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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS

12 DE AGOSTO A 1 DE OUTUBRO 

EXPOSIÇÃO 
“O NOSSO OCEANO, 
O NOSSO FUTURO”
Biblioteca Municipal de Vagos

Está patente, na Biblioteca Municipal Vagos, até ao dia 1 de outu-
bro, a exposição “O nosso oceano, o nosso futuro”, resultado das 
comemorações do Dia Mundial dos Oceanos, que em Vagos foi 
lembrado no dia 10 de junho.
 Organizadas por Eugénia Rocha – representante de Portugal do 
World Oceans Day Youth Advisory Council, com a colaboração da 
Câmara Municipal de Vagos, foram realizadas diversas tarefas, 
entre asa quais, um atelier de artes plásticas onde se criaram peças 
a partir do que antes era apenas lixo das nossas praias e que agora 
serão apresentadas nesta exposição.
Este lixo foi recolhido, no mesmo dia, antes da atividade, ao longo 
do areal da praia do Areão e Labrego, por um grupo de cidadãos.

Horário(s)
10h00-20h00
De terça-feira a sábado

Público-alvo 
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

7 A 27 DE SETEMBRO

12.º ANIVERSÁRIO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE ÍLHAVO
Biblioteca Municipal de Ílhavo

Jantar Literário com Ana Margarida de Carvalho
8 de setembro
Ana Margarida de Carvalho, jornalista e escritora será a convidada 
do próximo Jantar Literário, que terá lugar na Biblioteca Municipal 
de Ílhavo no dia 8 de setembro pelas 20h. Vencedora do Grande 
Prémio de Romance e Novela APE-DGLAB, em 2014, com o roman-
ce “Que importa a Fúria do Mar”, a autora viu também o seu livro 
“Não se pode morar nos olhos de um gato” (2016), ser considerado 
livro do ano 2017, nomeado pela SPA e vencedor do Prémio Manuel 
Boaventura.
Na sua primeira incursão na não-ficção em “Julgamentos que 
mudaram a história” (junho 2017), Ana Margarida de Carvalho, 
num estilo cativante e assente numa rigorosa pesquisa, traça uma 
panorâmica sobre julgamentos que, pela sua originalidade, barba-
ridade, injustiça gritante ou mediatismo, deixaram uma marca que 
jamais se apagará das cronologias históricas.

Inscrição prévia obrigatória

Feira do Livro
7 a 27 de setembro
Ao longo do mês de setembro, a Biblioteca Municipal de Ílhavo 
promove mais uma edição da Feira do Livro. Visite-nos e usufrua de 
excelentes livros, incluindo novidades editoriais, a preço de feira.

Horário(s)
Jantar Literário – 8 de setembro, 20h00
Feira do Livro – 3.ª Sábado das 10h00-18h30

Público-alvo
Público em Geral
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Com a presença da ilustradora
9 de setembro, 16h00
A exposição de ilustração “Nuvens, reis e outras coisas mais” da ilus-
tradora Marta Madureira é composta de trabalhos originais e uma 
seleção de ilustrações dos livros: “O rei vai à caça” (Editora Tcharan) 
e “Tiago, o colecionador-quase-nuvem” (Abysmo Editora). Desta-
que para as ilustrações de “Tiago, o colecionador-quase-nuvem”, 
patentes nesta mostra, que foram recentemente selecionadas para 
o World Illustration Awards 2017.
Como ilustradora Marta Madureira, foi já distinguida com algumas 
distinções de relevo, entre as quais: prémio Jovens Criadores Bienal 
de Atenas, Grécia 2003; Prémio Jovens Criadores Bienal de Nápoles, 
Itália 2005; Menção especial Prémio Nacional de Ilustração 2010; 
Menção especial Prémio Nacional de Ilustração 2011, 1º prémio – 
3×3 Magazine of Contemporary Illustration 2012. Conta com 
cerca de 20 livros ilustrados para a infância com textos de Álvaro 
Magalhães, Vergílio Alberto Vieira, Manuel António Pina, Adélia 
Carvalho, Ana Luísa Amaral, entre outros.

Oficina de ilustração com Marta Madureira
7 de outubro, 10h30
Destinada a crianças dos 6 aos 106 anos, a ilustradora Marta 
Madureira, cujo público e a critica, não lhes poupam elogios nem 
prémios, estará na Biblioteca Municipal para realizar uma oficina 
de ilustração no dia 7 de outubro. Inscreva-se!

Vagas limitadas. Inscrição prévia obrigatória

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

9 DE SETEMBRO A 2 DE DEZEMBRO

EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO 
“NUVENS, REIS E OUTRAS COISAS MAIS” 
DE MARTA MADUREIRA
Biblioteca Municipal de Ílhavo

Horário(s)
Exposição de Ilustração – 3.ª a Sábado das 10h00 às 18h30
Oficina de ilustração – 10h30

Público-alvo
Público em geral; Crianças a partir dos 6 anos e público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

23 SETEMBRO

BORBOLINO 
ESPETÁCULO DE MARIONETAS
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Sever do Vouga

A história de uma formidável amizade entre um grilo e uma crian-
ça, que juntos descobrem os valores mais importantes da vida. Um 
espetáculo sonoro e plástico interpretado por Ricardo Falcão, que 
demonstra como podemos ser diferentes mas criar laços infinitos 
e íntimos.
Adaptação para espetáculo de marionetas do livro infantil “Borbo-
lino”, da autoria de Odete Ferreira e editado pela d’Eurídice, o braço 
editorial da d’Orfeu.

