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Feira do Livro
Dias 27 e 28, das 10:00 às 23:00
Dia 29, das 10:00 às 19:00
(Jardim da Biblioteca) 

Exposição “Plasticus Maritimus” 
Ana Pêgo
(Sala polivalente)

Instalação “Plasticus Maritimus”
Ana Pêgo
(Jardim da Biblioteca)

10:00 → CANTE NAS ESCOLAS 
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

10:30 → MIMO’S DIXIE BAND
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

11:00-12:30 
→ PLASTICUS MARITIMUS UMA ESPÉCIE INVASORA  
Ana Pêgo
(Sala Polivalente | M/6)

→ CONTOS DE LÁ E DE CÁ Cláudia Fonseca
(Jardim da Biblioteca | M/6) 

→ OFICINA CORPOS SONOROS Klemente Tsamba
(Sala Infantil | M/6) 

→ O MAR COMEÇA AQUI EcoEscolas
(Jardim da Biblioteca | M/6)

→ MÁ CARA Cristina Viana
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

14:00-16:00 
→ MIMO’S DIXIE BAND
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

→ PLASTICUS MARITIMUS E O ARTivismo Ana Pêgo
(Sala Polivalente | M/12) 

→ CONCERTO PROMENADE STRAUSS, DE VIENA PARA  
O MUNDO OCS
(Cineteatro Serpa | M/10) 

→ CANTIGAS CONTADAS Trovadoras Itinerantes
(Jardim da Biblioteca | M/6) 

→ MÁ CARA Cristina Viana
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

18:00 → KARINGANA E A BATUCADA DE CONTOS 
Klemente Tsamba
(Sala Polivalente | Público em geral)

10:30 
→ O MISTÉRIO DA PEDRA ENCANTADA 
Era uma Vez, Teatro de Marionetas
(Jardim da Biblioteca | Público em geral) 

→ FÓSSEIS DO FUTURO Ana Pêgo
(Sala Infantil | M/6)

→ SUSSURRADORES I Cláudia Fonseca
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

11:30 → OMBELA E A ORIGEM DAS CHUVAS  
Monda Teatro-Música
(Jardim da Biblioteca | M/3)

11:00-13:00 → MÁ CARA Cristina Viana
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

15:00 → PLASTICUS ANIMADO Ana Pêgo
(Sala do Conto | M/6)

16:00 → À CONVERSA SOBRE O LIVRO “O PRIMEIRO DIA”  
– 4.º PRÉMIO SERPA PARA ÁLBUM ILUSTRADO  
de Henrique Coser Moreira
(Sala Adultos | Público em geral)

17:00 → DESENHAR PARA RELAXAR Henrique Coser Moreira
(Sala Infantil | M/7)

 17:00-19:00 → MÁ CARA Cristina Viana
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

18:00 → O LIXO DO SR. BARTOLOMEU 
Era uma Vez, Teatro de Marionetas
(Jardim da Biblioteca | Público em geral

21:30 → CANTO ONDO – CANTAR DA TERRA E DA POESIA! 
Monda Teatro-Música
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

10:30
→ A COR DO LIMÃO Andante
(Sala Polivalente | dos 6 meses aos 3 anos)

→ SUSSURRADORES II Cláudia Fonseca
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

11:00 → BALELE-BALELE – OFICINA DE JOGOS  
hKlemente Tsamba
(Sala Infantil | M/6) 

11:00-13:00 → MÁ CARA Cristina Viana
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

11:30 → OMBELA E A ORIGEM DAS CHUVAS  
Monda Teatro-Música
(Jardim da Biblioteca | M/3)

15:30 → À CONVERSA SOBRE O LIVRO “ALÉM O ALENTEJO” 
de Dulce Guerreiro e Margarida de Araújo
(Sala Adultos | Público em geral)

16:00 → AFINAL O CARACOL Andante
(Sala Polivalente | dos 3 aos 5 anos)

17:00 → PERFORMANCE SUSSURRADORES Cláudia Fonseca
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

17:00-19:00 → MÁ CARA Cristina Viana
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

18:00 → ENCONTRO COM HISTÓRIAS Klemente Tsamba
(Jardim da Biblioteca | Público em geral)

EM PERMANÊNCIA

27 DE MAIO, SEXTA-FEIRA

28 DE MAIO, SÁBADO

29 DE MAIO, DOMINGO
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6.ª FESTA DO LIVRO DE SERPA (FLiS) — 27 A 29 DE MAIO 2022 

FESTA DE LIVROS, ESTÓRIAS, 
ALEGRIA E ENCONTROS

Fazer do livro uma Festa! 

