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AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

ABRIL/ JUNHO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
A DECORRER

LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA
O Laboratório de Programação e Robótica foi concretizado no
âmbito do projeto “Scratch 4 All” promovido pela InovaRia- Rede
de Inovação em Aveiro e pelo CASPAE, em parceria com o Município
de Albergaria-a-Velha.
Neste espaço de inovação, experimentação e criatividade, estudantes e famílias do concelho podem desenvolver diferentes projetos
criativos. Aqui estão disponíveis 3 robots humanoides (EZ-robots),
Arduínos (introdução à eletrónica), Croc & Play, 3 drones, robots
DOC com atividades adaptadas, impressoras 3D e outros jogos
didáticos, anteriormente adquiridos pelo Município.
Além do acesso autónomo ao Laboratório, sempre com o devido
acompanhamento de um técnico, durante o horário de funcionamento da Biblioteca Municipal vão ser dinamizadas regularmente
oficinas temáticas para diferentes públicos.

Horário(s)
Seg.: 9h30-18h00
Ter. a sex.: 9h30-19h00
Sáb.: 10h00-13h00/ 14h00-18h00
Promotor
Município de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral
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ABRIL/ JUNHO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

1 A 30 DE ABRIL

ABRIL, LEITURAS MIL

Sob o mote “Em abril, leituras mil”, a Biblioteca Municipal de
Anadia vai assinalar, durante este período, duas efemérides dedicadas à prática da leitura: o Dia Internacional do Livro Infantil (dia
2) e o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (dia 23).
Para os utilizadores da BMA que procedam ao empréstimo domiciliário, de 6 livros em simultâneo, terão direito a participar num
jogo de senhas que poderão ser ou não premiadas.

Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-13h00/ 14h00-19h00
Sáb: 10h00-13h00/ 14h00-17h00

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral

2, 16 E 30 DE ABRIL, 14 E 28 DE MAIO,
11 E 25 DE JUNHO

OFICINA DE TEATRO
DRAMATIZA

Esta oficina pretende desenvolver e explorar capacidades dramáticas e de interação, fomentar o gosto pela leitura e pelo teatro,
através de diversos jogos e exercícios teatrais, individuais e em
grupo, assim como a conceção de pequenas apresentações.
Inscrições limitadas e sujeitas a inscrição: biblioteca@cm-vagos.pt

Horário(s)
11h30-12h30

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Crianças a partir dos 8 anos aos 16 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

6 DE ABRIL A 6 DE MAIO

9 E 23 DE ABRIL, 7 E 21 DE MAIO, 4 E 18 DE JUNHO

EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO
“POR ENTRE FOLHAS
DE HISTÓRIAS”
DE EVELINA OLIVEIRA

OFICINAS DE ARTES

A atividade tem como principal objetivo desenvolver e explorar
capacidades artísticas, fomentar o gosto pela leitura, pelas artes
plásticas, estimulando desta forma a imaginação e a criatividade
das crianças.
Estas oficinas valorizam a autonomia nas diferentes vertentes
artísticas e permitem momentos de diversão e descontração para
No âmbito da Comemoração do Dia Internacional do Livro, a Biblio- os participantes e suas famílias.
teca Municipal de Sever do Vouga recebe a Exposição de Ilustração
“Por entre Folhas de Histórias”, de Evelina Oliveira.
Vagas limitadas e sujeitas a inscrição: biblioteca@cm-vagos.pt
“Por entre Folhas de Histórias” é uma mostra de ilustrações de
livros editados para a infância e juventude, sendo possível também
admirar diversos objetos que complementam as histórias ou que
as prolongam de alguma forma.
Evelina Oliveira já ilustrou diversos autores nacionais e estrangeiros, nomeadamente Nicolai Gogol, Monteiro Lobato, Mário Cláudio,
Adélia Carvalho, José António Gomes, José Jorge Letria, Alice Vieira,
Manuel Jorge Marmelo, entre outros. Recentemente foi galardoada
com o “Merit Award” no Concurso Internacional de Ilustração “iJungle Illustration Awards”.

