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Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha | 
SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa
RBAAV – Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha

criAtiva ESCRITA é um Concurso Literário destinado a promover 
experiências em torno do desenvolvimento de competências 
associadas à promoção escrita ativa, assentes em aprendizagens 
e criatividade.
Nesta IV edição, o tema proposto é “VIAGENS: para me conhecer, 
para conhecermos e para sonhar”. 
Os textos a concurso deverão ser entregues até 14 de março de 2020 
e podem ser textos do género lírico – poema, e/ou textos do género 
narrativo – conto, estando o Concurso aberto a 5 categorias:
• Categoria A – alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB);
• Categoria B – alunos do 2º CEB;
• Categoria C – alunos do 3º CEB;
• Categoria D – alunos do Ensino Secundário;
• Categoria E – comunidade leitora em geral.
A cerimónia de entrega de prémios será realizada durante o Festi-
val criAtiva Autores, no dia 24 de abril 2020, pelas 18 horas, no 
Cineteatro Alba.
Os vencedores serão divulgados igualmente através dos meios 
de difusão adequados, nomeadamente no Portal do Município – 
www.cm-albergaria.pt e no Portal da Biblioteca Municipal – http://
biblioteca.cm-albergaria.pt.

Para mais informações, consultar as Normas de Participação, dispo-
níveis, em suporte papel, na Biblioteca Municipal de Albergaria-a-
-Velha e nas Bibliotecas Escolares da Rede de Bibliotecas de Alber-
garia-a-Velha, e online em http://biblioteca.cm-albergaria.pt.

PRIMEIRA FASE
• até 14 de março 2020 – Receção de trabalhos
SEGUNDA FASE
• 24 de abril 2020 – Festival [Autores]/ 

Cerimónia Entrega Prémios | Cineteatro Alba

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

ATÉ 14 DE MARÇO E 24 DE ABRIL

criAtiva – CONCURSO CONCELHIO DE ESCRITA 
VIAGENS: PARA ME CONHECER, 
PARA CONHECERMOS E PARA SONHAR
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Horário(s)
15h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

2 DE JANEIRO A 26 DE MARÇO

“OUVINDO O IMAGINÁRIO”
Pólo de Leitura de Santiago/ Pólo de Leitura de Esgueira

Suaves brisas de palavras sussurram no teu ouvido, despertando 
os sentidos e recriando o mundo. Vem escutar!

Pólo de Leitura de Santiago
2, 16 e 30 de Janeiro
13 e 27 de Fevereiro
12 e 26 de Março
Pólo de Leitura de Esgueira
9 e 23 de Janeiro
6 e 20 de Fevereiro
5 e 19 de Março

Promotor
Teresa Nogueria | Biblioteca Municipal
Público-alvo 
Crianças dos 4 aos 10 anos

Horário(s)
10h30

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo 
Crianças até aos três anos de idade

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

TODOS OS SÁBADOS

“BERÇO DE HISTÓRIAS”
É desde os primeiros meses que todos os estímulos são importan-
tes no desenvolvimento dos pequeninos, e nada como uma boa 
história para despertar o gosto pela leitura.
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Horário(s)
10h30-11h30

Público-alvo 
Maiores de 65 anos

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

9 E 23 JANEIRO, 6 E 20 FEVEREIRO, 5 E 19 MARÇO

RIR É O MELHOR REMÉDIO
Visando contribuir para o envelhecimento ativo da população 
sénior, promovemos sessões de yoga do riso ou laughter yoga, 
às quintas de manhã, 2 vezes por mês, de outubro 2019 a julho 
de 2020.

