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{ PROGRAMA GERAL}

23 de junho
17h00 - Welcome Drink Literário

17h30 - “Um livreiro que em criança queria ser Pirata”
Pep Duran Oller

17h30 - Leitura, ainda uma vez e sempre
Eliana Yunes
Moderador: José Saro

18h30 - Leitura e Lugares – Projetos e práticas de Leitura
Trilhos da Leitura - Rio Grande do Sul – Brasil 		
Rose Carneiro e Emanueli Unfer
Festival Literário “Maratona de Leitura”
Ana Sofia Marçal
Bibliotecas Itinerantes – uma das últimas utopias
Nuno Marçal
Ler no Bosque - Bibliobosc al Montseny
Pep Duran Oller

18h30 - Livros que cantam – apresentação musical
da Série das “coisas”
Rachel Caiano e João Pedro Mésseder

21h30 - “Breviário do Tempo Contado” - Rota Olhares
e contares do lado de lá
Apresentação do livro por Mafalda Milhões
e Paulo Moreiras
Local: Celeiro do Marquês

22h15 - Rua das Pretas
Espetáculo de música
Local: Celeiro do Marquês

Na rua com histórias
Elsa Serra
Moderadora: Paula Cusati

22h00 - Apeadeiro da Memória - Festival de Narração Oral
Elsa Serra – Portugal
Pepito Mateo e Gigi Bigot – França
Daniele Ramalho - Brasil
Local: Biblioteca Municipal de Pombal

25 de junho
10h00 às 13h00 - Oficinas Caminhantes

15h00 - A escrita oral dos contos
Palavras que falam
Pepito Mateo e Gigi Bigot

24 de junho
10h00 às 13h00 – Oficinas Caminhantes

15h00 - A Poesia da Leitura
João Pedro Mésseder

Moderador: Daniele Ramalho

16h30 - Contares de Rua
Percurso poético - Rota Olhares e contares
do lado de lá
Festival de Estátuas Vivas
Ponto de partida: Teatro-Cine de Pombal
Ponto de chegada: Biblioteca Municipal de Pombal

16h00 - Conversas Poéticas Ilustradas
David Machado, Luísa Ducla Soares,
Bernardo Carvalho
Moderador: João Manuel Ribeiro

18h30 - “Silêncio é o barulho baixinho”
CLeVA - Coro de Leitores de Alcochete
Local: Biblioteca Municipal de Pombal

{ APEADEIRO DA ILUSTRAÇÃO}
PIM!
Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo
Curadoria Mafalda Milhões
Sinopse: Nesta exposição PIM! vemos os outros através do mestre José Aurélio. 33 Ilustradores,
com uma forte presença de Rachel Caiano, dão forma e cor à obra deste grande escultor, celebrando a vida.
Local: Teatro-Cine de Pombal

Olhares e contares do lado de Lá - Roteiro Ilustrado
Mostra de Ilustração
Curadoria Mafalda Milhões
Sinopse: com os olhos portos na estatuária, criámos um pretexto de encontro entre as pessoas e as histórias
de 3 territórios: Pombal, Castanheira de Pera e Sertã, que se apresentam como um só lugar.
Um lugar para escrever, ler e ilustrar.
23 ilustradores criam um roteiro turístico único que levará a comunidade local e turística a visitar e permanecer
nestes 3 territórios, numa lógica de convite e estar, ser e sentir os territórios como território único.
Local: Biblioteca Municipal de Pombal

{ PROGRAMA OFICINAS CAMINHANTES}

24 e 25 de junho - 10h00 às 13h00
(A) Contarmo-nos para Lermo-nos - Pep Duran Oller
Sinopse: Como narramos a nossa história? De onde narramos? Como me narro? Estas são as questões de partida
que conduzirão a oficina.
Nesta oficina iremos perceber a necessidade de narrar de dentro para ler e encontrar-se nos outros.
Iremos entender como encontrar o ponto de apoio para narrar as nossas histórias. Vamos praticar narração e leitura
em voz alta! Abordaremos os cinco elementos necessários para narrar uma história: fogo, terra, água, ar e espaço.
Local: Biblioteca Municipal – Sala Polivalente / Idioma: Castelhano / Disponível dias 24 e 25

(B) Já não somos mais crianças - Oficina de leitura para jovens - Maurício Leite
Sinopse: Descobrir que “já não somos mais crianças” é um momento decisivo na vida de todos nós.
Nem sempre os livros literários oferecidos em casa, nas escolas e nas bibliotecas nos acompanham nessa fase
da vida.  Venha conhecer histórias fascinantes de quem, de uma hora para outra, sente-se dizendo adeus à infância.
Oficina dirigida para professores ou outros profissionais que trabalham com jovens.
Local: Biblioteca Municipal – Casa da Palavra / Disponível dias 24 e 25

