
AGENDA DA 
REDE DE 
BIBLIOTECAS 
MUNICIPAIS 
REGIÃO DE AVEIRO

JULHO/ SETEMBRO 2022



Rede de Bibliotecas MunicipaisAGENDA JULHO/ SETEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

A DECORRER

NA TUA BIBLIOTECA 
PODES…
Citando Mafalda Milhões “Uma biblioteca é uma casa onde cabe 
toda a gente”. Neste sentido, a Biblioteca Municipal de Albergaria-
-a-Velha convida a comunidade em geral a (re)descobrir os seus 
espaços, serviços, recursos e equipamentos.

Gratuito

Horário(s)
Seg. a sáb.:
10h00-13h00/ 14h00-18h00

Horário(s)
14h30

CASA DAS GERAÇÕES – BIBLIOTECA DA MURTOSA

JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

JARDIM DA LEITURA
Com os dias mais soalheiros a convidarem a atividades ao ar livre, 
a CG – Biblioteca Municipal da Murtosa preparou no seu logra-
douro, o “Jardim da Leitura” onde poderá desfrutar da leitura de 
um livro.

Promotor
Município de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade em Geral

Promotor
CG – Biblioteca Municipal da Murtosa
Público-alvo
Comunidade Geral
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Horário(s)
Seg., qua. e qui.: 9h30-16h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

1 A 31 DE JULHO

UNIDADE MÓVEL 
DE ATENDIMENTO 
DE ANADIA (UMAA)
Município de Anadia

A UMAA visa proporcionar à população residente em zonas mais 
remotas do concelho de Anadia o acesso ao livro, à leitura, aos 
serviços prestados pela Câmara Municipal de Anadia e a alguns 
cuidados de saúde primários.
Este serviço pretende aproximar a autarquia da comunidade, esti-
mular o envelhecimento activo, aumentar a qualidade de vida da 
comunidade e combater o isolamento da população.

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral

Organização
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Crianças dos 3 aos 5 anos – 20 crianças por sessão

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

2, 7, 13 E 14 DE JULHO

PROJETO 
“LER TEM MUITA PINTA!”
Biblioteca Municipal e Polo de Leitura de Oiã

“Ler tem muita pinta!” é um convite que te transporta para o 
magnífico mundo da leitura, da fantasia e da brincadeira, onde vais 
encontrar histórias divertidas e descobrir personagens maravilho-
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 
a tua sensibilidade.
Vem! Participa! Porque “Ler tem muita Pinta!”

2 de julho – Ateliê Rita
10h30 | Biblioteca Municipal
7 de julho – Se eu fosse um LIVRO
10h30 | Biblioteca Municipal
13 de julho – Ateliê Paraíso dos mimos
10h30 e 14h30 | Polo de Leitura de Oiã
14 de julho – Ateliê Paraíso dos mimos
10h30 | Polo de Leitura de Oiã

Gratuito
+ inf.: http//bm.cm-olb.pt | eletrónico: bmolb@cm-olb.pt | tel. 234 732 117
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Horário(s)
14h30

CASA DAS GERAÇÕES – BIBLIOTECA DA MURTOSA

2 DE JULHO

CESTAS DE VERÃO 
WORKSHOP
CG-Biblioteca

A Casa das Gerações – Biblioteca Municipal proporciona no próxi-
mo dia 2 de julho, pelas 14:30 um workshop “cestas de Verão” 
dinamizado pela Sónia Nobre e Filomena Santos.
As inscrições são obrigatórias, feitas presencialmente ou pelo email 
biblioteca@cm-murtosa.pt.
Serão também limitadas para cumprir as normas de higiene e 
distanciamento social.

Promotor
CG – biblioteca Municipal da Murtosa
Público-alvo
Comunidade Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

2 DE JULHO

POR TALEGUINHO 
“PORQUE HOJE É SÁBADO... 
DOCE LÍNGUA SALGADA”
Sala Polivalente

Depois de “Costurar Cantigas e Histórias”, a BMMA volta a acolher 
a Companhia Taleguinho com o espetáculo “Doce Língua Salga-
da”. A dupla que tem encantado públicos de todas as idades visita 
agora o universo das histórias e cantigas tradicionais dos países 
de língua portuguesa, num espectáculo que cruza música, teatro 
e narração oral.

