjunta da BIBAL (Rede de Bibliotecas do Algarve) que visa assinalar o Dia Mundial do
Turismo. Vamos disponibilizar livros em diversas línguas gratuitamente e sem muitas formalidades
aos visitantes (estrangeiros e não só). Uns livros partem, outros chegam ao sabor da chegada de
novos visitantes ao concelho.
Enquanto projeto-piloto, vamos disponibilizar livros no Posto de Turismo e na Biblioteca Municipal.
Posteriormente, poderemos ampliar esta iniciativa para outros locais.

SET. 30 | 16:00 | Biblioteca Municipal

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “O POVO QUE AINDA CANTA” de
Tiago Pereira. Livro de capa dura contendo 8 DVDs com a série televisiva que teve enorme sucesso
de audiências na RTP 2. Com “O povo que ainda canta” conhecemos as vidas de quem mantém
viva a tradição. Atividade inserida nas comemorações do Dia Mundial da Música (1 de outubro).
Apresentação do livro pelo seu editor José Moças, da Tradisom Produções Culturais.

OUT. 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 | 21:00 | Biblioteca Municipal | 2 euros

FESTA DOS SENTIDOS / A VOZ DO MUNDO: GRUPO CORAL DE
CANTO ÉTNICO com orientação de Tiago Rouxinol e Anitxa. Trata‐se de uma viagem
cantada por diversas culturas do mundo que aborda temas tradicionais e étnicos. Ao cantar em
círculo o grupo desperta os sentidos auditivos, comunicativos, corporais, libertando a mente
para entrar num mundo mágico que vai desde o folclore português ou europeu até os Pigmeus de
África, ao ritmo afro‐latino da América do Sul, até os indígenas da floresta Amazónica ou índios
Lakota da América do Norte, e até aos mantras Asiáticos indianos e tibetanos. Este projecto é
inclusivo, aberto a todas as idades e pessoas com necessidades especiais (máx. 40 inscrições).
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OUT. 4, 11, 18, 25 | 21:30 | Diversos locais

DESFIAR A NOITE: PROJETO LEITURÁLIA - TERRA DE LIVROS,
LEITURAS E UTOPIAS
Programa de inauguração de espaços Leiturália / Festas de S. Gonçalo de Lagos 2017
Dia 4 A MULHER QUE LIA com Cristina Taquelim.
“Dizem que pela noite quem passava via uma casa, um pátio,
uma candeia e uma mulher que lia.”
Leituras e narração oral.
Espaço Leiturália: “A Companhia dos Livros”/ Snack Bar Pastelaria Ruby Pedra Alçada
Dia 11 A SAÚDE NO PRATO: UMA VIAGEM NA NOSSA ALIMENTAÇÃO
Leituras e conversas sobre nutricionismo e alimentação saudável, salteadas
com uma pitada de história, cheiros do mundo, e boa disposição.
Espaço Leiturália: “O Sabor da Palavra”/ Pomò La pasta bio italiana
Dia 18 JAZZ MOMENT com Paulo Rodrigues, João Barbosa e Ricardo Pires.
O jazz como chave para a leitura fruição, a leitura visual. Uma partilha de
significantes artísticos e literários na noite que não se quer calada.
Espaço Leiturália: “Os Sons dos Livros”/ Barber Shop Eduardo’s
Dia 25 LEITURAS MARINADAS EM CANÇÕES DISPERSAS
com Jorge Serafim e Fernando Pardal.
Textos e canções que cruzam memórias pessoais, desafios antigos e novos,
e utopias para o presente.
Espaço Leiturália: “O Dom da Leitura”/ Cafetaria do Centro Cultural de Lagos

OUT. 7 a 31 | 15:00 | Sala Polivalente da Biblioteca Municipal

FESTA DOS SENTIDOS / HISTÓRIAS SEM LETRAS:
EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO de Yara Kono.
Quando somos pequenos os livros trazem‐nos as histórias em forma de desenhos, pinturas e
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ilustrações. Neles inventamos o mundo, lemos as nossas histórias e fazemos as nossas viagens,
descobrindo o fantástico mundo da imaginação. O livro sem palavras, não tem língua nem idade, é
entendido por todos, vive das suas imagens, das suas cores, dos seus traços e da descoberta.
ABZZZZ... é um livro infantil ilustrado por Yara Kono, editado por Planeta Tangerina.
Dia 7 | 17:00 | Sala Polivalente da Biblioteca Municipal | 2 euros
ATELIER DE INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO com a autora e ilustradora Yara Kono.

