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AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

ANO LETIVO 2022-2023

VAMOS À BMI… MENU DE HISTÓRIAS

Escutar histórias que aproximam o mundo culinário ao universo de
fantasia das crianças permite desenvolver o imaginário de forma
divertida, familiarizar as crianças com o livro e, naturalmente, com
todos os ingredientes necessários para incitá-las a compreender,
a criar, a desafiar experiências e a tornar real a fantasia lida, cozinhando histórias com receitas bem diferentes, levando a um bom
tempero da realidade do dia-a-dia.
Acontecer tudo isso em ambiente acolhedor ganha outra dimensão, suscitando na criança o fascínio pelo espaço da BMI, o interesse pelo livro e o gosto pela leitura em voz alta, com o intuito
de a tornar capaz de procurar os livros espontaneamente e com
satisfação.
A ação desenvolvida inclui: Visita Guiada à Biblioteca: inicia-se a
viagem dando a conhecer ao grupo visitante os diferentes espaços –
de acesso livre e restrito –, o funcionamento e os serviços disponibilizados na BMI.

Hora do Conto: o momento da Hora do Conto, dinamizado em
espaço próprio e decorado a preceito, permitirá que cada criança
imagine e se envolva na sua própria receita... do Menu de Histórias!
Ao ouvir histórias, as crianças conseguem compreender e assimilar
melhor um espaço tão comum e inevitável como a cozinha, que
lembra e convida a saber estar e a desfrutar de tudo o que a caracteriza, levando o imaginário infantil a morar e a crescer de forma
criativa e pedagógica.
Ateliê de Expressões: Momento onde a criatividade é explorada,
aliando o saber adquirido a uma maneira divertida, construtiva e
singular de desenvolver outras aptidões com o desafio apresentado.
Gratuito

Marcação prévia obrigatória
+info.: https://bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt | biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt |
Tel. 234 321 103
Horário(s)
Ter. a sex.: 10h00-18h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Pré-escolar e 1.º CEB
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OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO
OUTUBRO A DEZEMBRO

PROJETO
“LER TEM MUITA PINTA!”
“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 maravilhosas, 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.

Ateliê
OUTUBRO
O GATO COMILÃO
CORRE CORRE, CABACINHA
PASSERELLE NO ZOO

Data Horário Local
8 out.
14 out.
13 out.
14 out.

10h30
10h30
10h30
14h30
10h30

Biblioteca Municipal
Polo de Leitura de Oiã

NOVEMBRO

Vem! Participa! Porque “Ler tem muita Pinta!”
RIMAS VERMELHAS

Gratuito

Máximo: 20 crianças por sessão
+ Info.: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | Tel. 234 732 117

FREDERICO

17 nov.
26 nov.

10h30
14h30
10h30
10h30

Polo de Leitura de Oiã
Biblioteca Municipal

DEZEMBRO
FELIZ NATAL, TOUPEIRINHA
O PAI NATAL É UM MAROTO!

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Crianças dos 3 aos 5 anos

16 nov.

VERDE É A COR DO NATAL

3 dez.
22 dez.
6 dez.
7 dez.
14 dez.
17 dez.

10h30
10h30
10h30
14h30
10h30
10h30
10h30

Biblioteca Municipal
Polo de Leitura de Oiã
Biblioteca Municipal
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OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

8 DE OUTUBRO

8 DE OUTUBRO

AÇÃO DE FORMAÇÃO
“LIVRO É UM LUGAR”
COM BRU JUNÇA

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“MUDA”
DE BEATRIZ PEREIRA

Livro, é um lugar de olhares. Tantos. Muitos.
Livro, é um lugar que nos lê e com que nos escrevemos ao outro.
Livro, é um lugar entre o mediador e o outro com o mundo por
companhia.
Livro, é um lugar onde se faz caminho para chegar. Juntos, e junto.
Livro, é um lugar onde aprendemos a ler com a orelha que nos escuta.
Livro, é um lugar de silêncio que vestimos com a voz. Livro, é um lugar
onde o mundo existe com poesia e nós somos infinitamente SER.
Livro, é um lugar trilhando CAMINHO(s) de LEITURA.

