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Oferta educativa da Casa de Camilo

O Serviço Educativo da Casa de Camilo apresenta, para o ano letivo 2017/2018, um diversificado
conjunto de atividades composto por visitas orientadas, ateliês educativos, oficinas lúdicas, leituras
encenadas, roteiros literários, percursos pedestres e apresentação de documentários. As propostas
apresentadas cumprem o objetivo de dinamizar e estreitar as relações com os diferentes públicos-alvo
de uma maneira sistemática e regular, promovendo-se, assim, o melhor conhecimento do escritor
Camilo Castelo Branco, das suas obras e das suas vivências, bem como da Casa de Camilo enquanto
instituição museológica.
Além do programa educativo dirigido a todos os níveis escolares, desde o pré-escolar ao ensino
secundário, e a todos os públicos que se interessem pela temática camiliana, a Casa de Camilo
disponibiliza gratuitamente várias exposições itinerantes que se encontram sob consulta no seguinte
endereço:
https://emprestimoexposicoescasadecamilo.wordpress.com/ver-a-disponibilidade-calendario-dosemprestimos/

Informações úteis:
- Todas as atividades são gratuitas e com marcação obrigatória, devendo ser efetuadas para
geral@camilocastelobranco.org
- Todas as marcações devem ser confirmadas pelo Serviço Educativo.

Para mais informações contacte-nos através do e-mail: geral@camilocastelobranco.org ou pelo número
de telefone: 252 309 750.

Serviço educativo
1. ATELIÊS

1.1. Vamos à Casa-Museu?
Através da visualização do filme “A Princesa e a ervilha”, do realizador Jorgen Lerdam, explicase às crianças o que é um museu e o que é uma casa-museu… e a Casa-Museu de Camilo.
Vamos visitá-la?

Técnica responsável: Carla Costa
Público-alvo: alunos do pré-escolar (grupos até 25 crianças)
Duração: 1h30
Calendarização: ano letivo.

1.2. “Coisas Espantosas” sobre o pequeno-almoço

Partindo de um pequeno texto da novela “Coisas espantosas”, vamos explorar os diferentes
locais de refeição e os diferentes regimes alimentares praticados. E perceber a razão dessas
diferenças.
Pretende-se incentivar o aluno a refletir sobre as suas práticas alimentares, a relacioná-las
com a sua região e a identificar práticas tradicionais e alterações em curso.

Técnica responsável: Elzira Queiroga
Público-alvo: alunos do 1.º CEB (grupos até 25 crianças)
Duração: 1h30
Calendarização: ano letivo.

1.3. Ateliê de Escrita Criativa
Tem por objetivo cativar os alunos para a escrita e dar a conhecer a obra “O retrato de
Ricardina”, de Camilo Castelo Branco. O formador externo desloca-se a cinco escolas do 1.º
CEB do concelho de Famalicão, e coordena a produção de um conto (um por turma), que será
publicado em coletânea, no final do ano letivo. Todos os desenhos realizados para a ilustração
do livro serão expostos na sala de exposições do Centro de Estudos Camilianos, por ocasião
da presentação do livro.

Técnica responsável: Formador externo e Paula Lamego
Público-alvo: alunos do 4.º ano do 1º CEB (4 turmas)
Duração: cinco sessões de 1h00 cada, na escola.
Calendarização: Inscrições: até finais do mês de novembro de 2017; Realização: 2.º e
3.º período do ano letivo; Entrega dos trabalhos finais: final mês de abril 2018;
Apresentação do livro e inauguração da exposição dos desenhos: junho de 2018.

1.4. Ateliê de Caligrafia Inglesa

A Caligrafia é uma arte de escrita manual, em que se destacam a beleza, a uniformidade e a
elegância. Atualmente, a prática de caligrafia valoriza e dá requinte aos mais importantes
acontecimentos, aparecendo, por exemplo, em diplomas e convites.
Nos séculos passados, a arte da caligrafia destacou-se em inúmeras culturas.

Técnica responsável: Formador externo
Público-alvo: maiores de 16 anos (grupos até 30 pessoas)
Duração: 1h30
Calendarização: 15 sessões,1 vez por semana.
Local: Centro de Estudos
Início: fevereiro 2018 (pelas 17h30)
Informações | trazer aparo para caligrafia inglesa (bastardinho), cabo para aparo e
caderno.
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2. OFICINAS

2.1. Oficinas de férias: Natal, Carnaval, Páscoa e Verão

Os serviços educativos assinalam as pausas letivas com oficinas de expressão plástica
alusivas ao escritor e ao período festivo em causa.

Técnica responsável: Susana Freitas
Público-alvo: crianças em idade escolar dos 3 aos 12 anos
Duração: 1h30
Calendarização: férias de Natal, Carnaval, Páscoa e Verão.
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3. TEATRO

3.1. Teatro de Marionetas “Maria Moisés”

Em complemento ao estudo da novela nos curricula escolares, apresenta-se uma adaptação
da novela “Maria Moisés”, de Camilo Castelo Branco, em teatro de marionetas.