Destinado às famílias (máx. 25 participantes).

OUT. 9, 16, 23, 30 | 21:00 - 23:00 | Biblioteca Municipal | 2 euros

FESTA DOS SENTIDOS / DAS MÃOS NASCEM HISTÓRIAS:
WORKSHOP DE MATERIAL CENOGRÁFICO com Joana Espiñal e
Nuno Espiñal. Quem não recorda os teatros de Robertos, os fantoches improvisados, os jogos de
sombras ou os truques de magia de um tio‐avô. As histórias saídas muitas vezes da tradição oral,
não ganham vida apenas nos livros, todos os seus adereços, bonecos e fantoches tornam a barreira
entre o real e o imaginário mais fina e mais fácil de ultrapassar. Com esta formação todos seremos
criadores, todos teremos o poder de por as mãos na nossa história, senti‐la e fazê‐la ultrapassar
a barreira entre o imaginário e o objeto real. Um workshop orientado para quem sabe que há
história para lá do livro e não se importa de por as mãos na massa para resgatar personagens e
cenários. Máximo de 10 participantes com mais de 10 anos de idade.

OUT. 10 | 10:00 | Pólo de Leitura da Luz

HISTÓRIAS COM ARTE com Joana Espiñal.
Os livros são como caixas cheias de surpresas, com bonecos, jogos e arte vamos descobrir as
histórias e com elas abrir janelas para outros mundos, onde o real se cruza com o imaginário e
tudo se torna possível. Encontraremos personagens fantásticas que nos ensinarão a ser mais
corajosos, a vencer os nossos medos, a ser mais aventureiros, mais humanos e principalmente
mais capazes de seguir tudo aquilo com que sonhamos. Partindo das histórias descobriremos
que todos temos olhos de artista que nos fazem ver o mundo à nossa maneira e com as
mãos na massa faremos belas obras de arte.
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OUT. 12 | 14:00 | Pólo de Leitura de Bensafrim

CINEMA INFANTIL
Filme “Home - A minha casa” de Tim Johnson; 94min, cor, M/6, EUA, 2015.

OUT. 12 | 17:00 - 18:00 | Biblioteca Municipal

ENCONTRO DE 5ª FEIRA DO GRUPO DOS AMIGOS DE LAGOS com
mais um debate do ciclo “Lagos visão jovem”, em que um convidado de A Garra – Associação de
Jovens de Lagos analisa e dialoga com os presentes sobre temas pertinentes da nossa comunidade.
Em que medida Lagos tem potencialidades para aproveitar ou inverter a actual tendência e qual o
empenho da população e das entidades que a representam nesse objectivo serão também pontos
de reflexão...

OUT. 13 | 21:00 | Pólo de Leitura de Bensafrim

CINEMA PARA PÚBLICO EM GERAL
Filme “Precocemente apaixonado” de Gary Winick; com Sigourney Weaver, Aaron Stanford, John
Ritter, Bebe Neuwirth e Ron Rifkin; 78min, M/12, cor, EUA, 2002.

OUT. 13, 14, 15 | 10:00 - 16:00 | Antigos Paços do Concelho

MERCADO DO LIVRO USADO E COLECCIONÁVEIS
Nos 3.ºs fins-de-semana do mês há venda de livros usados e descatalogados a cargo da Livraria
Livros da Ria Formosa e outros comerciantes do livro, ou pessoas individuais. Também compra,
venda e troca de tudo o que é coleccionável: pin’s, selos, moedas, autocolantes, calendários,
notas, pacotes de açúcar, cromos, etc..
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OUT. 14 | 15:00 - 18:00 | Biblioteca Municipal | 2 euros

