Sábados a contar @
Biblioteca Municipal
20 jan às 11h00

Visita guiada ao
porto de cruzeiros
de leixões @ Alma

Pintura em azulejo @ Histórias
Meiotom
Dragãozinhos @
20 jan das 15h00 às 18h00

Museu FCP
20 jan das 16h00 às 17h00

Porto
20 jan das 14h45 às 18h00

Nesta tarde, visitamos o fantástico Terminal
de Cruzeiros de Leixões, verdadeira obra de
Arte da Arquitetura Portuguesa!
Venha conhecer a sua história e o seu
fantástico edifício, um novo ícone da
Arquitetura moderna.

Os participantes irão criar diferentes
desenhos que aplicarão em azulejos
aplicando a técnica de “corda seca” (técnica
hispano árabe do séc. XVI e do séc. XVII).

Estórias casa corde-rosa @ Serralves

Basquetebol @

Livro da semana @ sugerido por Luísa Barros

21 jan das 11h00 às 12h30

21 jan das 10h30 às 12h30

Hora do conto para toda a família seguida
de uma atividade de expressão plástica,
escrita ou dramática.

Numa viagem pelo tempo vamos conhecer a
casa de Serralves e as suas estórias
proporcionando às famílias a possibilidade
de viver a fantasia dos contos no lugar onde
aconteceram. Viajando entre história,
lendas, segredos e fantasias, iremos recriar
um dia especial numa época de charme e
elegância na casa do Conde.

Museu FCP

Uma visita orientada à exposição
temporária “Basquetebol” é o ponto de
partida para enriquecer o conhecimento e
estimular ainda mais os sentidos para um
conjunto de desafios divertidos, a realizar
na Terra do Dragão.

A história deste mês é mais uma aventura
cheia de peripécias e muitas brincadeiras
para descobrir sob a batuta engenhosa e
performativa de Rui Ramos, que vai revelar
o mundo de encantar saído do seu, nosso,
“Baú do Contador”.

Nesse caso, o detetive e seu fiel parceiro Watson
investigam a morte do Sir Charles Baskerville, um
milionário inglês achado morto em um pântano
próximo de seu lar. Conta a lenda que Charles havia
sido assassinado por um cão que assombrava a região,
conhecido por matar gerações da família Baskerville. A
causa mais provável pela morte de Charles, no entanto,
seria um ataque cardíaco. Após a morte do milionário,
seu sobrinho assumiria a mansão da família. Sherlock
Holmes foi chamado para investigar o caso e descobrir
se o futuro proprietário da mansão teria o mesmo
destino de seus antepassados. Sua missão será
desvendar o mistério da lenda que assombra as
gerações dos Baskervilles.
.

