
 
Cultura 

 

De 12 fevereiro a 2 março 

“FUNTASIA” na BMDD 
 

A Câmara Municipal de Odivelas promove mais uma 

edição de “FUNTASIA”, um evento dedicado ao 

sobrenatural, ao oculto e à metafísica. Assim, a 

partir do próximo dia 12 de fevereiro, a Biblioteca 

Municipal D. Dinis promove diversas atividades 

relacionadas com este tema, dirigidas a um público 

bastante diversificado, incluindo os mais novos, 

alunos de 1º ano. 

 

Eis o programa das iniciativas: 

 

Exposição “Portugal Fantástico” 
Biblioteca Municipal D. Dinis | 12 de fev a 2 de mar 
Público-alvo: Público em geral e escolas 

*A Exposição demonstra que o universo do fantástico é muito mais real do que aquilo que 

ousamos assumir como verdade e está bem presente no nosso quotidiano através da nossa 

herança cultural. Lendas, mitos populares e uma riquíssima tradição oral preenchem a 

imaginação dos mais pequenos aos mais velhos, através de personagens e criaturas 

maravilhosas que saem de histórias intemporais e vagueiam entre gerações. 

 

Encontro com Escritores 

Biblioteca Municipal D. Dinis 
13 de fev, às 20h30 – Escritora Sandra Carvalho 
15 de fev, às 20h30 – Escritora Vanessa Fidalgo 
Público-alvo: Ensino noturno e público em geral 

*Conversas com escritores de literatura fantástica e sessões de autógrafos com venda de 

livros. 

 

Ateliê O JOGO DO FANTÁSTICO (Ateliê de escrita criativa) 
Biblioteca Municipal D. Dinis 
12 a 28 de fev | terças às 10h30 e quintas às 14h30 
Público-alvo: Alunos do 2.º ao 6.º ano 

Marcação prévia - T. 219 320 770 | Tlm. 965 910 770 ou e-mail. bmdd@cm-odivelas.pt 

*Ateliê de escrita criativa do género fantástico, com base num jogo de cartas criado 

especialmente para o efeito e a partir do qual os participantes deverão construir uma história. 

 

 



Ateliê AVENTURA NO BOSQUE 

Biblioteca Municipal D. Dinis 
12 a 28 de fev | terças às 10h30 e quintas às 14h30 
Público-alvo: Alunos do 1.º ao 6.º ano 

Marcação prévia - T. 219 320 770 | Tlm. 965 910 770 ou e-mail. bmdd@cm-odivelas.pt 

*Jogo de tabuleiro (RPG - Role Playing Game) que é também um mapa, através do qual os 

participantes vão desvendando caminhos e mistérios, tomando decisões que podem alterar o 

resultado final desta aventura. 

 

Odivelas, 5 de fevereiro de 2019 

 

Para mais informações: 

 