FESTA DOS SENTIDOS / HISTÓRIAS DO NARIZ:
WORKSHOP DE ESCRITA COM CHEIRO com Joana Espiñal e Nuno Espiñal.
O cheiro da sopa lembra‐nos a casa da avó, o cheiro das algas traz‐nos recordações das férias
na praia, a canela traz histórias de Natal, pelo olfato vamos criando memórias e construindo
recordações. Com este workshop iremos transformar essas sensações olfativas em novas histórias.
Um conjunto de frascos, passam de nariz em nariz, e levam‐nos a locais onde já estivemos antes,
recordam‐nos situações e fazem nascer as histórias.
Um workshop para quem gosta de escrever, mas nunca sabe por onde há de começar.
Máximo de 10 inscrições por sessão, entre os 10 e os 18 anos de idade.

OUT. 14 | 21:00 | Biblioteca Municipal

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “MAÇA COM BICHO” de
Josefa de Maltezinho, com a presença da autora e enquadramento do assunto por técnicos
municipais. No âmbito das celebrações do Dia Mundial Contra a Pobreza e Exclusão Social (que se
assinala a 17 de outubro), apresentação de um livro que trata uma temática enquadrável
naquelas celebrações: “Numa época em que no país se atravessa uma tremenda crise económica,
António, um homem de cinquenta anos, habituado à abastança da sua classe média, vê-se de
repente a braços com uma situação de desemprego permanente que o arrasta para um buraco
do qual não consegue sair.”
OUT. 19 | 21:00 | Pólo de Leitura de Odiáxere

CINEMA PARA PÚBLICO EM GERAL
Filme “Precocemente apaixonado” de Gary Winick; com Sigourney Weaver, Aaron Stanford, John
Ritter, Bebe Neuwirth e Ron Rifkin; 78min, M/12, cor, EUA, 2002.
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OUT. 20 | 14:00 | Pólo de Leitura de Odiáxere

CINEMA INFANTIL
Filme “Home - A minha casa” de Tim Johnson; 94min, cor, M/6, EUA, 2015.

OUT. 21 | 16:00 - 17:00 | Biblioteca Municipal | 2 euros

FESTA DOS SENTIDOS / DANÇA DOS AFETOS: OFICINA PARA
PAIS E FILHOS, AVÓS E NETOS com Arantxa Joseph. Estas oficinas de movimento
criativo proporcionam a pais e filhos a oportunidade de comunicarem de forma especial, através
da linguagem da dança, promovendo a corporeidade e a afectividade. Nestas oficinas são utilizados
como estímulo ao movimento os afetos. O comportamento relacional é explorado através da
dança, propondo novas leituras e abordagens a gestos de afectividade e carinho, numa exploração
sensorial e escuta entre família. Uma experiência única a partir da linguagem corporal.
Máximo de 15 pares e mínimo de 5 pares.

OUT. 26 | 21:00 | Biblioteca Municipal

NOITES COM ARTE NA BIBLIOTECA com Joana Espiñal.
A Biblioteca é a casa das histórias, nela vivem livros irrequietos, personagens curiosas, aventuras
perigosas e criaturas inimagináveis. Uma noite por mês, quando todos os livros deveriam estar
a dormir, abre-se a porta da Biblioteca para deixar entrar um grupo de crianças corajosas prontas
a descobrir tudo o que a biblioteca esconde. Com mãos mágicas que fazem acontecer coisas
e uma criatividade nunca vista vão descobrir as histórias, construir os seus universos e jogar os
seus jogos. Vamos viver as histórias e formar leitores atentos e exigentes porque os hábitos de
leitura e a cultura são valores que se aprendem desde cedo, fazendo das crianças de hoje
adultos curiosos e criativos! Esta “noite” inicia 30 minutos antes de começar o espetáculo no
Centro Cultural de Lagos e termina 30 minutos após o final do espetáculo no CCL. Desta forma,
os pais poderão deixar as suas crianças em segurança na Biblioteca e assistir tranquilamente à
atividade que acontece no CCL. Destinatários: crianças entre os 5 e os 12 anos (máx. 15 inscrições).