Gratuito

Horário(s)
3.ª feiras e sábados: 
10h00-18h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

4 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO

EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO 
“RODA QUE RODA” DE 
MIRIAM REIS
“Roda que Roda” 
de João Manuel Ribeiro e ilustração de Miriam Reis
O livro “Roda que Roda” é uma antologia poética inspirada por 
um conjunto de conceitos e, naturalmente, vocábulos situados no 
universo lato da energia, e sensivelmente poetizados em 24 textos 
breves e diversos. Vale a pena conhecer, ler e dar a ler, sempre 
com os olhos postos nas palavras e nas ilustrações, sempre com 
os ouvidos abertos à sua musicalidade, sempre à procura de todos 
os fios, de todos os sentidos que o poeta cruza, que a ilustradora 
volta a cruzar, ou, por vezes, descruza, e que o leitor se diverte a 
procurar e a guardar energicamente em si. (por Sara Reis da Silva)
janeiro e fevereiro
Exposição de ilustrações de Miriam Reis do livro “Roda que Roda”, 
editado por Trinta por uma Linha com poesia de João Manuel 
Ribeiro, estará patente durante os meses de janeiro e fevereiro.

Gratuito
Visitas guiadas com marcação prévia obrigatória.

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo 
Público em Geral
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Horário(s)
10h30-11h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

15 DE JANEIRO A 18 DE MARÇO

PROJETO 
“LEITURA SÉNIOR”
Rede Concelhia de Leitura

O Projeto “Leitura Sénior” é um convite da Rede Concelhia de 
Leitura de Oliveira do Bairro ao público sénior, para viver momen-
tos 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…

15 de janeiro – Histórias & Companhia
Pólo de Leitura da Bustos
29 de janeiro – Ler, ouvir e partilhar
Pólo de Leitura da Mamarrosa
12 de fevereiro – Só para românticos…
Pólo de Leitura do Troviscal
26 de fevereiro – Tu decides quantos queres? (Ler)
Pólo de Leitura da Palhaça
4 de março – Ler, ouvir e partilhar
Biblioteca Municipal
18 de março – Histórias & Companhia
Pólo de Leitura da Bustos

Gratuito
Mais info.: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt, | tel.: 234 732 117

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro/ 
Rede Concelhia de Leitura
Público-alvo 
Público Sénior

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

17 DE JANEIRO A 29 DE FEVEREIRO

SOPHIA, A MENINA DA 
TERRA E DO MAR 
EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO 
DE EVELINA OLIVEIRA
Nesta exposição – criada em 2019, a pretexto do centenário do 
nascimento da escritora Sophia de Mello Breyner Andresen – são 
reveladas as ilustrações originais e os estudos efetuados por Eveli-
na Oliveira para a edição do livro “ Sophia, a menina da terra e do 
mar”, que tem textos de Adélia Carvalho e Carlos Nogueira.
Nesta narrativa – através das palavras e das imagens – Sophia é 
uma entre as muitas e inesquecíveis personagens que ela própria 
criou e imortalizou, personagens que na literatura e em muitas 
outras expressões – do teatro ao cinema e às artes plásticas – 
povoam o imaginário de leitores de todas as idades, como a Fada 
Oriana, o Rapaz de Bronze, a Pequena Sereia ou o Cavaleiro da 
Dinamarca, por exemplo.

Evelina Oliveira vive no Porto e desdobra a sua atividade profissional entre o Porto e 
Lisboa. É Mestre em Ilustração Artística, pela Universidade de Évora e Pós-Graduada – 
Especialista em Ilustração Artística, pelo ISEC, Lisboa. É professora/formadora e uma 
artista muito versátil no âmbito da pintura, ilustração, cerâmica e litografia. Utiliza 
diversos suportes numa atividade criativa em que evidencia uma forte ligação à 
natureza. Com participação regular em numerosos encontros, oficinas e exposições 
individuais e coletivas, tem-se dedicado de modo especial ao universo da pintura e 
da ilustração de livros infantis. Está referenciada em várias publicações na área das 
artes/ilustração.

