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Rede de Bibliotecas MunicipaisAGENDA MArço 2017

bibliotEcA MuNicipAl DE EstArrEjA

1 A 31 MArço

Novelo de CoNtos 
Mês dA LeituRA
Município de Estarreja

Contos em Rede é um projeto da Rede de Bibliotecas de estarreja 
em torno da partilha de contos pelas instituições. sujeito a inscri-
ção, tem como objetivo garantir sessões de contos em todos os 
aderentes, de forma a promover a prática da narração oral.
este projeto decorre em todo o Município de estarreja durante o 
mês de Março, Mês da Leitura, com início no dia 1, passível da 
participação de todas as escolas, instituições e Associações conce-
lhias. os contadores podem ser, bibliotecários, técnicos, animado-
res, docentes, idosos, alunos ou todos os que queiram partilhar 
contos, sejam tradicionais ou de autor.

Público-alvo
Escolas, Instituições, Associações e Público em geral
Promotor
Rede de Bibliotecas de Estarreja

cAsA DAs GErAçõEs –
bibliotEcA MuNicipAl DE MurtosA

tErçAs E sExtAs-fEirAs MArço

Workshop 
CartoNagem 
NA CAsA dAs GeRAçÕes
Sala Polivalente

A participação neste workshop é gratuita e limitada. As inscri-
ções são feitas na Casa das Gerações ou pelo e-mail biblioteca@
cm-murtosa.pt
será dinamizada pela d. Ana Luísa.

Horário(s)
14h30-17h30

Público-alvo
Geral
Promotor
Município da Murtosa



Rede de Bibliotecas MunicipaisAGENDA MArço 2017

bibliotEcA MuNicipAl DE AlbErGAriA-A-VElhA

3 E 4 DE MArço

para alÉm de prINCesas 
e dragÕes 
IV EncontRo A BIBlIotEcA 
E A APREndIzAgEM 
cRIAtIVA
Salão nobre

o(s) Valor(es) da(s) Leitura(s) visa refletir sobre o humanismo e 
a divulgação de valores no contexto das bibliotecas e de outras 
estruturas de promoção de leitura. A Filosofia para crianças e 
jovens, a Biblioterapia e a prática de Mindfulness são alguns dos 
assuntos que serão abordados no encontro, que conta com a parti-
cipação de autores, mediadores da leitura e investigadores. Para 
além da partilha de estudos que são desenvolvidos na área, serão 
apresentados exemplos de boas práticas. Na noite de sexta-feira 
destaca-se ainda uma tertúlia performativa – Cafés Filosóficos – 
no Café-Concerto do Cineteatro Alba.

Horário(s)
Sex. 14h00-23h00
Sáb. 09h00-19h30

Público-alvo
Professores da Educação Pré-escolar, do Ensino Básico, 
do Ensino Secundário e do Ensino Especial; Professores 
bibliotecários designados ao abrigo da Portaria 192-A/2015; 
Animadores; Bibliotecários
Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha

bibliotEcA MuNicipAl DE AVEiro

2, 9, 16, 23 E 30 DE MArço

ouvINdo o ImagINárIo 
… – AteLieR de CoNtos
Polo de Esgueira

os participantes são convidados a ouvir várias histórias que comple-
tam contando suas próprias histórias e recriam um novo conto.
esta ação baseia-se em suaves brisas de palavras que sussurram 
no ouvido, despertando os sentidos e recriando o mundo. esta 
está repleta de palavras coloridas e mágicas que irão percorrer 
o imaginário e despertar o maravilhoso das crianças construindo 
um conto.

Inscrição obrigatória
gratuito

Horário(s)
15h00

Público-alvo
Crianças dos 4 aos 10 anos
Promotor
Biblioteca Municipal de Aveiro



Rede de Bibliotecas MunicipaisAGENDA MArço 2017

REdE dE BIBlIotEcAS dE oVAR

7 DE MArço

autor (es) À vIsta – 
II edIção da 
ItINerâNCIa CoNCelhIa 
de esCrItores, 
Ilustradores e 
CoNtadores de 
hIstórIas 
ANA sALdANHA
Escola Básica de Maceda
Escola Básica Mons. Miguel de oliveira, Válega
Biblioteca Municipal de ovar

Projeto realizado no âmbito da Rede de Bibliotecas de ovar (Biblio-
teca Municipal e Bibliotecas escolares). o “Autor (es) à Vista” é um 
projeto de continuidade de promoção e animação da leitura, 
organizado pela RBovar, tendo como alvo os alunos, desde o Ji ao 
secundário, visando uma maior proximidade destes com os autores 
dos livros e os seus mediadores.