Técnicos responsáveis: Carla Costa, Elzira Queiroga, Paula Lamego, Reinaldo Ferreira e
Susana Freitas.
Público-alvo: alunos do 9.º ano.
Duração: 45 minutos
Calendarização: ano letivo.

3.2. Teatro de papel “Amor de Perdição”

Ao som do teatro radiofónico “Amor de Perdição”, de Camilo Castelo Branco, datado de 1953
e emitido pela Emissora Nacional, e recorrendo a um conjunto de silhuetas desenhadas e
recortadas em papel que se movem ao ritmo da peça de teatro radiofónico, apresenta-se o
romance “Amor de Perdição”.

Técnicos responsáveis: Carla Costa, Elzira Queiroga, Paula Lamego, Reinaldo Ferreira e
Susana Freitas.
Público-alvo: alunos do 11.º ano.
Duração: 50 minutos
Calendarização: ano letivo.
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4. ROTEIROS LITERÁRIOS, PERCURSOS PEDESTRES E JOGOS

4.1. Roteiro literário – Famalicão / Porto

A Casa de Camilo tem vindo a promover ou a dar apoio à realização de roteiros literários pelos
locais relacionados com a vida e a obra de Camilo. De maneira a propiciar momentos de fruição
cultural e de aproximação aos textos do romancista iremos este ano realizar o roteiro literário
Famalicão - Porto, com visita à Biblioteca Pública Municipal do Porto, ao Centro Português de
Fotografia (antiga Cadeia da relação do Porto), à Livraria Lello, e ao Cemitério da Lapa.

Técnico responsável: José Manuel de Oliveira
Público-alvo: maiores de 18 anos
Duração: 3h00
Calendarização: junho / julho

4.2. Caminhada Camiliana – Famalicão / Seide

Associando-se às Festas da Cidade, que decorrem anualmente no mês de junho e em
homenagem a Santo António, a Casa de Camilo promove, no dia 10 de junho, uma Caminhada
Camiliana entre Vila Nova de Famalicão e São Miguel de Seide, durante a qual se exploram,
através de representações teatrais, alguns trechos da obra camiliana.

Técnicos responsáveis: Equipa do serviço educativo
Público-alvo: Todos os públicos.
Duração: 2h30
Calendarização: 10 de junho.

4.3. Trilho da Cangosta do Estevão

Passeio por um caminho público, por entre a natureza e o rio Pele, desde a freguesia de
Landim até Seide S. Miguel, durante o qual se dá a conhecer e se fazem reviver histórias
oitocentistas. A caminhada é acompanhada por um elemento do serviço educativo que fará
intervenções ao longo da caminhada.

Técnico responsável: Reinaldo Ferreira
Público-alvo: Todos os públicos.
Duração: 2h00
Calendarização: ano letivo, férias escolares
Outras informações: Caminhada condicionada ao bom tempo.
Não se realiza à 2ª feira. Aconselha-se o uso de sapatilhas e boné.

4.4. Peddy paper Descobrir Camilo

A atividade tem por objetivo realizar um percurso pedestre, no qual se exploram os locais
ligados às vivências de Camilo na freguesia de São Miguel de Seide, dando-se conhecimento
do escritor Camilo Castelo Branco, da sua residência e dos locais circunvizinhos, de uma
maneira lúdica.

Técnicos responsáveis: Equipa do serviço educativo
Público-alvo: alunos do 1.º e 2.º ciclo e famílias (máx. 30 elementos)
Local: partida: Centro de Estudos; chegada: Centro de Estudos
Locais de passagem: Centro de Estudos; Junta de Freguesia de São Miguel de Seide; Igreja
de São Miguel de Seide; Casa de Camilo – Museu; Casa de Camilo – Centro de Estudos. (Num
raio de 50 metros do Centro de Estudos)
Duração: 2h00. Calendarização: ano letivo e férias escolares.
Outras informações: cada participante deverá trazer uma esferográfica.

4.5. Caça palavras

Com o jogo “Caça palavras” vais treinar a tua habilidade e a tua concentração: Terás de
encontrar palavras que completam alguns dos pensamentos que Camilo Castelo Branco deixou
escritos.

Técnicos responsáveis: Carla Costa, Elzira Queiroga, Paula Lamego e Susana Freitas
Público-alvo: 2.º ciclo (máx. 30 elementos)
Local: Jardim do Centro de Estudos
Duração: 1h30.
Calendarização: ano letivo e férias escolares.
Outras informações: atividade condicionada ao bom tempo.
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5. VISITAS

5.1. Visitas orientadas à Casa de Camilo - Museu

As visitas realizadas à Casa de Camilo – Museu são sempre efetuadas na companhia de um
profissional da instituição. Valorizamos, deste modo, as relações pessoais com os visitantes
da Casa de Camilo, entendendo-as como um dos veículos prioritários de transmissão dos
conteúdos de teor camiliano.

Técnicos responsáveis: Reinaldo Ferreira; Cândida Faria
Público-alvo: Todos os públicos.
Duração: 1h00

5.2. Visitas orientadas à Casa de Camilo – Centro de Estudos
É dada uma explicação sobre a globalidade do projeto de intervenção da autoria do Arquiteto
Siza vieira, ao nível do edifício e dos arranjos exteriores, sobre as diferentes divisões do edifício
e respetivas funcionalidades.