(C) Álbuns em ação - Mar Novell
Sinopse: Os álbuns ilustrados são janelas de oportunidades que nos proporcionam inúmeras leituras e momentos de partilha.
Nesta oficina, encontraremos pequenos recantos com seleções de álbuns e outros livros ilustrados (livros de artista, pop
up, informativos...) para incentivar a leitura e sua interação com o jogo, arte, diálogo, ciência... Pensaremos em com
o selecionar e acompanhar a leitura de forma prazerosa e diferente para proporcionar a relação com o nosso eu e com
os outros. Conheceremos os Minilabs como metodologia para criar experiências literárias a partir de álbuns ilustrados.
Local: Teatro-Cine – Camarim Coletivo / Idioma: Castelhano / Disponível dias 24 e 25

(D) Pot-pourri ilustrado - Oficina de Ilustração - Rachel Caiano
Sinopse: Ler um livro, ler um poema, ouvir uma música; dispor os materiais, no chão, nas paredes, na mesa
de trabalho; arregaçar as mangas e pôr as mãos à obra!
Partindo de alguns livros da autora, misturando textos, ideias, cores e materiais, vamos explorar diversas técnicas
e materiais - desenhar, recortar, escrever, pintar e riscar.
Nesta oficina vamos experimentar diversas formas de trabalhar a ilustração, partindo de livros, ideias ou músicas.
Um verdadeiro pot-pourri ilustrado.
Local: Teatro-Cine – Café Concerto/ Disponível dias 24 e 25

(E) Lugares de Leitura - Paula Cusati
Sinopse: Podemos ler na rua, no bosque, numa aldeia remota, na escola, em casa, numa biblioteca moderna
ou numa livraria no cimo de um monte, mas o que acomuna estes lugares que pensam a leitura em continuidade?
Iremos desconstruir os diferentes elementos que os compõem, analisando as suas características e comparando-os
com os lugares onde trabalhamos. Como cuidar dos nossos lugares para que contribuam para a formação
de apaixonados e capazes leitores do mundo e de livros? Oficina recheada de muitos exemplos práticos e de bons livros.
Local: Biblioteca Municipal – Doing / Disponível dias 24 e 25

(F) Oficina de escrita Poética - João Manuel Ribeiro
Sinopse: Nesta oficina de escrita de poesia, vai ser desafiado pelo jogo que a poesia é (jogo em que somos sempre
os vencedores), jogo de Letras e Traços, de Palavras e Encadeamentos, de textos multiplicados e de modelos e subversões;
pelo prazer de escrever, transcrever e descrevendo de uma forma incomum o que vemos e sentimos de forma comum
e, pela experiência de acreditar na existência de palavras (azedas, coloridas e doces) que, pelo modo como se apresentam
e unem a imagens, desenhos, sons e objetos exprimem ideias e sentimentos que tocam o coração de quem as lê/vê...  
Tudo porque a poesia acontece quando uma emoção encontra o seu pensamento e este encontra as suas palavras.
Local: Biblioteca Municipal – Sala de reuniões / Disponível dias 24 e 25

(G) “Relicário: da arte de contar histórias” - Daniele Ramalho
Sinopse: Nesta oficina os participantes vão conhecer o projeto “Relicário: da arte de compartilhar histórias”
e seu processo de trabalho, através de exercícios em torno de memória e história, com identidades, histórias
de vida e objetos- relíquia, que revelam memórias. Esses objetos podem ser fotografias, bonecos ou outros pertences;
pequenas delicadezas com grandes lembranças. Quando pensamos em relíquia, pensamos em algo simbólico, antigo,
valioso. Os nossos objetos- relíquia são assim definidos pelas histórias que portam - e que os tornam preciosos!
Nas dinâmicas da oficina algumas memórias e guardados de vida serão partilhados com o grupo. Canções e brincadeiras
da infância nos vão embalar nessa jornada, que despertarão as memórias encantadas de toda uma vida.
Local: Arquivo Municipal/ Disponível dias 24 e 25

(H) Leituras e construções em Pop-UP - José Alberto Rodrigues
Sinopse: Esta oficina pretende dar a conhecer a um público vasto e abrangente na área da literatura, das artes
e do mundo mágico da engenharia do papel as potencialidades e as múltiplas literacias que podem ser desenvolvidas
com os livros móveis, animados e pop-up. O formador irá iniciar esta caminha pela oficina que propõe convidando
os participantes a deixar-se encantar e apaixonar pela magia dos livros pop-up, apresentando vários livros em que
possam ser analisadas, para além de muitas tipologias de publicação, muitas técnicas, diversas formas de abordagem
e sobretudo, das múltiplas literacias que a que estes livros nos transportam, de forma deslumbrante.
Nesta oficina, serão exploradas as técnicas básicas e elementares das técnicas associadas ao universo pop-up
e que são conhecidas como da engenharia do papel, com a construção de livros em pop-up.
Local: Biblioteca Municipal de Pombal - Ateliê / Disponível dias 24 e 25

(I) O narrador oral e o imaginário - Pepito Mateo
Sinopse: Nesta oficina iremos compreender as questões da oralidade através da prática. A partir de pequenos exercícios
lúdicos, vamos ganhar confiança para contar aos outros pequenas histórias a partir das imagens de cada um.
Local: Casa Varela / Idioma: Castelhano /Disponível dia 25