Gratuito
Sujeita a lotação máxima da sala. 
Reserva através do e-mail bmma.educativo@cm-agueda.pt | 234 624 688

Horário(s)
11h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Famílias e Público em Geral
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Horário(s)
10h00-13h00

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Crianças dos 3 aos 10 anos acompanhadas por um adulto

Parque das Estórias

Na semana de 04 a 09 de julho a Biblioteca Municipal de Anadia 
assinala o seu 14.º aniversário com a realização de algumas inicia-
tivas ao longo da semana, entre elas, a “Biblioteca em festa!”
No dia 09 de julho, das 10 às 13 horas, o Parque das Estórias servi-
rá de palco à atividade “Biblioteca em Festa!”, um Piquenique de 
Contos onde reinarão muitas histórias, presença de algumas perso-
nagens de contos tradicionais, modelagem de balões, pinturas 
faciais, atelier de pintura criativa e muitas outras surpresas.

Contamos com a presença de todos 
nestas comemorações de aniversário!

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

4 A 9 DE JULHO

BIBLIOTECA EM FESTA! COMEMORAÇÃO 
DO 14.º ANIVERSÁRIO
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Horário(s)
Sáb.: 09h00-18h00
Dom.: 10h00-12h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

9 E 10 DE JULHO

VOLTA O MUNDO 
A ATRAVESSAR… 
4.º ENCONTRO INTERNACIONAL 
DE LITERATURA, ILUSTRAÇÃO 
E EDIÇÃO PARA A INFÂNCIA
ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal  
 www.encontroliteraturaaveiro.pt

Tendo por título “Volta o mundo a atravessar…” inspirado em “A 
maior flor do mundo” de José Saramago (1922-2010) o IV Encontro 
Internacional de Literatura, Ilustração e Edição para a Infância na 
senda das anteriores, tem um programa que versa os três domínios 
enunciados na sua designação, mas, este ano, com uma galeria 
mais vasta de intervenientes, nacionais e internacionais. 

+ inf.: www.encontroliteraturaaveiro.pt
Inscrição obrigatória para biblioteca@cm-aveiro.pt

Promotor
Município de Aveiro
Público-alvo 
Docentes; Professores-bibliotecários; Bibliotecários; 
Mediadores de Leitura; Animadores socioculturais

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

9 DE JULHO A 11 DE SETEMBRO

BIBLIOTECA 
DE PRAIA
Largo do Parracho Branco, Praia da Vagueira

A Biblioteca de Praia, funciona durante os meses de julho, agosto 
e setembro e tem como principal objetivo estimular a leitura em 
tempo de férias, junto dos adultos e das crianças.
Neste mesmo espaço, são dinamizadas diversas atividades para 
as crianças como a “Hora do Conto”, oficinas de artes e de teatro.
(Pode consultar o respetivo cartaz, na página de Facebook da 
Biblioteca Municipal).

Horário(s)
Seg. a dom.: 10h00-13h00/ 14h0017h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Público em geral

http://www.encontroliteraturaaveiro.pt
mailto:biblioteca@cm-aveiro.pt
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Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-18h30
Sáb.: 10h00-13h00

Promotor
Município de Aveiro
Público-alvo 
Público em geral

ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal

A partir da memória dos habitantes de Aveiro, séniores e de todas 
as idades, constrói-se uma exposição sobre a forte memória da 
cidade; memória que está nas pessoas, o grande arquivo do 
mundo: essa memória dos humanos. Mas a memória da cidade 
está também nos objetos e nas imagens. E disso também tratará 
esta exposição.
Uma exposição contemporânea, que celebra o caminho de Aveiro 
para Cidade Capital da Cultura Europeia 2027, e que inaugura no 
belo edifício ATLAS, a 12 de julho, e que apresenta duas projeções 
documentais, com entrevistas feitas durante mês e meio, a dife-
rentes habitantes do concelho.  
Com fotos de arquivo e fotografias criadas de forma original por 
uma equipa criativa; com objetos que marcam o trabalho da cidade 
ou a vida das pessoas, os seus contratempos e as suas alegrias; com 
colagens e imagens de dança e canto, esta exposição 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