Uma festa de três dias cheios de atividades que 
andam de braço dado com o livro e a leitura, 
dirigidas a públicos de todas as idades.
 
Este ano, a propósito do tema “Água”, que agrega 
as atividades das bibliotecas integradas na Rede 
de Bibliotecas associadas à Comissão Nacional 
da UNESCO, bem como dos projetos em torno  
da sustentabilidade que ligam escolas e 
autarquias na rede Eco-Escolas, a FLiS é uma 
oportunidade para observar o mundo com um 
olhar crítico. E não há dúvida de que vivemos 
num mundo onde “não faltam problemas 
à procura de soluções” e, por isso, “é tão 
importante termos um papel activo”, como 
escreve Isabel Minhós Martins no livro Plasticus 
Maritimus.

Assim, de forma simples, agradável e bem-
disposta, vamos conhecer projetos que 
sensibilizam para a responsabilidade ambiental 
e social e motivam para a mudança de 
comportamentos. 

ANA PÊGO, autora, bióloga marinha. 
Tem-se dedicado a projetos de educação ambiental, 
onde combina ciência e arte, para dar a conhecer 
a vida dos mares e sensibilizar as pessoas para a 
conservação dos oceanos, sobretudo para o problema 
dos resíduos de plástico. Foi neste contexto que criou 
o projeto Plasticus Maritimus.

PLASTICUS MARITIMUS UMA ESPÉCIE INVASORA
PLASTICUS MARITIMUS E O ARTivismo
FÓSSEIS DO FUTURO
PLASTICUS ANIMADO

CLÁUDIA FONSECA narradora e mediadora de leitura. 
Traz histórias de muitos lugares e tempos que ouviu 
contar, contos tradicionais e de autor, cantigas e 
histórias de família. Traz também os sussurradores,  
que descobriu numa viagem que fez a Buenos Aires. 
Vai orientar oficinas onde os participantes podem 
construir os seus próprios sussurradores, com longos 
tubos de cartão, e aprender a técnica de sussurrar,  
de passar a palavra de “boca a orelha”.

CONTOS DE LÁ E DE CÁ
OFICINA DE SUSSURRADORES I e II
PERFORMANCE DE SUSSURRADORES
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MONDA TEATRO-MÚSICA, apresentam para os mais 
novos um conto encenado e musicado a partir do livro 
Ombela, a origem das chuvas, escrito por Ondjaki. 
Um trabalho repleto de música e objetos, que nos 
transporta até África, onde as lendas relacionam  
a natureza do mundo e a dos homens. 
O espetáculo Canto Ondo, para público de todas  
as idades, junta Tânia Cardoso (voz), Rodrigo Crespo 
(guitarra), João Luís (percussão) e Raquel Merrelho 
(violoncelo) e é um projeto de música portuguesa 
aliada às sonoridades mediterrânicas. É uma viagem 
musical e cénica sobre as emoções de cantar  
a natureza, a terra, a pintura e a poesia! 

OMBELA E A ORIGEM DAS CHUVAS 
CANTO ONDO – CANTEM OS POETAS! 

KLEMENTE TSAMBA, ator, contador de histórias, 
criativo em teatro, na música e em artes plásticas. 
Com base no conceito ecológico da reutilização 
dos materiais, orienta duas oficinas que promovem 
o desenvolvimento das capacidades criativas dos 
participantes e abrem portas à descoberta de jogos, 
brincadeiras e sonoridades de outras culturas. 
Protagoniza o espetáculo Karingana, que navega 
no universo da tradição dos contos tradicionais 
moçambicanos e cria momentos de interação com 
o público através de jogos e ritmos de percussão 
improvisados. 
Na performance Encontro com Histórias, Klemente 
Tsamba (Moçambique) junta-se a outros dois atores 
africanos comprometidos com a partilha de contos 
e cantares das suas terras de origem: Atcho Express 
(Guiné-Bissau) e Adriano Reis (Cabo Verde).

OFICINA CORPOS SONOROS
OFICINA BALELE-BALELE
KARINGANA E A BATUCADA DE CONTOS
ENCONTRO COM HISTÓRIAS

TROVADORAS ITINERANTES, projeto de Josy Correia 
e Luciana Costa, artistas multifacetadas, escritoras 
e investigadoras, que mistura música, literatura e 
tradição oral. Trovadoras imparáveis, acreditam que o 
ato de contar histórias une as pessoas e já espalharam 
as suas histórias e melodias por mais de uma dúzia de 
países da América Latina, África e Europa.
Oferecem-nos contos e canções inspirados nas 
cantigas de roda da tradição oral do Brasil e da 
Península Ibérica, com histórias próprias e de autores 
lusófonos.

