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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

ATÉ 31 DE MARÇO

CONCURSO DE POESIA 
LETRAS DA PRIMAVERA

O Concurso de Poesia é promovido pela Câmara Municipal de 
Anadia, no âmbito da celebração do Dia Mundial da Poesia 
(21 de março), e visa, sobretudo, consolidar hábitos de escrita e 
promover a valorização da poesia enquanto expressão literária. 
Para mais informações, consulte o site da Câmara Municipal de 
Anadia (www.cm-anadia.pt) e da Biblioteca Municipal de Anadia 
(www.bm-anadia.pt), bem como na página de Facebook do Muni-
cípio (www.facebook.com/municipioanadia).

Gratuita

Público-alvo 
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

02 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO

“MAKERSPACE BMI – 
JUNTOS FAZEMOS!”

O espaço “Makerspace BMI — Juntos Fazemos!”, permite a todos 
os utilizadores usufruírem em regime de livre acesso, de expe-
riências que possam contribuir para o desenvolvimento da sua 
aprendizagem e criatividade, como por exemplo a impressão 3D, 
ou simplesmente a criação de objetos totalmente recicláveis.
Ao longo, de 2018, a BMI oferecerá um programa de workshops, 
numa pareceria com a Fábrica Centro Ciência Viva da Universidade 
de Aveiro, que contribuirão para consolidar a biblioteca como um 
espaço de formação não formal e de aprendizagem ao longo da 
vida, todos os meses um workshop diferente, participe!

27/01/2018 – Máquina da Rabiscos
24/02/2018 – Vem aprender a Soldar
24/03/2018 – Bonecos Equilibristas 

Inscrição prévia obrigatória.

Horário(s)
Ter. a sáb.: 10h00-18h30

Público-alvo 
Público em Geral
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Horário(s)
Ter. a sáb.: 10h00-18h30

Público-alvo 
Publico em Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

06 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO

EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO 
DE SARA BANDARRA
Sala Polivalente

Esta exposição é composta por uma seleção de trabalhos da ilustra-
dora, com diferentes técnicas e formatos. Sara Bandarra é professora 
no Município de Ílhavo e ilustradora freelancer. Estudou Design de 
Comunicação na Escola Superior de Arte e Design de Matosinhos. 
Ateliê de Ilustração com Sara Bandarra.
Com papel, tesouras, colas, grafite aguarelável, papel vegetal, etc, … 
os participantes deste ateliê poderão construir imagens sob a 
orientação da ilustradora Sara Bandarra.

Inscrição prévia obrigatória.
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A Exposição de Ilustração “Pais do Avesso” é composta por 12 Ilustrações 
originais criadas por Sónia Pais e desenvolvidas sob a temática da paren-
talidade positiva para promoção de palestras do projeto homónimo. 
Pais do Avesso, projeto desenvolvido em parceria com a Biblioteca 
Municipal, o Serviço de Ação Social do Município de Sever do Vouga 
e com o Centro de Apoio Familiar e de Aconselhamento Parental 
“Raio de Sol… Para Todos” da Associação Humanitária Mão Amiga, 
de Albergaria-a-Velha, visa a promoção do conceito de parentali-
dade positiva junto das famílias.
A preocupação com a educação dos filhos, a mudança do para-
digma da educação autoritária para a parentalidade positiva, os 
papéis parentais, a comunicação, as birras, os castigos, os limites, 
o afeto e o colo são alguns dos assuntos percetíveis nas ilustrações.
O Município de Sever do Vouga considera que o apoio às famílias 
e o enfoque nas pessoas constitui uma das pedras basilares de 
combate ao isolamento e à desertificação, tendo obtido o reco-
nhecimento de “Autarquia + Familiarmente Responsável ®”, pela 
2.ª vez consecutiva, em 2017, pelo Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis.
O projeto “Pais do Avesso” foi distinguido com Menção Honrosa 
do Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais, pela 
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, em 2016.
As ilustrações, desenvolvidas maioritariamente em acrílico sobre 
papel, incitam à reflexão imperiosa que a sociedade necessita 
efetuar sobre o conceito de família e o desafio da parentalidade. 
A família enquanto unidade-base da sociedade. 

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

A família desempenha um papel insubstituível: o ser humano 
nasce e cresce no seu seio e nele constrói a sua identidade. É no 
seio familiar que se efetua a educação basilar das crianças e se 
absorvem as primeiras transmissões culturais.
Esta Exposição está disponível para Itinerância, ao abrigo das 
condições previstas no programa Biblioteca Andante.
Biografia
Sónia Pais (1974-) é ilustradora e possui os livros infantis no 
coração. Licenciada em Pintura pela Escola Universitária das Artes 
de Coimbra, desempenha funções na Câmara Municipal de Sever 
do Vouga, onde é responsável pela imagem gráfica da Biblioteca 
Municipal. Como ilustradora freelancer, possui algumas publica-
ções editadas, entre outros trabalhos.