Livre acesso

Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

25 DE JANEIRO A 19 DE DEZEMBRO

WORKSHOPS 
“MAKERSPACE BMI – 
JUNTOS FAZEMOS!”
Ao longo do ano de 2020, a Biblioteca Municipal de Ílhavo, irá 
promover mensalmente mais um ciclo de workshops “Makerspace 
BMI – Juntos Fazemos!”, dedicados às artes e artesanato. Nestes 
workshops os participantes são desafiados a experimentar e a 
desenvolver novas aprendizagens e a explorar a sua criatividade, 
orientados por formadores das respetivas áreas, com vertente 
teórico-práticas. 
As datas e os temas dos próximos Workshops “Makerspace BMI 
– Juntos Fazemos!”:

25 de janeiro – Workshop Maker: Bolsa de Telemóvel em Tecido
29 de fevereiro – Workshop Maker: Fantoches de Histórias
4 de abril – Workshop Maker: Caderno em Papel Reciclado
23 de maio – Workshop Maker: Pintura em Cerâmica
20 de junho – Workshop Maker: Sabonetes Artesanais 
24 de outubro – Workshop Maker: Velas Decorativas e Aromatizadas
28 de novembro – Workshop Maker: Embrulhos de Natal
19 de dezembro – Workshop Maker: Bombons de Chocolate

Custo 5,00€
Inscrição prévia obrigatória.

Horário(s)
Sáb.: 14h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo 
Público em Geral

Horário(s)
11h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

25 DE JANEIRO, 29 DE FEVEREIRO E 28 DE MARÇO

HISTÓRIAS COM YOGA
As sessões da Helena Burbuleta. Histórias com Yoga têm como 
ponto de partida um conto, através do qual Helena Burbuleta 
(contadora de histórias e professora de yoga para crianças) conduz 
as famílias, num ambiente de bem-estar, aprendizagem e amor.

Promotor
Helena Burboleta/ Biblioteca Municipal
Público-alvo 
Público infantil/ geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

25 DE JANEIRO, 22 DE FEVEREIRO E 21 DE MARÇO

PROJETO 
“SENTIDOS NA LEITURA”
O projeto “SENTIDOS na Leitura” pretende desconstruir a leitura 
ao propor uma exploração dinâmica do livro através dos cinco 
sentidos. Escutar histórias e através delas descobrir o mundo com 
os sentidos bem afinados. Exige-se olhos bem abertos, ouvidos 
atentos, mãos rabinas, paladar apurado e nariz em alerta.

Gratuita
Inscrições obrigatórias até ao dia antecedente à atividade 
Mais inf.: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt, | tel.: 234 732 117

Horário(s)
10h30-11h30

Dinamizadora
Maria Helena Morais Réu 
Público-alvo 
Crianças dos 3 aos 6 anos
N.º de Participantes
Máximo – 20 crianças por sessão

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

25 JANEIRO, 22 FEVEREIRO E 21 MARÇO

BEBETECA
Criada a pensar na promoção da leitura para os primeiros anos de 
vida dos nossos bebés, permite também aos pais e outros familiares 
a aquisição de novas competências de mediação do livro. 
As sessões de Bebeteca são realizadas aos sábados, uma vez por 
mês, das 16h00 às 17h00.

Lengalengas – 25 janeiro
Imaginação – 22 fevereiro
Partilhar – 21 março

Gratuito

Horário(s)
16h00-17h00

Público-alvo 
Crianças dos 12 aos 36 meses
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Horário(s)
11h00-12h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo 
Famílias com crianças a partir dos 3 anos

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo 
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

3 DE FEVEREIRO A 18 DE ABRIL

CONCURSO DE POESIA 
“LETRAS DA PRIMAVERA”
No âmbito da celebração do Dia Mundial da Poesia (21 de março), 
a Câmara Municipal de Anadia está a promover a XII Edição do 
Concurso de Poesia “Letras da Primavera”, decorrendo o prazo para 
entrega dos trabalhos até ao dia 03 de Março.
O tema é livre e são admitidos a concurso apenas trabalhos inéditos 
e não publicados, escritos em português, com um limite de um 
poema por autor. 
Os três trabalhos vencedores receberão prémios pecuniários no valor 
de 100 euros (1º lugar), 75 euros (2º lugar) e 50 euros (3º lugar).