10

NOV. 1 a 30 | 15:00 | Sala Polivalente da Biblioteca Municipal

FESTA DOS SENTIDOS / HISTÓRIAS SEM LETRAS:
EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO de Yara Kono.

NOV. 1 | 11:00 - 11:45 | Biblioteca Municipal | 2 euros

FESTA DOS SENTIDOS / A VOLTA AO MUNDO A ESCUTAR:
SESSÕES DE MÚSICA PARA BEBÉS com André Pacheco (Júnior).
Sessão de música para bebés, que procura estimular musicalmente bebés e crianças pequenas,
favorecendo o desenvolvimento da sua coordenação motora, cognitiva e linguística. Estas
“viagens” englobam diversas atividades em que se explora o som, o tempo e o espaço, recorrendo
a linguagens musicais diversificadas. Máximo de 15 bebés participantes (mínimo de 5) sempre
acompanhados por um adulto.

NOV. 1 | 15:00 - 18:00 | Biblioteca Municipal | 2 euros

FESTA DOS SENTIDOS / HISTÓRIAS DO NARIZ:
WORKSHOP DE ESCRITA COM CHEIRO com Joana Espiñal e Nuno Espiñal.
O cheiro da sopa lembra‐nos a casa da avó, o cheiro das algas traz‐nos recordações das férias
na praia, a canela traz histórias de Natal, pelo olfato vamos criando memórias e construindo
recordações. Com este workshop iremos transformar essas sensações olfativas em novas histórias.
Um conjunto de frascos, passam de nariz em nariz, e levam‐nos a locais onde já estivemos antes,
recordam‐nos situações e fazem nascer as histórias. Um workshop para quem gosta de escrever,
mas nunca sabe por onde há-de começar. Sessão para crianças dos 7 aos 10 anos e sessão para
adultos. Máximo de 10 participantes por sessão.
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NOV. 1 | 21:30 | Biblioteca Municipal

DESFIAR A NOITE: PROJETO LEITURÁLIA - TERRA DE LIVROS,
LEITURAS E UTOPIAS
Programa de inauguração de espaços Leiturália / Festas de S. Gonçalo de Lagos 2017
A POESIA É UMA ARMA CARREGADA DE FUTURO com Pedro Lamares.

Recital de poesia.
Recital que assenta principalmente na poesia em língua portuguesa, e principalmente
focado no século XX e XXI, de Pessoa até hoje, mas revisitando Camões e Gil Vicente,
é uma partilha intimista das referências poéticas de Pedro Lamares. O objetivo é,
através das suas experiências, partilhar a sua paixão pelo universo poético, tentando
desmistificar a relutância que a maioria das pessoas (não só os adolescentes, porque
estes se tornam adultos e a distância permanece) têm em relação à poesia.

NOV. 2 | 17:00 - 18:00 | Biblioteca Municipal

ENCONTRO DE 5ª FEIRA DO GRUPO DOS AMIGOS DE LAGOS com
mais um debate do ciclo “Lagos visão jovem”, em que um convidado de A Garra – Associação de
Jovens de Lagos analisa e dialoga com os presentes sobre temas pertinentes da nossa comunidade.
Em que medida Lagos tem potencialidades para aproveitar ou inverter a actual tendência e qual
o empenho da população e das entidades que a representam nesse objectivo serão também
pontos de reflexão...

NOV. 4 | 10:00 - 13:00 / 14:30 - 17:30 | Biblioteca Municipal

CURSO BREVE DE NOVA LITERATURA PORTUGUESA (1990-2015):
NOVA POESIA E MICROFICÇÃO com Paulo Pires.
Este curso tem a mais-valia de permitir uma actualização e refresh de conhecimento sobre a nova
literatura portuguesa (ao nível de autores, obras, temas, estilos e mundividências), bem como
de fornecer inúmeros materiais de apoio aos formandos, inclusive duas antologias exaustivas
(concebidas pelo animador após um trabalho de cerca de dois anos) não existentes no circuito
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comercial. Paulo Pires tem formação em Línguas e Literaturas Modernas (Estudos Portugueses),
Sociologia e Música, tendo-se especializado em Estudos Culturais. Trabalhou na área da Cultura no
Município de Loulé e na Fundação Manuel Viegas Guerreiro até 2008. Foi depois coordenador da
programação cultural do Município de Silves até 2015. Desde então, é programador cultural, em
artes performativas e visuais, na Câmara Municipal de Loulé.