Gratuito
Inscrição Prévia

Horário(s)
16h00
Duração
45m

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

7 OUTUBRO

CONVERSA COM… 
SANDRA BARÃO NOBRE
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha

Sandra Barão Nobre nasceu em França, em 1972, e tem como 
grandes paixões as viagens e a leitura. Em 2011, cria o Acordo-
fotografico.com – um site onde homenageia o ato de ler – e em 
2014 parte de mochila às costas para fazer uma volta ao mundo. O 
livro “Uma Volta ao Mundo com Leitores”, publicado este ano, reúne 
fragmentos do diário, entrevistas e narrativas de viagem, sobre os 
leitores que a autora conheceu durante o seu longo périplo e os 
lugares onde esses encontros ocorreram.

Horário(s)
16h00

Público-alvo
Comunidade leitora em geral

Artista/entidade
D´Orfeu
Ficha técnica | Biografia
Odete Ferreira | texto 
Filipa Mesquita | encenação 
Ricardo Falcão | interpretação e música
Joana Domingos, Margarida Carreira e 
Filipa Mesquita | cenografia  
Margarida Carreira | marionetas
Destinatários
M/3 e famílias
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

24 OUTUBRO A 23 DEZEMBRO

VIII FEIRA MUNICIPAL 
DO LIVRO
Biblioteca Municipal de Anadia

Esta actividade consiste em proporcionar à comunidade em geral, 
a oportunidade de conhecer e adquirir livros de todas as editoras 
nacionais, a preços reduzidos. A Feira Municipal do livro é uma 
oportunidade para encontrar um amigo!

Horário(s)
Horário de funcionamento da BMA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

14 OUTUBRO

WORKSHOP LEITURA 
DIGITAL 
INTRODUÇÃO AOS EBOOKS
Biblioteca Municipal de Estarreja

• O que é um livro digital: conceito, características, vantagens e 
desvantagens

• Leitura em dispositivos móveis: desafios e oportunidades
• Aplicações de leitura para dispositivos móveis
• Organização de bibliotecas digitais em dispositivos móveis
• Bibliotecas digitais, ebooks gratuitos e lojas de ebooks
A participação neste Workshop vir a ser Certificada pelo CFIEMO – 
Centro de Formação Intermunicipal de Estarreja, Murtosa e Ovar – 
como ACD (ação de curta duração), mediante apresentação, pelos 
interessados, de requerimento próprio, disponível na Página do 
CFIEMO, acompanhado de documento comprovativo da presença 
e do Programa temático da respetiva ação, reunidas que estejam 
as condições previstas no ponto 2 do artº 5º do Despacho nº 
5741/2015 do Secretário de Estado do Ensino e da Administração 
Escolar – DR 2ª série – nº 104, de 29 de maio. 2015.

Requisitos para os participantes 
Trazer os seus dispositivos móveis 
(e-readers, tablets ou smartphones)

Entrada Gratuita. Inscrição obrigatória
Inscrição até 9 de outubro.
Biblioteca Municipal de Estarreja, tel. 234 840 614
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt

Horário(s)
10h00-17h00

Público-alvo
Professores, Professores Bibliotecários, Mediadores da 
Leitura, Bibliotecários, Técnicos de Biblioteca e Público 
em Geral

Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

28 OUTUBRO

HISTÓRIAS EM PIJAMA 
ESPECIAL HALLOWEEN COM 
SESSÃO DE CONTOS POR 
VIRGÍNIA MILLEFIORI
Biblioteca Municipal de Estarreja

Na noite em que as abóboras são candeeiros e decoram as portas, 
a bruxas saem à rua com os gigantes, os vampiros e as aranhas, a 
Biblioteca Municipal prepara um serão especial para os mais cora-
josos! A atividade, que já vai na V edição, proporciona uma dormida 
especial na Sala infantil e convida todas as famílias a descobrirem 
histórias arrepiantes e cheias de travessuras!
Um serão de Halloween que promete deliciar todos aqueles que se 
atrevam a participar nesta assustadora sessão!
(As crianças deverão vir mascaradas)
Podem participar neste serão arrepiante sem obrigatoriedade de 
pernoitar na Biblioteca.

Entrada Gratuita. Inscrição obrigatória
Inscrição até 9 de outubro.
Biblioteca Municipal de Estarreja, tel. 234 840 614
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt

Público-alvo
Crianças dos 6 aos 12 anos e pais (opcional)

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

27 OUTUBRO

NOITE DE ARREPIAR… 
8.ª ED. 
PINTURAS FACIAIS, 
HORA DO CONTO, EXPRESSÃO 
PLÁSTICA, JOGOS…
Biblioteca Municipal de Sever do Vouga

“Noite de Arrepiar” é uma ação comemorativa do Dia das Bruxas, 
realizada anualmente.
As crianças envolvem-se em ambiente de suspense, com atividades 
de arrepiar a espinha...
Os livros assustadores estão presentes em toda a parte...