Horário(s)
Horário normal de abertura ao público

Público-alvo
Público em geral

Horário(s)
Promotor
11h00-12h00 Município de Vagos
Público-alvo
Crianças a partir dos 3 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

9 DE ABRIL

“TANGOLOMANGO
DE HISTÓRIAS”
POR CLARA HADDAD
Para comemorar os Dia Internacional do Livro Infantil, a Biblioteca
Municipal de Sever do Vouga promove um espetáculo para bebés,
com a narradora e contadora de histórias Clara Haddad.
“Tangolomango de Histórias” é um espetáculo “sensível” para
pequeninos onde o som, as canções, os cheiros, os bonecos, os
livros de imagens e de pano, o Kamishibai são o ponto de comunicação entre Clara Haddad e o público.
Uma viagem através das histórias onde gestos se transformam em
muitas outras coisas. A música, a mímica, a ilustração, a brincadeira e a sonoplastia enquanto linguagem são formas de comunicar,
de ver e sentir o mundo.
Gratuito, inscrição obrigatória

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

9 DE ABRIL

WORKSHOP DE MACRAMÉ
COM LILIANA SANTOS

Neste workshop os participantes vão aprender técnicas básicas de
macramé, começando com uma introdução e aprendendo 4 dos
principais nós do macramé. Será disponibilizado um kit, a cada
participante, com todo o material necessário para a concessão de
um painél, que levarão para casa no final da sessão.
Formadores: Liliana Santos
Inscrição: 15,00€. Vagas limitadas.

+ info.: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | 234 840 614
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

23 DE ABRIL, 21 DE MAIO, 18 DE JUNHO
E 30 DE ABRIL, 28 DE MAIO, 25 DE JUNHO

WORKSHOPS MAKER E SABERES COM SABOR

Os Workshops Maker inserem-se no projeto “Makerspace BMI –
Juntos Fazemos!” que é um espaço físico que disponibiliza serviços
vocacionados para a criatividade, experimentação, mas também,
para a inclusão social. Seguindo a filosofia do movimento Maker:
“a biblioteca é transformada num espaço onde se trabalha junto
a outros, onde se experimenta, joga e aprende”. Neste contexto,
é realizado mensalmente, ao sábado, um workshop/ateliê de
experiências de formação, que contribuem para a formação dos
utilizadores e para consolidação do espaço biblioteca como um
espaço de formação não formal e de aprendizagem ao longo da
vida, para a comunidade.
7,50€
Inscrição prévia obrigatória

Horário(s)
Sáb.: 15h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

A atividade Saberes com Sabor, realiza-se mensalmente, ao sábado,
e são sessões teórico-práticas que exploram diversos saberes e
temáticas relacionadas com o bem-estar e a saúde, sensibilizando também para a necessidade de uma alimentação saudável e
equilibrada. Tendo sempre uma relação direta com os livros do
fundo documental da Biblioteca, estas atividades proporcionam
aos utilizadores outros conhecimentos, adicionando-se uma
componente prática.
5,00 €
Inscrição prévia obrigatória
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

28 DE ABRIL, 26 DE MAIO E 30 DE JUNHO

COMUNIDADE DE LEITORES

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

26 DE ABRIL A 17 DE MAIO

“ERA UMA VEZ
UMA HISTÓRIA”
Nesta atividade as crianças do ensino pré-escolar, de visita à
Biblioteca Municipal de Anadia, são convidadas a experienciar
momentos lúdico-pedagógicos, desenvolvendo o seu imaginário
e a sua criatividade tendo por base a leitura.
Partindo da história “Uma grande família” de Elisenda Roca e Rocio
Bonilla, pretende-se explorar o tema da Igualdade.
No final, cada uma das crianças será convidada a jogar o jogo
“Quantos-Queres”.