Gratuito

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

08 A 31 DE JANEIRO

PAIS DO AVESSO 
DE SÓNIA PAIS 
EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO

Destinatários
Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

10 E 24 DE JANEIRO, 07 E 21 DE FEVEREIRO, 
07 E 21 DE MARÇO

PROJETO 
“LEITURA SÉNIOR
Rede Concelhia de Leitura

O Projeto “Leitura Sénior” é um convite da Rede Concelhia de Leitu-
ra de Oliveira do Bairro ao público sénior, para viver momentos de 
alegria, convívio e troca de experiências. Através da leitura, vamos 
despertar lembranças, libertar emoções e transportá-lo a outros 
tempos e outros lugares. Vamos dar azo à conversa, trocar ideias e 
partilhar afetos. Vamos acrescentar vida aos anos…

Horário(s)
10h30-11h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

09 DE JANEIRO 

ENCONTRO COM 
GONÇALO CADILHE

Integrado no projeto AUTOR (ES) À VISTA – 
Itinerância Concelhia de Escritores, Ilustradores 
e Contadores de Histórias 
Gonçalo Cadilhe nasceu na Figueira da Foz, em 1968. Licenciou-se 
em Gestão de Empresas na Universidade Católica do Porto, em 
1992. Em 1993, começou a viajar e a escrever sobre viagens de 
forma profissional. A partir de 1996, dedicou-se exclusivamente ao 
jornalismo de viagens. Ao longo dos anos, tem vindo a colaborar 
com a “Grande Reportagem”, com o “Independente”, com a “Elle”, 
com a “Epicur”, com o “Blitz”, com o “Expresso” e com o programa da 
manhã da Antena 1. Protagonizou três documentários de viagens 
para a RTP2. Organiza e acompanha mini-tours pelo mundo em 
parceria com uma empresa do ramo. Escreve crónicas regulares 
no suplemento da Visão “Vida e Viagens” e na “SurfPortugal”. Tem 
dez livros publicados.

Horário(s)
14h30

Público-alvo
Alunos e professores do secundário e público em geral.

Público-alvo 
Público Sénior

10 de janeiro
Namorar a Poesia
Polo de Leitura de Oiã

24 de janeiro
Musicalidades Literárias
Polo de Leitura da Mamarrosa

07 de fevereiro
Teatro – Dr. Leitor
Polo de Leitura da Palhaça

21 de fevereiro
Chá de Reencontros
Polo de Leitura do Troviscal

07 de março
Musicalidades Literárias
Polo de Leitura de Bustos

21 de março
Namorar a Poesia
Polo de Leitura de Oiã

Gratuita



Rede de Bibliotecas MunicipaisAGENDA JANEIRO/ MARÇ0 2018

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

13 DE JANEIRO

ENCONTROS COM (A) 
EDUCAÇÃO 
COMUNICAÇÃO CONSCIENTE 
COM AS CRIANÇAS

O termo “comunicação” é tão usual que raramente lhe conferimos 
a importância que realmente tem. Assumimos naturalmente que 
comunicar é um processo natural, e até é, mas comunicar de forma 
empática e assertiva nem sempre é fácil e acessível.
Educar crianças é uma aventura apaixonante, mas uma tarefa 
desafiante. A forma como se aborda influencia o coração, o interior 
e a consciência da geração seguinte. 
Neste Workshop, facilitado por Catarina Parente, vamos promover a 
reflexão e o autoconhecimento e, assim, (re)aprender a comunicar 
conscientemente com as crianças!!!
Que crianças/alunos temos e que educadores/professores quere-
mos ser para educar e comunicar com mente tranquila, com cone-
xão, vivendo cada dia de forma mais consciente?!

Inscrição obrigatória: biblioteca@cm-albergaria.pt, 
Até 11 janeiro– Limitado a 25 participantes

Gratuito

Horário(s)
10h00-13h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

16 DE JANEIRO, 13 DE FEVEREIRO E 13 DE MARÇO

ATELIER 
“A 2 É MELHOR”
Sala infanto-juvenil 

O Atelier “A 2 é Melhor” é uma iniciativa dirigida a bebés até aos 
24 meses e suas famílias e tem como objetivo promover a relação 
e o brincar partindo da leitura partilhada.