Entrega dos poemas
3 de Fevereiro a 3 de Março
Votação na BMA
16 de Março a 18 de Abril

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

1 FEVEREIRO

ESPETÁCULO 
“CABAZ DE HISTÓRIAS 
DO ARCO DA VELHA”, 
PELA COMPANHIA 
O SOM DO ALGODÃO
No âmbito do Projeto “Porque Hoje é Sábado...” A BMMA apresenta 
o espetáculo “Cabaz de Histórias do Arco da Velha”. Um espetá-
culo que junta o inimaginável na hora de imaginarmos juntos. 
São manos papões, ursos que são aquilo que não são e feitiços 
desmascarados com canções e poemas desenfreados.

Gratuito
Mais info.: bmma.educativo@cm-agueda.pt | tel. 234 624 688
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

6 E 13 DE MARÇO

WORKSHOP DE INICIAÇÃO 
À CONSTRUÇÃO DE LIVROS 
POP-UP 
JOSÉ ALBERTO RODRIGUES
Este workshop consiste na realização de um portefólio de técnicas. 
É destinado a adultos, com um o limite máx. de 15 participantes, 
que devem manifestar interesse pela área das artes e das tecnolo-
gias e estar habituados a trabalhar com diversos materiais como 
tesoura, x-ato e outros inerentes à construção em papel.

José Alberto Rodrigues é professor da área de Artes e Tecnologias, há mais de 
20 anos, tendo passado, também, pela docência no ensino superior. Possui um Mestrado e 
um Doutoramento em Multimédia e Educação.
Desde sempre foi entusiasta dos livros pop-up que começou a colecionar há cerca de 
12 anos. Numa primeira fase, comprando-os para mera fruição pessoal e gosto pelos 
mecanismos e conceito gráfico e plástico. Mais tarde, passou a expô-los, realizando, 
paralelamente, um conjunto de atividades como oficinas, apresentações, seminários e 
conferências para públicos diferenciados. Em julho de 2016, criou o espaço online Up 
Up Pop-Up onde dissemina e partilha o seu gosto por este universo.
Outra das suas paixões é o cinema, muito em particular o cinema de animação. Esteve 
cerca de 20 anos na comissão organizadora do CINANIMA, tendo coordenado o serviço 
educativo. Nesta área é, agora, consultor pedagógico do espaço Cinema Sem Conflitos.

Horário(s)
15h00-18h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

6 E 7 DE MARÇO 

OFICINA E ESPETÁCULO 
“COISAS QUE NÃO SÃO” 
TEATRO 2 EM 1, 
POR ADRIANA CAMPOS
“Eu nunca guardei pessoas, Mas é como se as guardasse 
Ao vasculhar nos confins das suas memórias, perdidas algures 
num canto do seu sótão, a Menina Pessoas – uma menina igual 
a tantas outras, encontrou um casaco onde cabem todas as coisas 
que não são... 
Sempre que olho para o que tenho nos bolsos, Olho para o que 
guardo de cada pessoa importante E essas pessoas importantes 
ficam guardadas em mim e é por isso que sou a Menina Pessoas, 
dona de um casaco Com bolsos onde cabem todas as coisas que 
não são… 
Por que hei-de guardar tantas pessoas?”

Horário(s)
Dia 6, sexta-feira – Oficina para Pais e Educadores – 18h30-21h00
Inscrições gratuitas , limitadas às vagas disponíveis
bmma.educativo@cm-agueda.pt | tel.:234 624 688

Dia 7, sábado – Espetáculo “Coisas que não são” – 11h00-12h00
Famílias | Gratuito

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre

Duração
6 horas – Formação acreditada para docentes 
pelo CFIEMO
Público-alvo
Professores-bibliotecários, outros docentes ligados 
às bibliotecas escolares e técnicos de bibliotecas 
municipais.
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Horário(s)
10h30
Duração
40 minutos

Interpretação/ Ator
Tiago Duarte
Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo 
Crianças dos 3 aos 12 anos

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo 
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

7 MARÇO A 24 ABRIL

SONHOS COLORIDOS DO 
ORIENTE: LITERATURA 
INFANTIL CHINESA
A exposição sobre literatura chinesa para a infância “Sonhos Colori-
dos do Oriente” reúne 150 obras de autores premiados em concur-
sos e certames internacionais. Nesta mostra podemos encontrar 
livros premiados na vertente de ilustração, obras sobre cultura e 
literatura tradicional chinesa, bem como livros de caráter didático 
e relacionadas com a educação, a natureza, a vida e a saúde.

