
10.00
>Sessão de Histórias contadas com leituras 
encenadas para crianças e estabelecimentos 
de ensino (por inscrição);
>Insu�áveis;
11.00 
>O�cina de Construção de Jogos
 (por inscrição);
14.00
>Sessão Receitas afetivas: sabores e aromas 
que resgatam memórias realizada no 
âmbito do projeto BiblioSénior;
>Espetáculo Musical, por Mickael Akordeon;
18.30 
>Abertura o�cial com Verde Literário;
19.00 
>Apresentação da Revista n-º 5 “Ponte de 
Lima: do passado ao presente, rumo ao 
futuro!”;
21.00 
>Sessão de Histórias para crianças e famílias, 
por Catarina Sousa; 
>Modelagem de balões;
>Pinturas faciais;
21.30 
>Apresentação do livro “Nutristórias”, de 
Catarina Malheiro;
22.30 
>“AMFF IN Concert 2019”, pela Academia de 
Música Fernandes Fão;

10.00
>Sessão de “Histórias 123 … Uma História de 
cada Vez” para crianças e estabelecimentos 
de ensino (por inscrição);
>Atividades lúdicas, passatempos e jogos;
>Insu�áveis;
11.00 
>Espetáculo de marionetas “Bem me quer 
mal me quer”, por Ângela Ribeiro;
>Insu�áveis;
14.00
>Sessão Receitas afetivas: sabores e aromas 
que resgatam memórias realizada no âmbito 
do projeto BiblioSénior;
>Espetáculo Musical, por Mickael Akordeon;
17.30 
>O�cina Criativa “Pequenos Inventores”;
>Insu�áveis;
18.30 
>Atelier de Origami para crianças e famílias;
>Insu�áveis;
21.00 
>Histórias na Ponta da Língua com “Contos de 
cá cá rá cá cá”, por Ângela Ribeiro;
>Pinturas faciais e modelagem de balões;
21.30 
>Apresentação do livro “Claques de Futebol: O 
teatro das nossas realidades”, de Daniel Alves 
Seabra; 
22.30 
>Noite de Fado com Deolinda Leones;

10.00 
>Insu�áveis;
10.30 
>II Encontro de Autores da Associação de Es-
critores, Jornalistas e Produtores Culturais 
de Ponte de Lima (AEJPCPL);
>Leituras, comunicações, instalações de arte 
plástica, exposições de pintura e de peças de 
joalharia artesanal; 
11.00
>Sessão de Histórias para crianças e famílias, 
por Catarina Sousa;
>Atividades lúdicas, passatempos e jogos;
14.00 
>Atelier de Pinturas Faciais;
>Modelagem de Balões;
15.00
>Tertúlia "Parentalidade, Emoções e Liter-
atura”: Partilha sobre experiências  com vários 
especialistas e re�exões sobre a Parentalidade, 
as crianças de hoje e os pais que somos;
16.30
>Apresentação do livro “Eu sou super – Peque-
nos exercícios para uma grande autoestima”, de 
Joana Laranjeiro;
17.30 
>Concerto Literário "As Aventuras de GuruRock 
e a sua Banda", por Richard Towers;
>Insu�áveis;

16.30
>Atelier de desenho e pintura;
17.00
>Apresentação do livro “Thomas Malheiro Cor-
reia Brandão: último Capitão-Mor de Ponte de 
Lima”, de Alberto Carteado Malheiro;
19.00 
>Atividades lúdicas, passatempos e jogos;
>Insu�áveis;
20.00 
>Encerramento

18.30
>Workshop de construção de marionetas de 
vara "Dom Barão e Madame Arame", pelo 
Teatro e Marionetas Mandrágora;
21.30 
>Apresentação do livro “E agora, Portugal? – 
Tribuna Social”, de Eduardo Teixeira;
22.30 
>Espetáculo Musical com “ConecSom – Música 
ao  Vivo;

10.00
>Atividades lúdicas, passatempos e jogos;
10.30
>Sessão de Histórias “Conto Contigo” 
para crianças e famílias;
>Insu�áveis;
11.00 
>Pinturas faciais e modelagem de balões;
14.00
>Espetáculo de Ballet e Danças Urbanas 
“Quatro Estações”, por Pezinhos de Lã;
>Insu�áveis; 
>Pinturas faciais e modelagem de balões;
15.00
>Apresentação do livro “A Menina da Cidade”, 
de Marisa Lima;