A entrada é livre.
Inscrições para: Biblioteca@cm-vagos.pt ou http://bit.ly/A2éMelhor

Horário(s)
15h00-16h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo 
Bebés até 24 meses e famílias

Público-alvo 
Famílias, Professores, Educadores e Profissionais de Saúde
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

18 E 19 DE JANEIRO

BIBLIOTECAS VIVAS 
TRANSFORMAR 
O NOSSO MUNDO
CONFERÊNCIA 2018

Partindo da firme convicção de que as bibliotecas vivas têm poder 
para transformar o mundo, esta Conferência visa difundir boas 
práticas em bibliotecas públicas e identificar potenciais e inova-
doras áreas de ação. 
Ambicionamos contribuir para alargar o campo de visão dos 
profissionais das ciências documentais e outros, dando a conhecer 
melhor a Agenda 2030 das Nações Unidas e os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, oportunidades decorrentes da Polí-
tica Nacional de Ciência Aberta, práticas diferenciadas e pioneiras 
nas bibliotecas públicas, atraindo-os e envolvendo-os na conceção 
e implementação de projetos e serviços arrojados, constituindo 
parcerias com outros profissionais e organismos vários, promo-
vendo a saúde, o bem-estar, a tolerância e a paz, a cidadania e a 
inclusão, o diálogo e a criatividade.

Gratuito
Programa, Inscrição e Informações em: 
https://bibliotecasvivas.wixsite.com/conferencia

Horário(s)
Dia 18: 09h30-18h00
Dia 19: 09h30-17h30

Destinatários
Bibliotecários, Outros Técnicos de Biblioteca, Educadores, 
Professores, Outros Mediadores, Assistentes e Educadores 
Sociais, Outros Profissionais da Área da Saúde

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

13 E 27 DE JANEIRO, 10 E 24 DE FEVEREIRO, 
03 E 17 DE MARÇO

ENCONTROS COM SAÚDE

“Encontros com Saúde” é um projeto da Biblioteca Municipal de 
Oliveira do Bairro em parceria com a Clínica de Reabilitação Móvel – 
REAB, qua através de sessões sob temas diferentes pretende educar 
a comunidade em geral para a saúde, relembrando a importância 
da literatura nesta função

Programa
13 de janeiro: “Decorar a sua casa pode ajudar a sua saúde: 
os segredos do Feng Shui”
27 de janeiro: “Respirar bem: técnicas de prevenção 
milenares de medicação natural”
10 de fevereiro: “Mezinhas da avó: segredos milenares 
de medicação natural”
24 de fevereiro: “Varizes: formas de prevenir 
alterações vasculares”
3 de março: “O impacto das alterações morfológicas do pé”
17 de março: “Como as novas tecnologias influenciam a sua 
saúde física e mental”

Gratuita

Horário(s)
15h00-16h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro | 
REAB – Clínica de Reabilitação Móvel
Público-alvo 
Público em geral
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O humor pode ser uma “arma” e essa é a essência da exposição 
“Ensaios sobre a atualidade” que reúne alguns dos melhores traba-
lhos do ilustrador e cartoonista Vasco Gargalo, inspirados no que de 
mais importante se passa aquém e além-fronteiras, destacando-se 
o cartoon “Alepponica” graças ao qual o nome deste artista – nasci-
do em 1977, em Vila Franca de Xira – passou a correr mundo nos 
vários meios de comunicação.
Nomeado Embaixador em Portugal para a Liberdade de Expres-
são pelo The United Sketches, é ilustrador em regime freelancer. 
Tem formação em Ilustração e Banda Desenhada pela Faculdade 
de Belas-Artes de Lisboa e é mestrando em Ilustração Artística 
pelo ISEC. Participou em diferentes publicações em parceria com 
editoras, agências de publicidade e projetos artísticos de ilustração 
e banda desenhada. Integrou várias exposições coletivas e realizou 
diversas individuais.

Livre acesso

Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-19h00
Sáb.: 09h30-13h00 (habitual)

Público-alvo
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

19 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO 

EXPOSIÇÃO DE CARTOONS DE VASCO GARGALO 
“ENSAIOS SOBRE A ATUALIDADE”
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

17 FEVEREIRO

CONVERSA COM… 
PEDRO CHAGAS FREITAS 

Apresentação do livro Repartição
Pedro Chagas Freitas, é um gajo que escreve cenas. Está publi-
cado em mais de uma dezena de países e é um dos autores mais 
vendidos em Portugal, em Itália e no Brasil. Inventou jogos didá-
ticos de escrita criativa. Não aprecia más-pessoas e tende a não 
conseguir cumprimentá-las. Faz tudo o que pode para fazer o que 
lhe apetece.