Técnico responsável: José Manuel de Oliveira
Público-alvo: Todos os públicos.
Duração: 00h30
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6. COMUNIDADE DE LEITORES

6.1. Comunidade de leitores “Noites de Insónia”

A Comunidade de Leitores consiste no encontro de um grupo de pessoas que, uma vez por
mês, conversam sobre textos camilianos propostos previamente, pelos dinamizadores da
atividade. A experiência da leitura é sempre íntima e individual, feita em casa por cada um dos
participantes. Depois essa experiência é enriquecida pela partilha de opiniões, comentários e
pontos de vista que ocorre nos encontros, permitindo a descoberta de outras formas de
interpretar os textos anlisados.

Técnica responsável: Formador externo
Público-alvo: maiores de 16 anos (grupo até 30 pessoas)
Duração: 1h30
Calendarização: 1 vez por mês.
Local: Casa de Camilo – Museu
Inscrições: Outubro/Novembro
Início: janeiro 2018.
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7. DOCUMENTÁRIOS
(complemento da visita à Casa de Camilo – Museu I Centro de Estudos)

7.1. Camilo e Outras Vozes (complemento da visita à Casa de Camilo Museu)
Sinopse: “Camilo” é o romancista e as “outras vozes” são as de personalidades como João
Bigotte Chorão, Mário Cláudio, Urbano Tavares Rodrigues, Carlos Magno, Gaspar Martins
Pereira, António Pires Cabral e Eugénio Lisboa, entre outras, que participam no documentário.
No documentário é apresentado o percurso biográfico de Camilo desde o nascimento, em
Lisboa, até à sua morte, em Seide.
Os depoimentos das personalidades convidadas a participar no documentário são um
extraordinário contributo para a compreensão da vasta produção literária do escritor.

Duração: 54 min.
Público-alvo: maiores de 16 anos (grupo entre 20 a 120 pessoas)

7.2. Camilo Castelo Branco – Escritores a Norte: Vidas com obras em Casa
d’Escritas (complemento da visita à Casa de Camilo - Museu)
Sinopse: Documentário dedicado à Casa de Camilo, ao escritor e ao património associado.
Produzido pela Direção Regional de Cultura do Norte, tem uma forte componente educativa e
está direcionado para o público em geral.

Duração: 24 min.
Público-alvo: maiores de 16 anos (grupo entre 20 a 120 pessoas)

7.3. Documentário Álvaro Siza: Obras e Projetos (complemento da visita à
Casa de Camilo – Centro de Estudos)
Álvaro Siza fala-nos, empenhadamente e com poético vigor, da sua relação com as cidades
em que viveu, aprendeu, interveio e nas quais deixou a indelével marca da sua linguagem.
São 25 projetos apresentados por Álvaro Siza em português
Capítulos:
I - Matosinhos (6 projs.); II - Vila do Conde; III - Porto (4 projs.); IV - Évora (2 projs.); V –
Setúbal; VI – AVEIRO; VII - Lisboa (2 projs.); VIII - Marco de Canaveses; IX - Santiago de
Compostela (3 projs.); X – Madrid; XI – Alicante; XII - Porto Alegre; XIII – Valência; XIV Álvaro Siza

Duração: --min.
Público-alvo: maiores de 16 anos (grupo entre 20 a 120 pessoas)

Anexo
Ficha de Inscrição:
Atividade pretendida: _____________________________________________________
Nome da Instituição:_______________________________________________________
Morada: __________________________________________________________________
Necessidade de transporte
Sim

Não

Número de pessoas: _______________________________________________________
Professor(a) responsável: __________________________________________________
Contactos: Telf. ___________________________________
E-mail _________________________________________________________

CASA DE CAMILO - MUSEU.CENTRO DE ESTUDOS
Morada
Avenida de S. Miguel, 758
4770-631 S. Miguel de Seide
Telefone
252 309 750 (Centro de Estudos)
252 327 186 (Museu)
Fax
252 309 759
E-mail
geral@camilocastelobranco.org
Como Chegar:
Transportes públicos a partir de Famalicão / Guimarães para
Seide

Autocarro TUF (Famalicão – Seide) Horários TUF (linha
azul) http://tuf.pt/horarios/h-l-azul.pdf
Autocarro ARRIVA (Famalicão-Seide-Guimarães) Horários
Arriva carreira 105-106-107
Transportes públicos a partir Lisboa / Porto/ Braga / etc. até
Famalicão

Comboios CP Urbanos Linha de Braga: Horários
http://www.cp.pt
Comboios CP Longo Curso Horários http://www.cp.pt/
Autocarros Rede Expressos Horários http://www.redeexpressos.pt/
Autocarros Renex: Horários http://www.renex.pt/
Táxi

Largo em frente à Casa de Camilo | 911 788 152 | 926
236634 | 252 106 260
Transporte privado

Autoestrada | A7 Guimarães | saída 6 Seide
Estrada Municipal | M573