A Comunidade de Leitores da Biblioteca Municipal de Ílhavo,
existente desde 2012, pretende promover e consolidar os hábitos
de leitura junto da comunidade, a partir da partilha do prazer da
leitura com outros leitores, descobrindo e confrontado pontos de
vista sobre aquilo que leem e as suas experiências pessoais como
leitores.
Numa conversa informal que fortalece o sentimento de pertença
nesta comunidade assim como o convívio, desafia-se à (re)descoberta de determinado tema proposto previamente para debate,
servindo de contraponto ou de aproximação de ideias, o olhar do
outro, numa oportunidade de partilha de leituras, de opiniões e
de afetos, sendo o livro e a leitura a base da argumentação e de
uma paixão comum.
A cada sessão, artesãos, associações e/ou especialistas locais serão
desafiados a preparar uma pequena surpresa gastronómica, para
se saborear enquanto se partilham leituras. Os encontros da Comunidade de Leitores realizar-se-ão mensalmente, na última quinta-feira, com inscrição prévia e gratuita.
Em Abril, dedicamos a sessão aos Contos Tradicionais Infantis, em
Maio à Saúde e Bem-Estar e em junho ao Desafio de Educar.
Venha partilhar as suas leituras e saborear um miminho gastronómico.
Consulte a tabela de temáticas, inscreva-se, traga a sua leitura e
participe. A sua presença é importante!
Gratuito
Inscrição prévia obrigatória

Horário(s)
Promotor
10h00-11h00 Município de Anadia
Público-alvo
Crianças Pré-escolar – Estabelecimentos de Ensino

Promotor
Horário(s)
Biblioteca do
Municipal
21h00 (última quinta-feira
mês) de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

30 DE ABRIL, 14 DE MAIO, 4 DE JUNHO

PROJETO
“LER TEM MUITA PINTA!”
“Ler tem muita pinta!” é um convite que te transporta para o BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA
magnífico mundo da leitura, da fantasia e da brincadeira, onde vais
encontrar histórias divertidas e descobrir personagens maravilho- 30 DE ABRIL
sas, que te vão emocionar e encantar. Vem brincar e aprender…
Vem divertir-te com os livros, os lápis e os pincéis…
Vem dar asas à imaginação…
Escreve, rabisca, desenha, corre atrás do teu pensamento, desperta Sessão especial com apresentação do livro “Fatma” pela autora
a tua sensibilidade.
Conceição Dinis Tomé e a Ilustradora Mariana Rio
Vem! Participa! Porque “Ler tem muita Pinta!”
“Quanta água tem o mar? Quantos barcos o conseguem navegar?
Fatma atravessou o mar à procura de um refúgio e perdeu todas as
Calendarização do projeto
palavras que tinha dentro de si. Para as reencontrar, terá de fazer
30 de abril – Bebé Bigodes
uma nova viagem…” “Quanta água tem o mar? Quantos barcos
14 de maio – Os três bandidos
4 de junho – A que Sabe a Lua?
o conseguem navegar? Fatma atravessou o mar à procura de um
refúgio e perdeu todas as palavras que tinha dentro de si. Para as
Gratuito. Máximo de 20 crianças por sessão
reencontrar, terá de fazer uma nova viagem…”

HISTÓRIAS EM FAMÍLIA

+ inf.: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | 234 732 117

Gratuito. Inscrição prévia
+ info.: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | 234 840 614

Horário(s)
10h30-11h30

Público-alvo
Crianças dos 3 aos 5 anos

Horário(s)
15h00

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Comunidade em Geral

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

ABRIL/ JUNHO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

30 DE ABRIL

“PORQUE HOJE É
SÁBADO… EM ABRIL,
INSTRUMENTOS MIL!”
POR JOÃO PRATAS, D’ORFEU AC
Oficina de Construção de instrumentos
O formador João Pratas vai desafiar-nos a construir objetos sonoros com forma ou aspeto de instrumentos musicais portugueses,
através da reutilização de materiais (embalagens de plástico ou
cartão, cápsulas, sacos de plástico, tecidos, entre outros). Vamos
desenvolver a criatividade e produzir instrumentos bem originais,
que poderemos levar para casa!
Gratuito, limitadas às vagas disponíveis
+ info.: bmma.educativo@cm-agueda.pt | 234 624 688

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

10 DE MAIO

AUTOR(ES) À VISTA
ENCONTRO COM O ESCRITOR
SANDRO WILLIAM
JUNQUEIRA

Biblioteca Municipal de Ovar e Bibliotecas Escolares
VI Edição da Itinerância Concelhia de Escritores,
Ilustradores e Contadores de Histórias
Sandro William Junqueira vem partilhar com os alunos parte do
seu percurso de vida e dar conta do que o encaminhou para a escrita, incluindo as leituras e os autores que o tornaram no escritor que
é hoje, já que «ninguém chega à escrita sozinho». Com os alunos do
3.º ciclo irá abordar o livro: “As palavras que fugiram do dicionário”
e com os alunos do secundário o livro: “Quando as girafas baixam o
pescoço” e “A sangrada família”.