Gratuito
Inscrição Prévia

Horário(s)
20h30-23h30
Duração
3h00

Destinatários
6 a 10 anos idade
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

31 OUTUBRO

“TERROR NA BIBLIOTECA”
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha

“Terror na Biblioteca” é o serão perfeito preparado pela Biblioteca 
Municipal de Albergaria-a-Velha, que se veste a preceito para assi-
nalar a noite de Halloween. Entre as 21h00 e as 24h00, a equipa 
da biblioteca vai guiar os visitantes num percurso aterrorizador 
por várias áreas do edifício, animado com muitas surpresas misté-
rio que proporcionarão uma experiência diferente da habitual, 
revelando a biblioteca como um espaço de cultura, dinâmico e 
polivalente.

Crianças até 14 anos acompanhadas de um adulto
Inscrições limitadas e obrigatórias para 
biblioteca@cm-albergaria.pt

Horário(s)
21h00-24h00

Promotor
SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa
Público-alvo
Comunidade leitora em geral, > 3 anos

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

31 OUTUBRO

NOITE DAS BRUXAS
Biblioteca Municipal de Anadia

Esta actividade consiste em proporcionar às crianças uma noite 
na Biblioteca, num dia muito especial – O Dia das Bruxas. Uma 
noite inesquecível, com muitas leituras, jogos, teatro, entre outras 
actividades lúdicas.

Horário(s)
20h30 às 10h00
Promotor
Câmara Municipal de Anadia

Público-alvo
Crianças dos 8 aos 11 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

24 DE NOVEMBRO A 6 JANEIRÓ 18

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
DE ROSA BELA CRUZ 
«ETERNO RETORNO…»
Biblioteca Municipal de Ovar

Nesta exposição, Rosa Bela Cruz, aliando a pintura a acrílico com 
técnicas mistas, destacando-se as colagens e texturas gráficas, dá 
continuidade ao projeto que tem vindo a desenvolver centrado 
na exploração de diferentes interpretações da figura humana, 
com especial destaque para o universo feminino, em variantes de 
acentuação ou nivelamento dos corpos e rostos.

Livre Acesso.

Horário(s)
Habitual

Público-alvo
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

4 DE NOVEMBRO

PORQUE HOJE É SÁBADO…
CONCHAS
Biblioteca Municipal Manuel Alegre

“Conchas” é uma co-produção internacional para bebés, resultante 
do projeto «Hands full of Shells and Feet full of Flowers», um proces-
so criativo colaborativo desenvolvido entre d’Orfeu AC, Marione-
tas de Mandrágora e Franzisca Aarflot produksjoner (Noruega). 
Partindo da memória coletiva de ambos os países (Portugal e 
Noruega), misturou-se a música, a expressão dramática e corpo-
ral, o movimento e as marionetas e encontrou-se um compromisso 
cultural identitário. Um espetáculo icónico onde a abordagem não-
-verbal ganha forma através da fusão fonética das duas línguas, 
criando novas palavras e sons, aliada à musicalidade e à lingua-
gem corporal. “Conchas” conta a história de viajantes, pintados na 
tela, reais e imaginários, privilegiando os bebés e as suas famílias, 
porque este público é a semente que germina.

Participação
Gratuita

Horário(s)
10h30

Público-alvo 
Pais e filhos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

19, 20, 21 DE DEZEMBRO

X EDIÇÃO DOS ATELIERS 
DE NATAL 
NA BIBLIOTECA
Biblioteca Municipal de Ovar

Pelo décimo ano consecutivo, irão decorrer os Ateliers de Natal na 
Biblioteca os quais, à semelhança do que acontece nas pausas leti-
vas da páscoa e do verão, irão proporcionar às crianças atividades 
multidisciplinares (sessões de contos, leitura expressiva e plástica, 
escrita criativa) tendo como objetivo o contacto com os livros, com 
os autores e com as histórias que povoam o imaginário infantil.

Inscrição: obrigatória, gratuita e sujeita a confirmação.
(Consultar programa próprio)

Horário(s)
15h00-17h00.

Público-alvo
Crianças dos 6/12 anos.

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

11 DE DEZEMBRO A 02 DE JANEIRO’18

EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO 
“SAPATO”
Biblioteca Municipal Manuel Alegre

Esta Exposição de Ilustração subordinada ao tema “Sapato” é o 
resultado do 3º Encontro Nacional de Ilustração, promovido pela 
Junta de Freguesia de São João da Madeira, e constitui-se como o 
maior fórum da ilustração em Portugal, tendo conquistado já um 
grande reconhecimento do público.

Participação
Gratuita

Horário(s)
Seg. a sex: 10h0-19h00
Sábado: 10h00-12h30

Público-alvo 
Público em geral



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 