“MUDA” | APresentação do livro de BEATRIZ PEREIRA
MIRTILO DE HONRA
“Silêncio” vem do Latim SILENTIUM, “ato de estar quieto”,
de SILERE, “ficar quieto, evitar ruído”.

Valor: 5,00€
ACD – Ação de Curta Duração (6 horas)
Destinatários: Educadores de Infância, Professores, Bibliotecários, Mediadores de
Leitura e Edificadores da Palavra.
Inscrições: Ficha de Inscrição | Ação de Formação “Livro é um Lugar” com Bru Junça
(google.com) | biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | Tel.: 234 840 614

Este termo está associado à ausência de comunicação.
Quem lida com crianças diariamente pode já ter-se deparado com
casos em que uma criança não fala, em determinadas circunstâncias
ou perante determinadas pessoas; muitas vezes usa comunicação
por gestos para se fazer entender, outras vezes, espera que o adulto
fale por ela. Não se tratando de uma criança surda muda, este seu
comportamento pode ser entendido como desrespeitoso para com
as outras pessoas; no entanto, esta atitude pode ser um alerta para
uma patologia do foro psicológico – o mutismo seletivo.
Este livro é um recurso lúdico para pais/professores/técnicos e
que sirva para identificar precocemente e entender as crianças
sensíveis e ansiosas. E assim, protegê-las de infâncias contidas,
pesadas e silenciadas. Aliando à pesquisa, que gosto sempre de
acompanhar, tentei sintetizar e identificar os traços de alerta, diagnóstico e tratamento, neste livro com a história na primeira pessoa.
Gratuito

Horário(s) Promotor
9h00-17h00 Município de Estarreja
Público-alvo
Educadores de Infância, Professores, Bibliotecários,
Mediadores de Leitura e Edificadores da Palavra

Informação sujeita a alterações
Horário(s)
Promotor
15h00-16h00 Municipio de Sever do Vouga
Público-alvo
Público em geral
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OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

14 OUTUBRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

11 DE OUTUBRO, 8 DE NOVEMBRO
E 13 DE DEZEMBRO

“O CORPO E A IMAGINAÇÃO”
COMUNIDADE DE LEITORES
COM GONÇALO M. TAVARES

SESSÃO DE CONTOS
ERÓTICOS

Os Contos Eróticos pela voz de narradora Cláudia Fonseca com
acompanhamento de um músico, numa sessão onde se misturam contos, pequenas leituras, poesia, música e muita conversa
animada.
+info: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | Tel. 234 840 614

Online (Zoom)
A partir do seu livro “Atlas do Corpo e da Imaginação” Gonçalo M.
Tavares dinamiza e conduz estas sessões. Neste livro o escritor
revista a obra de alguns dos mais importantes pensadores contemporâneos, partindo de Bachelard e Wittgenstein, passando depois
por Foucault, Hannah Arendt, Roland Barthes, mas também por
escritores como Vergílio Ferreira, Llansol ou Lispector, entre outros.
Arquitetura, arte, pensamento, dança, teatro, cinema e literatura
são matérias que atravessam, de forma direta e oblíqua, o livro e
serão discutidas nas sessões da comunidade de leitores.

Horário(s)
18h30

Promotor
Município de Aveiro
Público-alvo
Público em geral

Horário(s)
23h00

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Maiores de 18 anos
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OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

15 DE OUTUBRO E 19 DE NOVEMBRO

PROJETO
“CONTARTYOGA”

Os livros são mundos de aprendizagem e a suas histórias são
fundamentais nos processos de desenvolvimento da imaginação,
das emoções e dos sentimentos.
O projeto ContArtYoga nasce da vontade de promover o conhecimento através de contos, explorados com o yoga e a música, com
a presença da meditação e do mindfulness.
As histórias e contos irão ter uma participação ativa das crianças,
onde serão convidadas a conhecer e desenvolver o seu corpo,
emoções e criatividade.
Objetivos da atividade
• Exploração de posturas de yoga associadas a cada animal.
• Exploração musical rítmica e de instrumentos Orff;
• Musicalização da história: associação da música às emoções;
• Explorar as emoções humanas desde tenra idade;
• Criar momentos de qualidade em família, aproximando as
crianças e seus responsáveis.
Sessões