Horário(s) Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
11h00
Público-alvo
Público em geral

Horário(s)
Produção
Várias sessões ao longo do dia Município de Ovar| Rede de Bibliotecas de Ovar
Destinatários
Alunos do 3º ciclo e secundário
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

20 DE MAIO A 5 DE JUNHO

46.ª FEIRA DO LIVRO DE AVEIRO
Praça da República
A Câmara Municipal de Aveiro organiza a 46.ª edição da Feira do
Livro onde pretende celebrar o livro e a literatura, criando um
impacto local e regional através da realização de um evento que, de
uma forma estratégica, permita recriar, junto de diversos públicos,
o interesse e a motivação para que se desloquem à Praça da República e zonas envolventes ao ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal. O
programa diversificado que abrange tudo, desde a poesia, música,
história, comédia, ficção, reunirá, em Aveiro, personalidades relevantes da literatura nacional e internacional.

Horário(s)
Seg. a qui.: 15h00-20h00
Sex.: 15h00-23h00
Sáb.: 10h00-23h00
Dom.: 10h00-20h00

Promotor
Município de Aveiro
Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

14 DE MAIO A 30 DE JUNHO

EXPOSIÇÃO DE PINTURA “HISTÓRIAS DE ENCANTAR”
DE GINA MARRINHAS

Sala de exposições da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
O livro é uma fonte de conhecimento, de diversão e de ligação
ao mundo, com ele podemos viajar, sem sairmos do lugar. Numa
breve viagem até à infância e por entre folhas soltas da memória,
encontrei algumas das minhas histórias de encantar…
Hans Christian Andersen e os Irmãos Grimm foram os principais
autores, que nos encantaram com as suas histórias plenas de magia.
Até inícios do século XX, a finalidade dos livros para crianças era
apenas educar e moldar. Só a partir de meados desse século, a
literatura infantil é valorizada e direcionada para o estímulo da
imaginação, da criatividade, da concentração, da aprendizagem
de novas emoções, do fortalecimento da identidade e do ensino
de valores.
Se conseguirmos estimular o gosto pela leitura na criança, estaremos a contribuir para ampliarmos o seu conhecimento do mundo
e da sociedade que a rodeia.
No percurso da exposição, as pinturas a óleo sobre tela convidam
o visitante a uma viagem pelo mundo imaginário das histórias
infantis, que realçam a importância dos contos e da ilustração, na
construção do nosso imaginário e da nossa identidade cultural.

Gina Marrinhas, é natural de Macinhata do Vouga, concelho de
Águeda, e estudou em Aveiro e Lisboa. A sua técnica e conhecimentos na área da pintura foram aperfeiçoados na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Aveiro, e na Cooperativa Artística Árvore,
no Porto, onde frequentou, durante cinco anos, aulas de pintura
com Alberto Péssimo.
Expõe individualmente desde 1999, e está representada em coleções de organismos públicos e de particulares, tanto em Portugal
como no estrangeiro.
+ inf.: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | 234 732 117

Horário(s)
Organização
Seg. a sex.: 9h00-18h30 Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Público em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