Horário(s)
09h30 – Escola Básica de Maceda 
(para alunos do AEEON)
11h30 – Escola Básica Mons. Miguel 
de Oliveira, Válega (para alunos do AEOS)
14h30 – Biblioteca Municipal de Ovar 
(para alunos do AEO)

Público-alvo
Encontros destinados aos alunos 
do 2º e 3º ciclo

bibliotEcA MuNicipAl DE AlbErGAriA-A-VElhA

6 DE MArço A 1 DE Abril

elos
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha

A Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha promove um mês 
de atividades para todas as idades, em que a paixão pela leitu-
ra se alia a outras áreas do saber: “em Roda do CoNto” (07/03); 
“Leituras em Movimento: YoGA em Família na Biblioteca” (11/03); 
“diverCooK Kids” (18/03); “seRÕes em boa companhia: tertúlia 
Poética” (21/03).
A Biblioteca Municipal acolhe, ainda, duas exposições:
•	 “Histórias da Ajudaris 2016” – exposição de ilustração 

(patente de 01 a 23/03/2017);
•	 “Acordo ortográfico” – exposição fotográfica de sandra Barão 

Nobre (patente de 24/03 a 28/04/2017). inauguração a 24 de 
março, seguida de visita à exposição e Conversa com a autora.

gratuito

Horário(s)
Seg. a Sex. 10h00-19h00
Sáb. 10h00-13h00 · 14h00-18h00

Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral
Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
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bibliotEcA MuNicipAl DE sEVEr Do VouGA

9 DE MArço A 6 DE Abril

exposIção de 
Ilustração “de umas 
CoIsas NasCem outras”, 
de raChel CaIaNo 
oFiCiNA de iLustRAção 
CoM A PReseNçA dA 
iLustRAdoRA
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal

As coisas são mesmo o que são ou são outras coisas? Podemos 
ver o avesso das coisas? e o avesso das palavras? um pedacinho 
de tronco de árvore descobre-se lápis, um dedal de água do rio 
descobre-se floco de neve e, num ecrã ou teclado de telemóvel, um 
dedo polegar descobre-se instrumento de escrita…
Exposição de ilustração dos originais do livro “De umas coisas 
nascem outras”, escrito por João Pedro Mésseder e ilustrado por 
Rachel Caiano, editado pela Caminho.
oficina de ilustração “das coisas nascem coisas – a linha” com a 
presença da ilustradora, no dia 18 de março (sábado), baseada nos 
livros “O pequeno livro das coisas”, “De umas coisas nascem outras” e 
“Tudo é sempre outra coisa”.

Inscrições abertas
gratuito

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

Público-alvo
Infantil. Famílias. Geral
Promotor
Município de Sever do Vouga

cAsA DAs GErAçõEs –
bibliotEcA MuNicipAl DE MurtosA

13 A 29 MArço

hora do CoNto 
VAMos CoNtAR 
e PRoVAR
Sala do conto

Podem as histórias ter sabor? A resposta é sim: as histórias têm 
sabor e no caso de “Camila, a Fada dos Cupcakes” são mesmo doces!
A deliciosa história de tim Bugbird é o mote para uma “Hora do 
Conto” especial, que tem lugar na Casa das Gerações – Biblioteca 
Municipal da Murtosa e que desafia os mais pequenos a escutar 
primeiro o conto, pela voz do escritor Murtoseiro Francisco Rito 
e, depois, a preparar deliciosos cupcakes, com a ajuda da doceira 
sofia Azevedo.

Horário(s)
09h30-11h30

Público-alvo
Infantil
Promotor
Município da Murtosa



Rede de Bibliotecas MunicipaisAGENDA MArço 2017

REdE dE BIBlIotEcAS dE oVAR

17 DE MArço

autor (es) À vIsta – 
II edIção da 
ItINerâNCIa CoNCelhIa 
de esCrItores, 
Ilustradores e 
CoNtadores de 
hIstórIas 
RiCHARd ZiMLeR
Biblioteca Municipal de ovar

Projeto realizado no âmbito da Rede de Bibliotecas de ovar (Biblio-
teca Municipal e Bibliotecas escolares). o “Autor (es) à Vista” é um 
projeto de continuidade de promoção e animação da leitura, 
organizado pela RBovar, tendo como alvo os alunos, desde o Ji ao 
secundário, visando uma maior proximidade destes com os autores 
dos livros e os seus mediadores.

Horário(s)
11h00

Público-alvo
Destinado aos alunos do Secundário

bibliotEcA MuNicipAl DE VAGos

15 DE MArço

CrIa, reCrIa 
e reCICla
Sala infanto-juvenil

Para a chegada da Primavera propomos que venha participar numa 
oficina para elaboração de vasos auto-regáveis e ervas aromáticas 
na vertical.
Vamos aprenderes a fazer uma horta de ervas aromáticas e vasos 
que se regam a si próprios!