12 DE JULHO A 8 DE AGOSTO

EXPOSIÇÃO 
“MEMÓRIA – AVEIRO: PESSOAS, IMAGENS E OBJETOS”

Memória – Aveiro: pessoas, imagens e objetos
quer mostrar como a população sénior de Aveiro se mantém como 
a grande base de uma cidade futura. Sem memória, humana e 
urbana, memória do trabalho da mão e da canção que encanta o 
ouvido e os pés, sem essa memória potente, nenhuma cidade tem 
a sua cultura completa.
Memória – Aveiro: pessoas, imagens e objetos
é uma exposição para fazer dançar, com novos pés, o espantoso 
património humano da cidade.
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Horário(s)
10h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

16 DE JULHO

AO SÁBADO, É OUTRA 
HISTÓRIA! 
COM VIRGINIA MILLEFIORI
Sessão de “contos para pensar a Terra”, durante a qual a narradora/
contadora de histórias Virgínia Millefiori – que é, também, Virgí-
nia Sá Pereira, professora de Português – apresenta as escolhas 
pessoais de livros, histórias, lendas e mitos, refletindo o seu fascí-
nio pela vida ao ar livre, pelos pés descalços na terra, pelas penas 
azuis do guarda-rios e pela brisa do mar. Sempre consciente de 
que o livro é um veículo precioso de mensagens relacionadas com 
a proteção ambiental, esta sessão é um momento de escuta em 
que se abraça a Mãe Natureza e as suas criaturas.

Produção
Município de Ovar | Biblioteca Municipal
Público-alvo
Sessões de contos e expressão plástica para crianças dos 4 aos 8 anos 
(+ um adulto acompanhante)

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

16 DE JULHO, 27 DE AGOSTO E 10 DE SETEMBRO

NÓS E AS HISTÓRIAS… 
NO PARQUE
Parque dos Pinheiros Mansos – N: 40°30’26.3, W: 8°28’57.2

O projeto “NÓS E AS HISTÓRIAS” está de volta, mas desta vez as 
histórias saíram da Biblioteca Municipal e vão encantar o Parque 
dos Pinheiros Mansos, com as suas personagens, enredos e aven-
turas.
Se gostas de contar e ouvir histórias, temos o desafio certo para ti:
Vem ao Parque dos Pinheiros Mansos ouvir a história que a Biblio-
teca Municipal tem para ti. Mas, atenção!... gostávamos que 
também trouxesses uma história para partilhar connosco.
Vamos juntos vivenciar este maravilhoso espaço ao ar livre e viver 
novas aventuras.
O desafio está lançado…
Inscreve-te! Esperamos por ti!

16 de julho – O CUQUEDO
Nesta primeira sessão, a Biblioteca Municipal irá partilhar a história “O Cuquedo”, 
de Clara Cunha. O Cuquedo aguarda por vocês no parque, mas cuidado, ele é muito 
assustador e prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar.
27 de agosto – QUEM É A MINHA ESTRELA?
O Parque dos Pinheiros Mansos vai ficar repleto de estrelas. Mas que estrelas serão 
essas? Será a minha estrela? Mas afinal, quem é a minha estrela? Anda ajudar-nos 
a descobrir.
10 de setembro – NÃO ABRAS ESTE LIVRO NUNCA
O Senhor Azul vai visitar o Parque dos Pinheiros Mansos. Mas ele tem uma condição. 
Que ninguém abra o livro dele. O que será que este livro tem de especial? Será que 
vamos resistir a esta tentação? Um livro hilariante e cativante, do início ao fim.