15 de outubro – O Cuquedo e um amor que mete medo de Clara Cunha
19 de novembro – Há um tigre no jardimde LizzyStewart

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

22 DE OUTUBRO, 26 DE NOVEMBRO
E 17 DE DEZEMBRO

CONTOS & FRALDAS

O Contos & Fraldas realiza-se uma vez por mês, geralmente na
última semana, pelas 11h15. Esta atividade requerer inscrição
prévia e obrigatória e desenvolve-se na Bebeteca. O público-alvo
são bebés entre os 6 e os 24 meses, sendo que as famílias também
são convidadas a participar. É num espaço acolhedor, que os bebés
podem efetuar o primeiro contacto com o livro, através da narração
de uma história gigante, baseada numa obra ou original.
• 22 de Outubro – “Capuchinho Vermelho”
• 26 de novembro – “O passeio do Manuel pela quinta”
• 17 de dezembro – “O livro do Natal”
Inscrições

Balcão de atendimento da Biblioteca Municipal | geral@bm-anadia.pt | Tel. 231 519 090

Gratuito

Máximo de 15 participantes
+ Info.: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | Tel. 234 732 117

Horário(s)
10h30-11h30

Conceção e Dinamização
Carla Moreira
Público-alvo
Crianças dos 2 aos 5 anos

Horário(s)
11h15

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral
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OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

28 DE OUTUBRO A 26 DE NOVEMBRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

22 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO

EXPOSIÇÃO
“FANTÁSTICO –
25 ANOS DE TEATRO”
Uma exposição concebida no âmbito das comemorações dos
25 anos de existência do Teatro Fantástico – Grupo de Teatro da
Santa Casa da Misericórdia de Vagos, convidando o visitante a
recuar no tempo e a percorrer a história do grupo e as suas emblemáticas produções, realizadas ao longo dos anos.

FERNANDO NAMORA:
ITINERÁRIO DE UMA VIDA,
GEOGRAFIA DE UMA OBRA
EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL

Esta exposição itinerante, cedida pela Casa Museu Fernando
Namora, de Condeixa, apresenta os caminhos trilhados por Fernando Namora e a forma como os meandros desta geografia vivida se
plasmaram numa obra que importa revisitar para melhor conhecer
o legado do autor, a sua cidadania ativa e o contexto sociopolítico
de um período marcante da história do país. O legado de Namora
adquire ainda maior importância nos tempos em que vivemos,
quando o pensamento dominante, obsessivamente centrado
no urbano, tenta apagar a História e pensar o mundo sem a sua
dimensão rural, onde pessoas e paisagens, apesar de ameaçadas,
teimam em sobreviver.
Esta exposição constituída por 6 núcleos (Condeixa, Coimbra,
Monsanto, Pavia, Lisboa e as Sete Partidas do Mundo) percorre
os lugares e as paisagens namorianas, são retalhos de uma vida,
fragmentos de um percurso que situam o homem e as circunstâncias em que a obra foi produzida. Os instantes que se revelam
marcaram o autor, são momentos pessoais que tiveram como
protagonistas pessoas, lugares ou certos eventos.
Texto da CMFN

Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-12h30 | 14h00-18h00
Sáb.: 10h00-13h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Infantil/ juvenil

Horário(s)
Seg. a sex.:10h00-19h00
Sáb.: 9h30-13h00

Produção
Casa Museu Fernando Namora | Condeixa |
Biblioteca Municipal de Ovar
Destinatários
Público em geral
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OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

29 DE OUTUBRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

29 DE OUTUBRO

FESTA DAS BRUXAS

Dia 29 de outubro a Biblioteca Municipal de Anadia vai realizar
uma sessão especial de promoção da Hora do Livro com o objetivo de comemorar o Halloween, dirigida a crianças entre os 3 e
os 10 anos. Esta Hora do Livro contará ainda com uma oficina de
ilustração. A atividade será limitada e sujeita a inscrição prévia e
obrigatória até ao dia 21 de outubro através dos seguintes meios:
Inscrições