21 DE MAIO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

20 DE MAIO A 2 DE JULHO

O MELHOR LIVRO PARA
O MEU FILHO, OFICINA
PARA ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO
POR ANDREIA BRITES

Numa sessão única apontam-se alguns caminhos na escolha de
bons livros infantis e juvenis, conforme o destinatário, géneros
textuais, e critérios de qualidade das obras.
Andreia Brites é mediadora de leitura desde 2003. Realiza ateliers
e clubes de leitura maioritariamente destinados ao público adolescente. É licenciada em LLM – Estudos Portugueses e mestre em
Teoria da Literatura. Fundou, com Sérgio Letria, o blogue O Bicho
Exposição de Desenho e Pintura
dos Livros, em 2006 e edita, desde 2012, a secção infantojuvenil
de António Melo Rosa e João Caetano
da revista mensal digital Blimunda, da Fundação José Saramago.
Exposição conjunta subordinada ao tema da Árvore e que pretende Acredita que as Bibliotecas Públicas são um bastião da democracia.
comemorar, também, o Dia Mundial do Ambiente (05 de junho).
Gratuito, limitadas às vagas disponíveis

A ÁRVORE:
DO CONCRETO
AO SIMBÓLICO

+ info.: bmma.educativo@cm-agueda.pt | 234 624 688

Produção
Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-19h00 Município de Ovar | Biblioteca Municipal
Destinatários
Sáb.: 9h30-13h00
Público em geral

Horário(s) Promotor
11h00

Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Pais e Educadores
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

10 DE JUNHO A 1 DE JULHO

EXPOSIÇÃO DE PINTURA
“CASINHA DE CHOCOLATE
4 DE JUNHO
ENCONTROS COM LETRAS… E OS MÚSICOS DE BREMEN
RAUL MINH’ALMA – SE ME OU DE COMO DA ARTE
SE FAZ ESPERANÇA
AMAS NÃO TE DEMORES
E CELEBRAÇÃO”
Apresentação do livro Se me amas não te demores pelo autor Raul
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

Minh’Alma.
O tempo passa a correr. Ouvimos esta frase desde sempre mas, para
Salvador, é literalmente o que acontece. Ainda muito novo, foi
diagnosticado com uma condição genética rara que o faz envelhecer muito mais depressa do que o normal. Por isso, cada momento
que vive é ainda mais intenso e cada segundo, ainda mais precioso.
Linda, por seu lado, está estagnada no tempo. Mãe solteira, professora, vive praticamente para o filho Francisco e para o trabalho.
Cada dia é apenas mais um dia e as suas vontades estão sempre
em segundo plano.
O destino parece querer juntar Linda e Salvador, mas pode o amor
resistir à velocidade do tempo? Será a relação deles suficientemente forte para aguentar ritmos de vida tão distintos?

ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal

Exposição de pintura de Pedro d’Oliveira, artista plástico da região
de Anadia. Criador compulsivo produz centenas de variações, em
múltiplos formatos, de cada tema em que mergulha e a que se
dedica exclusivamente durante um período longo de tempo. As
suas obras, maioritariamente figurativas, remetem quase sempre
para o imaginário dos contos infantis e para temas bíblicos, tudo
expresso de modo muito genuíno, através de múltiplas formas
plásticas e de cores intensas.

Gratuito
Horário(s)
16h00
Duração
45 min.

Promotor
Município de Albergariaa-Velha
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral

Horário(s)
Promotor
Seg. a sex.: 10h00-18h30 Município de Aveiro
Sáb.: 10h00-13h00
Público-alvo
Público em geral

A29

OVAR

A1

ESTARREJA
MURTOSA

A29

SEVER DO VOUGA
ALBERGARIA-A-VELHA
AVEIRO

A25
A1

A25

IC2

ÍLHAVO

ÁGUEDA

VAGOS A17
OLIVEIRA DO BAIRRO
IC2

PROJETOSÂNCORA
INTERMUNICIPAIS

A1

ANADIA

1. Capacitação do Centro Hospitalar
do Baixo Vouga
2. Qualificação da Ria, Defesa Costeira
e Alterações Climáticas
3. Ligações aos Parques Empresariais Municipais
4. Valorização do Parque de Ciência
e Inovação
5. Qualificação da Rede Escolar
e Cuidados Primários de Saúde
6. Aveiro2027 Capital Europeia da Cultura
7. Sistema Intermunicipal de Monitorização Ambiental
8. Ligação Ferroviária Aveiro/ Viseu/ Salamanca

O FUTURO JÁ COMEÇOU

