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No programa de 2014 Contos com Obra
para família pretende-se trabalhar alguns
dos contos tradicionais portugueses. As
crianças e famílias do Município de Oliveira
de Azeméis trabalham o conto em grupo e
de forma ativa, pois após a leitura do conto
segue-se uma oficina para realização de
uma atividade artística ou lúdica sobre a
obra. Com este programa pretende-se que
a criança não leitora – ou pouco leitora –
descubra o livro, desenvolvendo na criança
o prazer de ler, e ajudando-a a descobrir a
diversidade de livros.

Destinatários
Famílias do Município de Oliveira de
Azeméis.

22 março 2014 | 15h30
Título: “O Pinto Borrachudo”
Oficina: Recriação do “Pinto Borrachudo” com copos de iogurte
Tema: Contos Tradicionais Portugueses
Um Pinto, guloso, que comia tudo e por isso lhe chamavam o
Pinto Borrachudo encontra uma moeda de ouro com a cara do
Rei. Pouco habituado a usar moedas, convence-se de que, se a
cara do Rei lá está, com certeza a moeda é dele! E resolve ir dar
“o seu a seu dono”. No caminho, encontra vários obstáculos, que
ele ultrapassa… engolindo tudo! Ao chegar ao Palácio do Rei, é
mal recebido, mal interpretado e maltratado. Então, e para se ver
livre de aflições que quase lhe custam a vida – vai “vomitando”
tudo o que tinha engolido! No final, é recebido pelo Rei, que
tenta, desajeitadamente, recompensá-lo pela sua honestidade.
Mas é tarde, que o Pinto Borrachudo já aprendeu a lição.
Título: Histórias Tradicionais Portuguesas
Conto: O Pinto Borrachudo
Autores: Vários
Ilustrador: António Modesto
Publicação: 2.ª edição, Porto: Ambar, 2002
Coleção: Grandes clássicos
Cota: BMFC FI LP(ET) his
ISBN: ISBN 972-43-0393-4

Local de realização
Sala do Conto e Ateliê de Expressão
Artística da Secção Infanto-Juvenil da
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.

Calendarização | Horário
Mensalmente, ao sábado, das 15h30 às
17h00 (com interrupção nos meses de janeiro, fevereiro,
abril, junho e agosto).

Inscrições
Este programa não necessita de inscrição

03 maio 2014 | 15h30
Conto: “Sapateiro Remendeiro Muito Trabalho e Pouco Dinheiro
” | Oficina: Produção de sandálias em miniatura
Tema: Contos Tradicionais Portugueses
Esta é história de um sapateiro que muito trabalhava para
sustentar a família, não tinha sorte nenhuma, era só truca, truca,
truca, com o martelo gasto de tanto trabucar. Mas a sua sorte
está prestes a mudar com a chegada de um cavaleiro, um homem
abastado, diziam que era barão ou conde ou coisa parecida, mas
de ideias, às vezes, arrevesadas e bastante dado a caprichos.
Título: Histórias tradicionais portuguesas contadas
de novo – volume 2
Conto: Sapateiro Remendeiro Muito Trabalho e
Pouco Dinheiro
Autor: António Torrado
Ilustradora: Maria João Lopes
Publicação: Porto: Livraria Civilização, 2002
Coleção: Histórias tradicionais portuguesas
contadas de novo
Cota: BMFC FI LP(ET) TORR-A. his
ISBN: 972-26-2103-3

velha que lhe disse que ela ia ser mãe. Nasceu um príncipe. Mas
tinha cabeça de cavalo…
Conto: O Príncipe com cabeça de cavalo
Autor: António Mota
Ilustrador: Martinho Dias
Publicação: 2.ª edição, Vila Nova de Gaia: Gailivro,
D.L. 1999
Coleção: Contos tradicionais (Volume 1)
Cota: BMFC FI LP(LC) MOTA-A. pri
ISBN: 972-8473-16-8

04 outubro 2014 | 15h30
Conto: “Palavra de Rei não volta atrás”
Oficina: Realização de banda desenhada sobre o conto
Tema: Contos Tradicionais Portugueses
Esta é a história do “Sobrinho dos Truques”, um rapaz muito
curioso que desobedecia constantemente às ordens do seu tio
“Mago dos Truques”, colocando-se sempre em sarilhos. Até que
um dia, um rei desesperado por ver a filha aprisionada numa ilha
com um gigante, promete ao “Sobrinho dos Truques” que lhe
dará a mão da filha em casamento, caso este a salve.
Conto: Palavra de Rei não volta atrás
Textos: Elsa Pestana Magalhães
Ilustrador: Pedro Leitão
Publicação: Sintra: Girassol, D. L. 2006
Coleção: Contos portugueses
Cota: BMFC FI LP(ET) MAGA-E. pal
ISBN: 972-756-956-0

29 novembro 2014 | 15h30
Conto: “O Malas-Artes”
Oficina: Elaboração de porco com plasticina
Tema: Contos Tradicionais Portugueses
Era uma vez um menino chamado a quem, chamavam de MalasArtes, pois passava o dia a fazer asneiras. Qualquer recado que a
mãe o mandasse fazer, vinha sempre um disparate a caminho.
Título: Contos Tradicionais Portugueses
Conto: O Malas-Artes
Autora: Elsa Pestana Magalhães
Ilustradora: Marifé González
Publicação: Sintra: Girassol, D. L. 2005
Cota: BMFC FI LP(ET) MAGA-E. con
ISBN: 972-756-897-1

14 junho 2014 | 15h30
Conto: “O caldo de pedra”
Oficina: Pintura da pedra do caldo
Tema: Contos Tradicionais Portugueses
Era uma vez um frade finório que caminhava de aldeia em aldeia,
e de casa em casa no seu peditório para conseguir comida para a
ceia, mas como ninguém lhe dava nada ele teve uma ideia…
Conto: O caldo de pedra
Autor: M.ª Teresa dos Santos Silva
Ilustrador: José Miguel Ribeiro
Publicação: Porto, Âmbar, 2003
Coleção: Contos do Arco da Velha
Cota: BMFC FI LP (LC) SILV-M. cal
ISBN: 972-43-0619-4

06 setembro 2014 | 15h30
Conto: “O Príncipe com cabeça de cavalo”
Oficina: Criação de cavalo de pau
Tema: Contos Tradicionais Portugueses
Há muitos, muitos anos, um rei e uma rainha andavam muito
tristes por não terem filhos. Um dia a rainha encontrou uma

27 dezembro 2014 | 15h30
Conto: “A história da Carochinha e do infeliz João Ratão”
Oficina: Criação de carochinha para ornamentar parede do
quarto
Tema: Contos Tradicionais Portugueses
Carochinha encontra uma moeda ao varrer a sua casa indo logo
sentar-se à janela apregoando a sua vontade de casar e
apreciando os diversos pretendentes que por ali vão passando.
Vão então passando o boi, o burro, o cão, o galo, o gato e o rato
que se apresenta como João Ratão, cada um deles apresentandose, dizendo como é e o que faz. Analisando cada um deles,
Carochinha decide casar com este último, preparando-se então
ambos para irem para a igreja… quando algo acontece.
Título: Histórias tradicionais portuguesas contadas
de novo – volume 1
Conto: A história da Carochinha e do infeliz João
Ratão
Autor: António Torrado
Ilustradora: Maria João Lopes
Publicação: 3.ª edição, Porto: Livraria Civilização,
2002
Coleção: Histórias tradicionais portuguesas
contadas de novo
Cota: BMFC FI LP(ET) TORR-A. his
ISBN: 972-26-1902-0