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

Horário(s)
10h30

Organização
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Famílias com crianças dos 3 aos 10 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

23 DE JULHO

OFICINA DE ILUSTRAÇÃO, 
COM CÁTIA VIDINHAS
Piso 1 da BMSV

Ação comemorativa do 13.º Aniversário 
da Biblioteca Municipal
Oficina de ilustração com Cátia Vidinhas, e com visita à exposição 
das ilustrações originais.
Biografia
Cátia Vidinhas (1989) licenciou-se em Design Gráfico, no Instituto Politécnico do 
Cávado e do Ave, pós-graduou-se em Design da Imagem na Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto e é mestranda em Multimedia na Faculdade de Engenharia 
da UP. Trabalha como designer e ilustradora, tendo vindo a colaborar com agências de 
Design e Publicidade, Editoras, etc. Participou ainda em algumas exposições coletivas 
e individuais, nomeadamente em 2014 foi uma das ilustradoras selecionadas por 
Jorge Silva para participar na Ilustra 33. É autora das ilustrações de quatro livros 
infantojuvenis intitulados: “História da Formiga e da Cigarra que não foi na cantiga” 
(2011), “Os Cavalos de Santiago” (2012), “Nadav” (2012), “À Roda do Coração” (2013), 
“Wonder Porto” (2014).

Gratuito
Vagas Limitadas

Horário(s)
16h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

22 DE JULHO A 17 DE SETEMBRO

FLORBELA ESPANCA: 
UM SONHO IMPACIENTE 
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE 
MARGARIDA BARRA
Margarida Barra nasceu em Esmoriz, em 1954. Desde muito cedo, 
sentiu o apelo da Arte. É licenciada em Escultura pela ESBAP – 
Escola Superior das Belas Artes do Porto. Na escultura dedica-se 
à produção de obras em cerâmica e bronze e na pintura o seu 
trabalho incide no óleo e acrílico sobre tela. Na última década tem 
explorado a técnica da vitrofusão, combinando a pintura sobre 
vidro com o recorte, sobreposição e justaposição de peças de dife-
rentes cores, tamanhos e texturas.
Nesta exposição, evoca a grande poetisa Florbela Espanca que, 
circunstancialmente, passou uma temporada em Esmoriz, cerca 
de 1925, acompanhada pelo médico Mário Laje que viria a ser o 
seu terceiro marido.

Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-19h00
Sáb.: 9h30-13h00
Horário(s) de Verão
26 de julho a 27 de agosto
Seg. a qua.: 10h00-12h30 | 13h30-17h00
Qui. a sex.: 10h00-12h30 | 13h30-17h30
Sáb.: 9h30-13h00

Produção
Município de Ovar | Biblioteca Municipal
Público-alvo
público em geral

Promotor
Município de Sever do Vouga
Público-alvo
Infantojuvenil
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

23 DE JULHO

MAKERSPACE BMI – 
JUNTOS FAZEMOS! 
“AMOR EM BARRO PARA 
PENDURAR” POR PÁSSARO 
DE SEDA
Avós tragam os vossos netos e netos tragam os vossos avós… 
venham preparar juntos o Dia dos Avós para o comemorar de uma 
forma única.
Dia 23 de julho, às 15h00, a Biblioteca Municipal de Ílhavo recebe 
todos os avós e netos para a atividade que junta o artesanato e 
afeto: “Workshop Maker Amor em Barro para pendurar” dinamizado 
por Pássaro de Seda.

Fica o convite para mais uma atividade em família!

Inscrição prévia obrigatória 7,5€

Horário(s)
Sáb.: 15h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Avós e Netos a partir dos 7 anos 
(até aos 12 anos acompanhadas por um adulto)

Horário(s)
14h30-15h15

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

23 DE JULHO

O GRANDE LAGO 
ESPETÁCULO INFANTIL
Sala Polivalente da BMSV

Ação comemorativa do 13.º Aniversário 
da Biblioteca Municipal
Imaginar do Gigante apresenta “O GRANDE LAGO”, de Pedro 
Saraiva.
No polo norte as cores juntam-se nos céus formando um enorme 
manto branco. A mãe urso e o seu filhote brincam e dão grandes 
mergulhos no mar gelado. Mas a cada dia que passa as cidades 
aproximam-se, e descongelam a sua casa.
No final do espetáculo será apresentado o livro “O Grande Lago”, 
com a presença dos autores.