Balcão de atendimento da Biblioteca Municipal | geral@bm-anadia.pt | Tel. 231 519 090

HISTÓRIAS EM PALCO…
“HALLOWEEN NA QUINTA”
Convidamos as famílias a virem assistir ao “Halloween na Quinta”
por GRAL, Grupo Recreativo Os Amigos da Légua, no dia 29 de
outubro, pelas 16h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo.
O gato Bife, a cadela Ginja, o galo Cristas, a pata Zita, o porco Tó
e a ovelha Lola, os animais da Quinta, preparam uma Festa de
Halloween, quando são confrontados com o desaparecimento
da sua amiga Mica, a ratinha. Recorrem então aos serviços da
Dona Magda, a feiticeira, para libertar a sua amiga do Monstro
do Halloween que a havia raptado. Será que ela vai conseguir
com a sua poção mágica, libertar a ratinha das garras do terrível
monstro?
Dirigido para famílias com crianças a partir dos 4 anos acompanhadas por um adulto.
Gratuito

Inscrição prévia obrigatória
+info.: https://bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt | biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt |
Tel. 234 321 103

Horário(s) Promotor
11h00-12h00 Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral

Horário(s)
Sáb.: 16h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Famílias com crianças
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OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

1 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

31 DE OUTUBRO

TERROR NA BIBLIOTECA

Terror na Biblioteca é o serão perfeito preparado pela Biblioteca
Municipal para viver a noite de Halloween em Albergaria-a-Velha.
As famílias podem contar com um ambiente assustador e misterioso, típico desta noite, bem como várias surpresas, ainda no segredo
do além. Quem terá coragem para enfrentar o Terror?
Vagas limitadas e sujeitas a inscrição prévia
+ info.: biblioteca@cm-albergaria.pt

EXPOSIÇÃO DE
ILUSTRAÇÃO: EMBALAGEM

embalagem | s.f.
em-ba-la-gem (do francês emballage)
Ato ou efeito de acondicionar ou de empacotar = ACONDICIONAMENTO, EMPACOTAMENTO, ENFARDAMENTO
A exposição Embalagem foi o tema escolhido do 7.ª Encontro
Internacional de Ilustração, promovido pela Junta de Freguesia
de S. João da Madeira.
“A embalagem como suporte ou meio de expressão; a reciclagem
e recuperação de materiais tão associados à ecologia: a simbiose
entre a arte e o desperdício...”
Gratuito

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

Horário(s)
21H00

Promotor
Município de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Famílias com crianças maiores de 3 anos

Horário(s)
Seg.: 13h00-19h00
Ter. a sex.:10h00-19h00
Sáb. 10h00-12h30

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Público em Geral
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OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

18 E 19 DE NOVEMBRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

5 DE NOVEMBRO

OFICINA DE ILUSTRAÇÃO
“O LAGARTO”, POR
CRISTINA SOUSA
Comemoração do Centenário do Saramago
A oficina de Ilustração é baseada na obra de José Saramago “O
Lagarto”, no âmbito das Comemorações do Centenário do Nascimento de José Saramago.
Esta atividade é dinamizada pela designer Cristina R. Sousa, do
Atelier de Papel e dirigida a famílias com crianças dos 6 aos 10
anos de idade.
Gratuito

Inscrição prévia obrigatória | Informação sujeita a alterações

XVI JORNADAS DE HISTÓRIA
LOCAL E PATRIMÓNIO
DOCUMENTAL

Edifício da antiga Capitania
Joana de Aveiro
mulher, princesa e santa
nos 550 anos da chegada a Aveiro
As Jornadas de História Local e Património Documental cumprem
a 16.ª edição, consolidando o evento organizado pela CMA, em
parceria com a ADERAV, com o propósito de promover os estudos e o aprofundamento das investigações relativas à História da
comunidade aveirense.
2022 é o ano em que se comemoram os 550 anos da chegada da
Princesa Santa Joana a Aveiro, ao Mosteiro de Jesus, local eleito para se recolher, vivendo afastada da corte e dedicando-se à
devoção católica. Este acontecimento de relevante importância
histórica motivou a estruturação de um programa alusivo ao
impacto e à transformação que a Princesa Joana trouxe à sociedade aveirense, pela atração de benefícios régios, e à comunidade
religiosa local, lembrando que os traços do seu caráter e as suas
ações beneméritas se tornaram num modelo de caridade, vindo
Joana a ser venerada e a merecer culto próprio até aos nossos dias.
Gratuito