CANTIGAS CONTADAS 

CRISTINA VIANA, também conhecida por “A Cristina 
Faz”, por fazer variadas coisas em suportes e formatos 
diferentes, desde ilustração, design gráfico, vídeo, 
animação, retratos, exposições, desenho ao vivo, 
etc.. Bem cedo decidiu que haveria de representar o 
mundo da sua maneira peculiar. “Má Cara”, um ateliê 
ambulante de desenho ao vivo, já levou muitas das suas 
ilustrações para as casas dos que se sentam atrás da 
sua tela.

MÁ CARA 

ERA UMA VEZ, TEATRO DE MARIONETAS, 
companhia familiar de teatro de bonecos com mais de 
vinte anos de existência. Apresenta dois espetáculos 
divertidos: um sobre o desaparecimento da pedra 
encantada da Bruxa Alexandrina; o outro dedicado  
a todos aqueles que ainda não sabem que as garrafas 
de vidro usadas se colocam no vidrão, os plásticos  
e o metal no embalão, o papel no papelão, as pilhas  
no pilhão e o óleo no oleão.

O MINISTÉRIO DA PEDRA ENCANTADA
O LIXO DO SR. BARTOLOMEU

ANDANTE, companhia de teatro que trabalha em 
bibliotecas, pois acredita que melhores leitores geram 
melhores cidadãos, mais responsáveis, mais críticos, 
mais capazes de pensar e decidir pela sua própria 
cabeça.
Traz à FLiS dois espetáculos para bebés com poesia 
de Luís de Camões e de Fernando Pessoa. Um conjuga 
música, imagens, cores e sentidos para criar um 
momento de partilha entre a arte e os bebés, entre a 
poesia e as famílias. O outro brinca com a música das 
palavras, com a leveza das palavras, com o tamanho 
das palavras, com a pressa e a lentidão das palavras  
e também… com o silêncio.

A COR DO LIMÃO
AFINAL O CARACOL 
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HENRIQUE MOREIRA, ilustrador brasileiro que venceu 
a 4.ª edição do Prémio Internacional de Serpa para 
Álbum Ilustrado com o projeto O primeiro dia, que 
sobressai pela sua simplicidade e delicadeza e pela 
forma como utiliza a banda desenhada silenciosa. 
Além de falar sobre o seu trabalho, o ilustrador vai 
orientar uma oficina de exercícios de desenho que nos 
conectam com os nossos sentidos e nos permitem 
relaxar, divertir e criar algumas obras de arte…

À CONVERSA SOBRE O LIVRO “O PRIMEIRO DIA”
DESENHAR PARA RELAXAR 

DULCE GUERREIRO E MARGARIDA DE ARAÚJO, 
são autoras, respetivamente na palavra escrita e na 
expressão artística desenhada, do livro Além o Alentejo, 
publicado pela editora Letras Paralelas com o apoio do 
Município de Serpa. Segundo Fernando Vicente, editor 
da obra, “é bela, intensa e significante a brisa que 
se sente ao folhear cada página colorida, traçada na 
poesia semeada no horizonte da paisagem”.

À CONVERSA SOBRE O LIVRO “ALÉM O ALENTEJO”

MIMO’S DIXIE BAND, são nómadas da música  
e espalham magia em cada local que visitam. São um 
grupo inovador que combina música, mímica, artes 
circenses e comédia.

O MAR COMEÇA AQUI, projeto desenvolvido no 
âmbito da rede Eco-Escolas que consiste na pintura 
de mensagens criadas por alunos do concelho, de 
sensibilização para a preservação dos oceanos, junto 
a sarjetas do edifício da biblioteca. A iniciativa visa 
passar a mensagem de que o lixo atirado para o chão 
vai parar aos cursos de água e ao mar.

FLiS — 6.ª Festa do Livro de Serpa
27, 28 e 29 de maio 2022

Organização:
Câmara Municipal de Serpa
www.cm-serpa.pt
Facebook: Serpa Terra Forte

Contatos:
biblioteca@cm-serpa.pt

Na FLiS vamos plantar uma árvore  
no jardim da Biblioteca. 

MÃOS NA TERRA
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