Gratuito

Promotor
Município de Sever do Vouga
Público-alvo
M/3 anos



Rede de Bibliotecas MunicipaisAGENDA JULHO/ SETEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

26 DE JULHO

DIA DOS AVÓS
Largo do Parracho Branco, Praia da Vagueira

Este ano, a celebração do dia dos avós vai decorrer na biblioteca de 
praia, com diversas iniciativas de criação artística, leitura e teatro. 
Atividades que colocam a tónica na relação avós e netos.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

1 A 31 DE AGOSTO

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
DE FILIPA AIRES 
ARZO
Arzo “dar título a um projecto é dar-lhe também um nome. Arzo é 
um nome persa derivante da palavra arzoo, que significa desejo, 
anseio, esperança.”
Esta exposição fotográfica de Filipa Aires, em parceria com a CLAIM 
Aveiro, destaca a situação vivida pelos refugiados afegãos e resulta 
da sua passagem por um campo de refugiados, na Grécia, onde 
esteve em regime de voluntariado.
“Os relatos que ouvi, e aquilo que eu mesma presenciei, tornaram 
urgente trazer comigo os rostos que estão a bater à porta da Europa 
e que, ainda assim, nos são tão distantes. Dar um rumo a estes 
retratos é a minha forma de continuar a lutar ao seu lado pelo 
chão e tecto que procuram.”

É urgente contar as histórias destes refugiados. É urgente ouvir e 
acordar.

Gratuito

Horário(s)
11h00-13h00 e 14h00-16h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Infantil/ juvenil

Horário(s)
Seg. a sáb.: 10h00-13h00/ 14h00-18h00

Promotor
Município de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

TODO O MÊS DE SETEMBRO

17.º ANIVERSÁRIO 
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE ÍLHAVO
A Biblioteca Municipal de Ílhavo celebra o seu 17.º aniversário no 
dia 11 de setembro. No âmbito da sua função essencial, ao longo 
destes 17 anos, o objetivo é, uma vez mais, ir ao encontro dos seus 
utilizadores, promovendo o livro, a leitura e o conhecimento. No 
mês de setembro, visite-nos e venha comemorar connosco!
Acompanhe a programação no site e facebook da Biblioteca Muni-
cipal de Ílhavo.

Gratuito
Inscrição prévia obrigatória

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

Horário(s)
10h00-19h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

1 A 30 DE SETEMBRO

EXPOSIÇÃO DE 
ILUSTRAÇÃO: MÁQUINA
A exposição Máquina foi o tema escolhido do 9.ª Encontro Inter-
nacional de Ilustração, promovido pela Junta de Freguesia de 
S. João da Madeira.
O Tema : Má.qui.na( latim machina,ae) pode ter diversos signi-
ficados:
• Máquina: 1 – aparelho destinado a produzir movimentos ou 

transformar determinada forma de energia. 2 – Instrumento 
ou aparelho formado de peças móveis. 3 – Obra grandiosa 
e reveladora de génio (em sentido figurado) Máquina – in 
dicionário Priberam da Língua Portuguesa

• “Mas a máquina(...) pode ter outros sentidos... aqueles que a 
mente e a criatividade humana podem conceber!”

Foi este o desafio lançado ao qual responderam 102 ilustradores de 
todo o mundo e que pode visitar na Biblioteca Municipal Manuel 
Alegre no mês de setembro!

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

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Público em Geral
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Horário(s)
16h00

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Comunidade em geral

Uma seleção de histórias de tradição oral, episódios de vida, contos 
populares e contos de autor interligados pelo humor, a fantasia a 
transgressão e a alegre rebeldia de viver.
Contados pelo pior contador de histórias do mundo.

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

17 DE SETEMBRO

SESSÃO “OS PIORES CONTOS DO MUNDO” 
COM RODOLFO CASTRO
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PROJETOSÂNCORA
INTERMUNICIPAIS
1. Capacitação do Centro Hospitalar

do Baixo Vouga
2. Quali�cação da Ria, Defesa Costeira

e Alterações Climáticas
3. Ligações aos Parques Empresariais Municipais
4. Valorização do Parque de Ciência

e Inovação
5. Quali�cação 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