Inscrição prévia e obrigatória | arquivo.municipal@cm-aveiro.pt
Horário(s)
15h00-18h00

Promotor
Municipio de Sever do Vouga
Público-alvo
Famílias com crianças dos 6 aos 10 anos

Horário(s)
9h00-18h00

Promotor
Município de Aveiro
Público-alvo
Público em geral
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OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS
DEZEMBRO

“CONTOS A CAMINHO”
Bibliotecas Escolas de Vagos

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
No âmbito das comemorações do seu 7.º aniversário, a Biblioteca
Municipal João Grave vai percorrer em itinerância todas as Biblio- DEZEMBRO
tecas Escolares do concelho de Vagos, apresentando a sua sessão
de contos encenados e um conjunto de atividades dirigidas ao
público infantil.

EXPOSIÇÃO DE DESENHOS
DE SÉRGIO D’AZEREDO
PRECISO DE VOAR
COM OS PÁSSAROS

“O que eu procuro, com os meus trabalhos, é que a consciência
seletiva do recetor penetre na mensagem, rumo a uma alternativa existencial da realidade que nos rodeia, num saber ver que
está para além do óbvio, numa viagem do pensamento livre de
conceitos e estereótipos, numa permanente desconstrução dos
mecanismos de consagração e receção do real e, no entanto, do
que eu preciso, é de voar com os pássaros e seguir com eles, como
um falcão peregrino.”
Sérgio d´Azeredo
Gratuito

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Infantil / juvenil

Horário(s)
Seg.: 9h30-18h00
Ter. a sex.: 9h30-19h00
Sáb.: 10h00-13h00 | 14h00-18h00

Promotor
Município de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade em Geral
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OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

9 DE DEZEMBRO A 28 DE JANEIRO

HISTÓRIAS VISUAIS
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE ADÉLIA OLIVEIRA

A perceção formal, a compreensão ou incompreensão, o atribuir
sentido ao que nos rodeia, é a minha motivação. A tentativa de
materializar o que sinto e vejo nas diferentes expressões dos outros
é, de alguma forma, a matéria do meu trabalho. Muitas vezes,
resultam daí pequenas imagens ou histórias visuais. Em algumas
circunstâncias, a minha forma de representação não é objetiva,
mas intencional. Pretende dizer ou contar algo para tornar visíveis
expressões do foro dos sentidos. A produção de imagens pode
surgir de situações reais, imaginadas ou de um texto. A ausência
da representação formal também me interessa: matéria enquanto
expressão plástica e descoberta dos limites que, até hoje, entendo
não existirem: há sempre mais… Procuro expressões e acredito na
liberdade e encontro-me com ela no exercício do meu trabalho.
Texto de Adélia Oliveira

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

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

10 DE DEZEMBRO

“PORQUE HOJE É SÁBADO...
UMA HISTÓRIA DE NATAL NO CENTRO DA TERRA”
POR SOM DO ALGODÃO
Sala Polivalente
Um fantástico itinerário sonoro focado na incrível viagem pelo
fascinante mundo do desconhecido que habita no interior da
terra. Música e narração oral encontram-se para criar um clima de
suspense e aventura que promete conquistar miúdos e graúdos.
Música, palavra e sensações numa história que celebra o Natal
num cenário inesperado e surpreendente!
Gratuito

Sujeita a lotação máxima da sala | bmma.educativo@cm-agueda.pt | Tel. 234 624 688

Horário(s)
Sáb.: 11h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Famílias e Público em Geral

A RIA
INSPIRA-NOS
Honramos o nosso Património,
conhecendo, usufruindo
e valorizando-o!
Contamos consigo.

Barco Moliceiro
Arte da Carpintaria Naval
da Região de Aveiro
· Inscrição no Inventário Nacional do Património
Cultural Imaterial
· Candidatura a Património Cultural Imaterial
da Humanidade