NOV. 4 | 17:00 | Núcleo Museológico do Mercado de Escravos

FESTA DOS SENTIDOS / A VOZ DO MUNDO: GRUPO CORAL DE
CANTO ÉTNICO com orientação de Tiago Rouxinol e Anitxa.
Trata‐se de uma viagem cantada por diversas culturas do mundo que aborda temas tradicionais
e étnicos. Ao cantar em círculo o grupo desperta os sentidos auditivos, comunicativos, corporais,
libertando a mente para entrar num mundo mágico que vai desde o folclore português ou europeu
até os Pigmeus de África, ao ritmo afro‐latino da América do Sul, até os indígenas da floresta
Amazónica ou índios Lakota da América do Norte, e até aos mantras Asiáticos indianos e tibetanos.
Apresentação pública do projeto que decorreu de 3 a 26 de outubro na Biblioteca Municipal.

NOV. 9 | 14:00 | Pólo de Leitura de Bensafrim

CINEMA INFANTIL
Filme “A Idade do Gelo 3 – despertar do Dinossauros” de Carlos Saldanha, Mike Thurmeier; 90min,
cor, M/6, EUA, 2009.

NOV. 10 | 21:00 | Pólo de Leitura de Bensafrim

CINEMA PARA PÚBLICO EM GERAL
Filme “A criança” de Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne; com Jean-Michel Balthazar, Jérémie
Renier, Déborah François; 95min, M/12, cor, BEL/FRA, 2005.

13

NOV. 11 | 15:00 - 16:30 | Diversos locais | 3 euros

FESTA DOS SENTIDOS / PERCURSOS PERFORMATIVOS
DE ORALIDADE NO PATRIMÓNIO
O presente projeto propõe uma viagem através do mundo dos contos pela identidade portuguesa,
de forma interativa com o espaço patrimonial circundante, tocando profundamente na essência
das lendas e histórias de espíritos enraizados no imaginário colectivo. O público é convidado
a percorrer um percurso no património, onde acontecem vários momentos culturais interactivos
de narração oral, teatro, música, instalação visual, exploração sensorial e movimento criativo.
As sessões são realizadas em bilingue (português e inglês) com tradução simultânea.
PESQUISA E NARRAÇÃO ORAL: Bruno Baptista e Nelda Magalhães
DANÇA E TRADUÇÃO: Arantxa Joseph
MÚSICOS / PERFORMERS: Carlos Norton e Nuno Murta
PRODUÇÃO: Nelda Magalhães
Limite de 40 pessoas, com mais de 10 anos.
Local: Forte Ponta da Bandeira, Jardim da Constituição e Muralhas, Mercado dos Escravos,
Centro de Documentação do Museu, Biblioteca Municipal e Armazém do Espingardeiro.

NOV. 14 | 10:00 | Pólo de Leitura de Bensafrim

HISTÓRIAS COM ARTE com Joana Espiñal.
Os livros são como caixas cheias de surpresas, com bonecos, jogos e arte vamos descobrir as
histórias e com elas abrir janelas para outros mundos, onde o real se cruza com o imaginário e
tudo se torna possível. Encontraremos personagens fantásticas que nos ensinarão a ser mais
corajosos, a vencer os nossos medos, a ser mais aventureiros, mais humanos e principalmente
mais capazes de seguir tudo aquilo com que sonhamos. Partindo das histórias descobriremos
que todos temos olhos de artista que nos fazem ver o mundo à nossa maneira e com as
mãos na massa faremos belas obras de arte.
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NOV. 16 | 21:00 | Pólo de Leitura de Odiáxere

CINEMA PARA PÚBLICO EM GERAL
Filme “A criança” de Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne; com Jean-Michel Balthazar, Jérémie
Renier, Déborah François; 95min, M/12, cor, BEL/FRA, 2005.