Um homem é chamado para uma inspeção numa sombria 
Repartição de Finanças. É lá que se vai iniciar uma viagem 
sem retorno pelos mais obscuros segredos, pelos mais 
íntimos medos, pelos mais imorais desejos. Afinal de 
contas, o que acontece na Repartição fica na Repartição. 
Um livro carregado de ironia, mas também de emoção.  
Uma sátira dos tempos modernos, em que nem tudo é o que pare-
ce. Mas alguma vez o é? Prometo amar-te na saúde, na doença e 
na dívida fiscal

Entrada livre.
Para mais informações contactar: Biblioteca Municipal de Estarreja – 
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614

Horário(s)
16h00

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo 
Comunidade em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

20 DE JANEIRO

ATELIER 
“LER PARA OS AFETOS”
Sala do conto

Atelier “Ler para os Afetos”, integrado no Serviço de Promoção 
do Livro e da Leitura, da Biblioteca Municipal, toma como ponto 
de partida o livro na promoção do desenvolvimento global da 
criança, colocando a literacia na infância ao serviço da Psicolo-
gia do Desenvolvimento. O livro e a literatura para a infância são 
instrumentos de excecional qualidade na promoção da relação, 
do pensamento, do diálogo, da palavra, do brincar e da expressão 
de afetos e emoções.

Horário(s)
15h00

Público-alvo 
Crianças a partir dos 3 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

19 A 25 DE MARÇO

A POESIA (ANDA) 
NAS RUAS DE ANADIA

Entre 19 e 25 de Março, em todo o Concelho, a Poesia vai sair às ruas 
de Anadia. Na manhã do dia 21 de Março, o Centro de Anadia será 
ocupado por alunos de todas as Escolas de Anadia, que dinamiza-
rão acções junto do comércio local e da população, terminando com 
um momento conjunto, na Praça do Município, onde haverá, ainda, 
uma largada de balões com mensagens poéticas.

Gratuita

Público-alvo 
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

16 MARÇO E17 MARÇO

PARA ALÉM DE PRINCESAS 
E DRAGÕES 
V ENCONTRO: LEITURA ATIVA 
E ESCRITA CRIATIVA

A LEITURA e a ESCRITA alimentam-se de criatividade, entusiasmo, 
sonho e vontade de partilhar. São fundamentais para o desenvol-
vimento e para a promoção da liberdade de pensar; ou não são as 
palavras que nos dão asas à imaginação e fazem viajar?!
A Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha, em articulação com 
a Coordenação Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares 
do MEC, elege, assim, a LEITURA ATIVA E ESCRITA CRIATIVA como 
temática nodal da V edição do Encontro “Para Além de Princesas 
e Dragões”. 
Participar neste Encontro é, pois, como integrar uma grande Famí-
lia: juntos partilhamos experiências em torno do desenvolvimento 
de competências associadas à promoção de e para a leitura ativa, 
e da escrita criativa, assentes em aprendizagens e criatividade.

10,00€ – Preço único 
Inscrição obrigatória até 21 de fevereiro em http://biblioteca.cm-albergaria.pt 

Horário(s)
14h00-19h00 | 21h30-23h00
09h00-13h00 | 14h30-18h30

Promotor
SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa | 
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
RBAAV – Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha
Público-alvo 
Professores da Educação Pré-Escolar, do Ensino Básico, 
do Ensino Secundário e do Ensino Especial, 
e Professores Bibliotecários Designados ao Abrigo 
da Portaria 192-A/2015 – Formação em Acreditação
Animadores | Bibliotecários – Certificado de Participação
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A poesia existe em todos nós – no dia a dia, nas mais pequenas coisas, 
só precisamos de estar atentos e recetivos ao seu chamamento.
Em divagações poéticas, Conceição Oliveira pretende homenagear, 
em simultâneo, poetas, poesia, e escritores num todo de conside-
rar a alma e o grito poéticos elementos fundamentais para um 
mundo melhor.
A propósito da Comemoração do Dia Mundial de Poesia, a Bibliote-
ca Municipal de Estarreja associa esta exposição a mais um Sarau 
de Poesia, uma noite onde as palavras poéticas surgirão como 
melodias suaves. 
Aberto à participação de todos quer para declamar como para 
apreciar.

Entrada livre.

Para mais informações contactar: Biblioteca Municipal de Estarreja – 
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614

Horário(s)
21h00

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo 
Comunidade em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

21 MARÇO

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
DIVAGAÇÕES POÉTICAS DE CONCEIÇÃO OLIVEIRA (SARO) 
SEGUIDA DE SARAU DE POESIA COM A PARTICIPAÇÃO 
DA AUTORA E DO CLUBE DE POESIA DE ESTARREJA



COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 
DA REGIÃO DE AVEIRO
Rua do Carmo, 20
3800-127 Aveiro

Tel: (+351) 234 377 650
www.regiaodeaveiro.pt  |  www.riadeaveiro.pt  | 
facebook.com/riadeaveiro.pt 