Participação gratuita. inscreve-te!
inscrições: Biblioteca@cm-vagos.pt ou 234 799 605

Horário(s)
17h00-18h00

Público-alvo
Crianças com mais de 7 anos e familiares/ 
Público em geral
Promotor
Município de Vagos



Rede de Bibliotecas MunicipaisAGENDA MArço 2017

bibliotEcA MuNicipAl DE ANADiA

20 A 25 DE MArço

a poesIa aNda Nas ruas 
de aNadIa
concelho de Anadia

durante a semana de 20 a 25 de Março a Poesia sai à rua, em 
Anadia. todas as Freguesias do Concelho irão acolher iniciativas 
diversas subordinadas à Poesia.
No dia 21, dia Mundial da Poesia, a Praça do Município será palco 
de um flash mob poético protagonizado por alunos de todas as 
escolas do Concelho que, inundarão, também, as várias artérias 
principais da cidade, dinamizando acções no comércio local e com 
a população em geral.

Público-alvo
Público em geral
Promotor
Câmara Municipal de Anadia

BIBlIotEcA MunIcIPAl dE olIVEIRA do BAIRRo

20 A 26 DE MArço

CampaNha 
“ao sabor da poesIa – 
pequeNos poetas, 
poemas gIgaNtes” 
seMANA dA PoesiA
concelho de oliveira do Bairro

No dia 21 de março comemora-se o dia Mundial da Poesia. Por mais 
um ano, a Biblioteca Municipal de oliveira do Bairro, numa organi-
zação conjunta com a Rede de Bibliotecas escolares do concelho, 
volta a assinalar esta data com a campanha Ao Sabor da Poesia 
2017 “Pequenos Poetas, Poemas Gigantes”, onde se destacam 
diversas atividades.
esteja atento ao programa! Consulte o site bm.cm-olb.pt

Participação
gratuita

Público-alvo
Público em geral
Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro | 
Rede de Bibliotecas Escolares
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bibliotEcA MuNicipAl DE EstArrEjA

21 MArço

sarau de poesIa – 
abraços 
PoR ANdRé GAGo
Biblioteca Municipal de Estarreja

A Biblioteca Municipal de estarreja recebe no próximo dia 21 de 
março, pelas 21h00, André Gago, ator, encenador e escritor, que 
participará em mais uma edição do sarau de Poesia com um recital 
de uma seleção de poemas dos seus autores preferidos de todo 
o mundo.
Conhecido do grande público pela sua participação em produções 
de televisão, teatro e cinema, o convidado é fundador e diretor 
artístico de teatro instável, desde 2004. Na poesia tem recitais e 
performances para adultos e crianças. Na área do spoken word 
trabalhou com muitos poetas, atores e performers convidados em 
Lisbon Poetry orchestra. enquanto escritor, André Gago recebeu 
o Prémio Revelação da Associação Portuguesa de escritores 2000 
com “o Circo da Lua” (cujas ilustrações de Marina Palácio rece-
beram o Prémio Melhor ilustração infantil do Festival de Bd da 
Amadora 2003) e o Prémio Primeira obra do PeN Clube Portu-
gal 2010 com o romance “Rio Homem”. Com outros escritores é 
autor de “A Misteriosa Mulher da Ópera”, “o Lado de dentro do 
Lado de dentro”, “urbano – o eterno sedutor” e “Máscaras, Misté-
rios e segredos”. Adaptou alguns textos para o teatro, entre eles, 
o Físico Prodigioso”, de Jorge de sena e “o Romance da Raposa”, 
de Aquilino Ribeiro.
Relembre-se que através da rubrica “sarau instável”, que pretende 
ser um espaço de partilha e reflexão em torno de temas atuais, 
intemporais e inquietantes, a Biblioteca Municipal de silves tem 
trazido regularmente a silves, muitas das mais conceituadas figu-
ras portuguesas da Cultura, Artes e Letras.
Mais informações sobre a iniciativa poderão ser recolhidas junto da 
Biblioteca Municipal de estarreja através do telefone 234 840 614 
ou do endereço de correio eletrónico biblioteca.municipal@
cm-estarreja.pt

A entrada é livre

Horário(s)
21h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Estarreja
Público-alvo
Público em geral
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bibliotEcA MuNicipAl DE VAGos