NOV. 17 | 9:30 + 11:00 + 14:00 | Biblioteca Municipal

HISTÓRIAS QUE CABEM NUM OUVIDO com Cristina Taquelim.
São tão pequenas estas histórias, tão mínimas, que às vezes fica divertido, escutar, repetir e contar,
para que fiquem no ouvido. Sessões para escolas: turmas do ensino pré-escolar e do 1º ciclo
(1 turma por sessão).

NOV. 17 | 14:00 | Pólo de Leitura de Odiáxere

CINEMA INFANTIL
Filme “A Idade do Gelo 3 – despertar do Dinossauros” de Carlos Saldanha, Mike Thurmeier; 90min,
cor, M/6, EUA, 2009.

NOV. 17, 18, 19 | 10:00 - 16:00 | Antigos Paços do Concelho

MERCADO DO LIVRO USADO E COLECCIONÁVEIS
Nos 3.ºs fins-de-semana do mês há venda de livros usados e descatalogados a cargo da Livraria
Livros da Ria Formosa e outros comerciantes do livro, ou pessoas individuais. Também compra,
venda e troca de tudo o que é coleccionável: pin’s, selos, moedas, autocolantes, calendários,
notas, pacotes de açúcar, cromos, etc..
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NOV. 18 | 10:00 - 13:00 | Biblioteca Municipal

PEQUENO LABORATÓRIO DE CONTAR com Cristina Taquelim.
Laboratório de 6 horas onde se potencia a relação com o ato de contar histórias (continua no dia
9 dezembro). Oficina para adultos (máx. 20 participantes).

NOV. 18 | 16:00 - 17:00 | Biblioteca Municipal

CONTOS DE BOCA A ORELHA com Cristina Taquelim.
Assim se conta para pequenos que querem ser grandes e grandes que querem ser pequenos.
Porque nascem na boca de quem conta e crescem nas orelhas de quem escuta, os contos
não têm idade e pedem para ser contados. Sessão com inscrições limitadas e destinada a famílias
(máx. 50 participantes).

NOV. 25 | 21:00 | Biblioteca Municipal

NOITES COM ARTE NA BIBLIOTECA com Joana Espiñal.
A Biblioteca é a casa das histórias, nela vivem livros irrequietos, personagens curiosas, aventuras
perigosas e criaturas inimagináveis. Uma noite por mês, quando todos os livros deveriam
estar a dormir, abre-se a porta da Biblioteca para deixar entrar um grupo de crianças corajosas
prontas a descobrir tudo o que a biblioteca esconde. Com mãos mágicas que fazem acontecer
coisas e uma criatividade nunca vista vão descobrir as histórias, construir os seus universos
e jogar os seus jogos. Vamos viver as histórias e formar leitores atentos e exigentes porque os
hábitos de leitura e a cultura são valores que se aprendem desde cedo, fazendo das crianças de
hoje adultos curiosos e criativos!
Esta “noite” inicia 30 minutos antes de começar o espetáculo no Centro Cultural de Lagos
e termina 30 minutos após o final do espetáculo no CCL. Desta forma, os pais poderão deixar
as suas crianças em segurança na Biblioteca e assistir tranquilamente à atividade que
acontece no CCL. Destinatários: crianças entre os 5 e os 12 anos (máx. 15 inscrições).
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DEZ. 2 | 21:00 | Biblioteca Municipal

NOITES COM ARTE NA BIBLIOTECA com Joana Espiñal.
A Biblioteca é a casa das histórias, nela vivem livros irrequietos, personagens curiosas, aventuras
perigosas e criaturas inimagináveis. Uma noite por mês, quando todos os livros deveriam estar
a dormir, abre-se a porta da Biblioteca para deixar entrar um grupo de crianças corajosas prontas
a descobrir tudo o que a biblioteca esconde. Com mãos mágicas que fazem acontecer coisas
e uma criatividade nunca vista vão descobrir as histórias, construir os seus universos e jogar os
seus jogos. Vamos viver as histórias e formar leitores atentos e exigentes porque os hábitos
de leitura e a cultura são valores que se aprendem desde cedo, fazendo das crianças de hoje
adultos curiosos e criativos!
Esta “noite” inicia 30 minutos antes de começar o espetáculo no Centro Cultural de Lagos
e termina 30 minutos após o final do espetáculo no CCL. Desta forma, os pais poderão deixar
as suas crianças em segurança na Biblioteca e assistir tranquilamente à atividade que
acontece no CCL. Destinatários: crianças entre os 5 e os 12 anos (máx. 15 inscrições).
DEZ. 4 | 9:30 + 11:00 + 14:30 | Biblioteca Municipal