Mais info.: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

7 MARÇO

“MEU” 
ESPETÁCULO DE TEATRO 
SENSORIAL
“É preciso despertar o sentimento de encantamento próprio das 
crianças, e para isso, nada como a atmosfera de sonho e magia.”.
No palco cria-se um mundo de maravilhas com objetos cênicos 
simples.
Cada apresentação utiliza, para a criação do espetáculo, a interação 
com as crianças.”MEU” é a forma como cada criança interpreta e 
cria uma história.

Gratuito
Inscrições obrigatórias e limitadas até 2 março: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | 
tel. 234 840 614
Classificação etária pelo IGAC: para todas as idades 
(a partir dos 6 meses – espetáculo para bebes)
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REDEscobrir a Leitura: do Ouvir ao Escrever é o mote para o 
VII Encontro “PARA ALÉM DE PRINCESAS E DRAGÕES: A BIBLIO-
TECA E A APRENDIZEGEM CRIATIVA”.
É este o desafio que a Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha, em 
articulação com a Coordenação Interconcelhia da Rede de Bibliotecas 
Escolares do MEC, propõe a bibliotecários, animadores socioculturais, 
educadores de infância, professores e comunidade em geral. Durante 
o Encontro Formativo não faltará a partilha de experiências e conhe-
cimento com vista à promoção da leitura e da escrita.
Na noite de sexta-feira, destaca-se uma TERTÚLIA PERFORMATIVA 
com o contador de histórias Rodolfo Castro, aberta à comunidade 
em geral.
Paralelamente ao Encontro Formativo e enquadrado na Semana 
da Leitura, “PARA ALÉM DE PRINCESAS E DRAGÕES” reinventa-se, 
oferecendo o Programa CORROPIO DE LEITURAS, dirigido à Comu-
nidade em Geral, muito em particular às Famílias.

10,00€ – Preço único inscrição
10,00€ – Jantar Literário
Inscrição obrigatória até 24 de fevereiro: http://biblioteca.cm-albergaria.pt
Limitado à lotação da sala

Horário(s)
Encontro Formativo
6.ª feira: 14h00-19h30/ 21h00-23h00
Sábado: 09h00-13h00/ 14h30-18h00
Corropio de Leituras
6.ª feira: 21h00-23h00
Sábado: todo o dia
Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha/ SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa
RBAAV – Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha
Organização/promoção
Município de Albergaria-a-Velha (Agenda Municipal de Educação)/ 
Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha
Público-alvo 
Encontro Formativo
Professores Bibliotecários/Equipas das Bibliotecas e todos os Professores da Educação 
Pré-escolar e do Ensino Básico e Secundário [formação acreditada]
Animadores | Bibliotecários [certificado de participação]
Corropio de Leituras
Comunidade em Geral e Famílias

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

13 E 14 MARÇO

PARA ALÉM DE PRINCESAS E DRAGÕES: 
A BIBLIOTECA E A APRENDIZAGEM CRIATIVA 
VII ENCONTRO 
Biblioteca Municipal, Cineteatro Alba 
e outros Equipamentos Municipais e Escolares
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

23 A 28 DE MARÇO

A POESIA ANDA NAS RUAS DE ANADIA
Biblioteca Municipal de Anadia/ Praça do Município

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo 
Público em geral

De 23 a 28 de março a poesia andará à solta pelas ruas do concelho 
de Anadia. 
Na manhã do dia 23 de Março, o centro da cidade será ocupado 
por alunos de todas as Escolas de Anadia, que dinamizarão acções 
junto do comércio local e da população.
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