22 DE MArço E 19 DE Abril

ofICINa 
“hIstórIas Com xadrez”
Sala infanto-juvenil

A oficina “Historias com Xadrez” é uma iniciativa que tem como 
objetivo incutir o gosto pelo jogo de xadrez e permitir que os parti-
cipantes possam descobrir a arte de trabalhar em cerâmica/barro 
ao elaborar as peças do jogo. Cada participante poderá, também, 
criar, uma história que envolva uma ou todas as peças deste jogo 
de estratégia e memória.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas, presencial-
mente, na Biblioteca Municipal ou através da internet mediante o 
preenchimento de um formulário que se encontra disponível em: 
http://bit.ly/HistóriascomXadrez

Horário(s)
17h00-18h30

Público-alvo
Crianças dos 6 aos 12 anos
Promotor
Município de Vagos

bibliotEcA MuNicipAl DE sEVEr Do VouGA

30 DE MArço A 27 DE Abril

exposIção de 
Ilustração “plouf”, 
de aNabela dIas 
WoRKsHoP de iLustRAção 
CoM A PReseNçA dA 
iLustRAdoRA
Piso 1 da Biblioteca Municipal

Plouf adora passear as casas pelo jardim. Mas nestes dias cinzentos 
chove bastante, e abrigar os telhados é uma tarefa bastante difícil 
para quem é muito pequeno. o melhor será cobrir as nuvens com 
uma capa de chuva para poder sonhar um bocadinho mais…
Exposição de ilustração dos originais do livro “Plouf”, escrito por 
Pedro saraiva e ilustrado por Anabela dias, editado pela imaginar 
do Gigante. Livro galardoado com Menção Honrosa atribuída pela 
revista norte-americana 3X3, uma referência mundial na ilustração 
contemporânea.
Workshop de ilustração, com a presença da ilustradora, no dia 
22 de abril (sábado), baseado no livro “Plouf”.

Inscrições abertas
gratuito

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

Público-alvo
Infantil. Famílias. Geral
Promotor
Município de Sever do Vouga
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BIBlIotEcA MunIcIPAl dE olIVEIRA do BAIRRo

31 DE MArço

9.ª edIção do CoNCurso 
de leItura em voz alta 
“ouvIr ler… que prazer!” 
FiNAL CoNCeLHiA
Quartel das Artes dr. Alípio Sol

A Rede de Bibliotecas do Concelho de oliveira do Bairro organiza a Final Concelhia 
da 9ª edição do Concurso de Leitura em Voz Alta – “Ouvir ler...Que prazer!”, a 31 de 
março, pelas 21:00, no Quartel das Artes.
A concurso, irão estar 20 alunos apurados na eliminatória do dia 22 de fevereiro, 
pertencentes ao Agrupamento de escolas de oliveira do Bairro, instituto de Promo-
ção social de Bustos e instituto Profissional da Bairrada. A prova consiste unicamente 
na leitura de um excerto do livro selecionado para a final.
os vencedores vão representar o Concelho na Final intermunicipal, que terá lugar 
em Albergaria-a-Velha, no dia 27 de maio, no âmbito do Concurso intermunicipal 
de Leitura da Comunidade intermunicipal da Região de Aveiro (CiRA).
Para mais informações consultar o site: bm.cm-olb.pt

Participação
gratuita

Horário(s)
21h00

Público-alvo
Público em geral
Promotor
Rede de Bibliotecas do Concelho 
de Oliveira do Bairro
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rEGiÃo DE AVEiro

1 A 31 DE MAio

europeaN CYClINg ChallleNge
Região de Aveiro
Pedala pela Mobilidade Sustentável em maio

A Região de Aveiro vai participar no european Cycling Challenge  2017 – eCC2017. depois da boa 
prestação da participação no eCC em 2016, queremos fazer melhor em 2017.
de 1 a 31 de MAio de 2017, cidades-regiões europeias irão competir pelo estatuto da mais amiga 
da bicicleta. 
Convidamos os Cidadãos da Região de Aveiro a participar. Para tal, visite o site www.cyclingchallenge.eu, 
descarregue a aplicação Naviki para o seu smartphone e faça o seu registo. depois, pedale connosco. 
sempre que pedalar, até 30 Km/h, no território dos onze Municípios, estará a contribuir para que a 
Região de Aveiro alcance os lugares cimeiros da mobilidade sustentável na europa.
No eCC2016, a equipa da Ci Região de Aveiro ficou em 1º lugar em Portugal. 
Queremos voltar a ganhar o Campeonato Nacional. 

2017 edition  |  #ecc2017eu  |  #ciracycling
Info: Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
tel: (+351) 234 377 650
www.regiaodeaveiro.pt  |  www.cyclingchallenge.eu  |  www.facebook.com/europeancyclingchallenge



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 