L.E.R CAOFIANTE com Maria José Mackaaij e o cão MoMo.
Projeto desenvolvido pela e na Biblioteca Municipal de Silves. Este projeto tem por base as
intervenções assistidas por animais como forma de apoiar alunos do 1º ciclo (1 turma por sessão)
na superação das suas dificuldades ao nível da competência leitora, beneficiando da presença de
ouvintes atentos e facilitadores do processo terapêutico: os cães.
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DEZ. 7 | 9:30 + 11:00 + 14:00 | Biblioteca Municipal

HISTÓRIAS QUE CABEM NUM OUVIDO com Cristina Taquelim.
São tão pequenas estas histórias, tão mínimas, que às vezes fica divertido, escutar, repetir e
contar, para que fiquem no ouvido. Sessões para turmas do ensino pré-escolar e do 1º ciclo
(1 turma por sessão).
DEZ. 7 | 17:00 - 18:00 | Biblioteca Municipal

ENCONTRO DE 5ª FEIRA DO GRUPO DOS AMIGOS DE LAGOS
com mais um debate do ciclo “Lagos visão jovem”, em que um convidado de A Garra – Associação
de Jovens de Lagos analisa e dialoga com os presentes sobre temas pertinentes da nossa
comunidade. Em que medida Lagos tem potencialidades para aproveitar ou inverter a actual
tendência e qual o empenho da população e das entidades que a representam nesse objectivo
serão também pontos de reflexão...

DEZ. 9 | 10:00 - 13:00 | Biblioteca Municipal

PEQUENO LABORATÓRIO DE CONTAR com Cristina Taquelim.
Laboratório de 6 horas onde se potencia a relação com o ato de contar histórias (continuação do
dia 18 novembro). Oficina para adultos (máx. 20 participantes).

DEZ. 9 | 16:00 - 17:00 | Biblioteca Municipal

CONTOS DE BOCA A ORELHA com Cristina Taquelim.
Assim se conta para pequenos que querem ser grandes e grandes que querem ser pequenos.
Porque nascem na boca de quem conta e crescem nas orelhas de quem escuta, os contos não têm
idade e pedem para ser contados. Sessão com inscrições limitadas e destinada a famílias
(máx. 50 participantes).
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DEZ. 15, 16, 17 | 10:00 - 16:00 | Antigos Paços do Concelho

MERCADO DO LIVRO USADO E COLECCIONÁVEIS
Nos 3.ºs fins-de-semana do mês há venda de livros usados e descatalogados a cargo da Livraria
Livros da Ria Formosa e outros comerciantes do livro, ou pessoas individuais. Também compra,
venda e troca de tudo o que é coleccionável: pin’s, selos, moedas, autocolantes, calendários,
notas, pacotes de açúcar, cromos, etc..

DEZ. 16 | 15:00 | Pólo de Leitura de Barão de São João

HISTÓRIAS COM ARTE com Joana Espiñal.
Os livros são como caixas cheias de surpresas, com bonecos, jogos e arte vamos descobrir
as histórias e com elas abrir janelas para outros mundos, onde o real se cruza com o imaginário e
tudo se torna possível. Encontraremos personagens fantásticas que nos ensinarão a ser mais
corajosos, a vencer os nossos medos, a ser mais aventureiros, mais humanos e principalmente
mais capazes de seguir tudo aquilo com que sonhamos. Partindo das histórias descobriremos
que todos temos olhos de artista que nos fazem ver o mundo à nossa maneira e com as mãos na
massa faremos belas obras de arte.

A “FESTA DOS SENTIDOS” integra a programação do 365 ALGARVE.
A programação pode sofrer alterações, confirme a agenda em www.cm-lagos.pt
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