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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

BANCO DE BRINQUEDOS 
DIDÁTICOS
O Banco de Brinquedos Didáticos da Biblioteca Municipal de Olivei-
ra do Bairro promove o valor dos brinquedos e dos jogos no desen-
volvimento da criança e tem como objetivo dar aos pais um apoio 
essencial, em contexto familiar, na educação e no desenvolvimento 
social e cognitivo dos seus filhos.
Uma coleção de brinquedos diversificada que vai ajudar as crianças 
do nosso concelho a desenvolver as suas capacidades de imagina-
ção, memória, interação social, concentração, entre outras, o que 
vai permitir trabalhar especificamente vários aspetos da motrici-
dade grossa, motricidade fina, coordenação olho-mão, grafomo-
tricidade, orientação espacial e lateralidade, linguagem, leitura e 
escrita, lógica e matemática, emoções e resolução de problemas, 
sentidos e estimulação sensorial.
Os brinquedos didáticos estão disponíveis no catálogo online da 
Biblioteca Municipal (bm.cm-olb.pt) e podem ser requisitados por 
pais, terapeutas ou educadores de intervenção precoce para que 
as crianças possam trabalhar em casa, reforçando de forma mais 
consistente as suas aprendizagens. O empréstimo domiciliário 
dos brinquedos é feito em conformidade com o Regulamento da 
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro.

Mais inf.: bmolb@cm-olb.pt | tel. 234 732 117.

Horário(s)
Grupo 1
Seg. 14h30-17h00 | início 11 janeiro
Grupo 2
Ter. 14h30-17h00 | início 12 janeiro
Promotor
Município de Aveiro | 
Fábrica – Centro Ciência Viva

promotor cofinanciamento

ACADEMIA MAKER
JANEIRO A MARÇO’21
Edifício Atlas

És um verdadeiro engenhocas e queres concretizar 
os teus projetos? Junta-te à equipa da Fábrica e 
vem construir, planear, inventar e criar os teus 
projetos. Esperamos por ti no Edifício Atlas. 
Inscreve-te! 

Público-alvo: 10 aos 14 anos

Horário: Grupo 1 - 2ª feira, 14h30›17h00 | início 11 janeiro

Grupo 2 - 3ª feira, 14h30›17h00 | início 12 janeiro

Inscrições: fabrica.cienciaviva@ua.pt

Participação gratuita (atividade financiada pela Fundação 

Calouste Gulbenkian)

Lotação: 10 pessoas

Serviço
Município de Aveiro – 
Divisão de Desenvolvimento Económico 
e Empreendorismo | Divisão de Cultura 
e Turismo – Subunidade orgânica 
Biblioteca Municipal
Público-alvo
Dos 10 aos 14 anos

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

JANEIRO A MARÇO 

“ACADEMIA MAKER – 
PROGRAMAÇÃO DOING”
Edifício Atlas

És um verdadeiro engenhocas e queres concretizar os teus proje-
tos? Junta-te à equipa da Fábrica e vem construir, planear, inventar 
e criar os teus projetos. Esperamos por ti no Edifício Atlas.

Inscreve-te!
fabrica.cienciaviva@ua.pt
(atividade financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian)
Lotação: 10 pessoas

http://bm.cm-olb.pt
mailto:bmolb%40cm-olb.pt?subject=
mailto:fabrica.cienciaviva%40ua.pt?subject=
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

PRESSREADER
Concelho de Oliveira do Bairro
Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
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Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Alunos que frequentem os 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, 
o Ensino Secundário (incluindo o Ensino Profissional), e o 
Programa Qualifica.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

ATÉ 24 DE MARÇO

XII EDIÇÃO 
DO CONCURSO ESCOLAR 
“LER & APRENDER”
O Município de Anadia, através da sua Biblioteca Municipal, 
promove a XII edição concurso escolar “Ler & Aprender”, enqua-
drado no Projeto de Promoção do Livro, da Leitura e da Escrita, 
traçado para as escolas do concelho.
Podem participar todos os alunos dos estabelecimentos de ensino 
do concelho de Anadia, que frequentem os 1.º, 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico, o ensino secundário (incluindo o ensino profissio-
nal), e o Programa Qualifica.

Entrega dos trabalhos – até 24 de março de 2021
Atribuição dos prémios – 3 de julho de 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

JANEIRO E FEVEREIRO

LER É (RE)VIVER
Ler é (Re)Viver é o lema que inspira a relação da Biblioteca com os 
seniores, criado e pensado em promover momentos de leitura e 
interação com eles, com a vontade de estar perto, tendo sempre 
em consideração o bem-estar e a sua saúde, realiza-se uma sessão 
online para que, juntos, mas distantes, se possam manter os laços, 
a partilha e a alegria.
Na conceção destas ações e conscientes da importância que a leitu-
ra tem para esta faixa da população, as atividades desenvolvidas 
têm sempre subjacente o livro. A dinâmica, em cada sessão, será 
constituída pela leitura de uma história, em direto numa plata-
forma digital, que possibilita a interação entre as duas partes. Em 
cada sessão será lançado pelo Mediador da Biblioteca um desafio 
a ser desenvolvido na instituição, sob a orientação do animador 
responsável, que posteriormente, partilhará (via email) o registo 
fotográfico com o resultado final.
Muito mais do que leituras, partilham-se histórias, semeiam-se 
sorrisos, construindo verdadeiros laços de amizade, celebrando a 
vida em cada momento que se vive com eles.
As ações são dinamizadas quinzenalmente, às quartas-feiras.

Gratuito

Horário(s)
Qua.: 14h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Seniores
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No passado mês de novembro foi feita a apresentação pública do 
livro infanto-juvenil “Lenda do nome Anadia”, idealizado pelo Muni-
cípio de Anadia, escrito por Ana Maria Soares, ilustrado por Pedro 
d’Oliveira e composição musical de Ana Maria Soares e Hugo Floro.
Em simultâneo foi produzida uma exposição com as 30 ilustra-
ções mais representativas da obra, produzidas pelo artista plástico 
Pedro d’Oliveira. 
A mostra estará patente na Biblioteca Municipal de Anadia até 
dia 9 de Janeiro de 2021. Para uma maior divulgação da obra e 
da exposição, junto do público em geral e escolar, esta seguirá em 
itinerância pelas bibliotecas que integram a Rede de Bibliotecas 
de Anadia.

Horário(s)
Horário de funcionamento da BMA
· Até 9 de Janeiro – Biblioteca Municipal de Anadia
· Fevereiro e Março – Itinerância pela Rede de Bibliotecas de Anadia
Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral e comunidade escolar

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

ATÉ 9 DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

EXPOSIÇÃO DAS ILUSTRAÇÕES DO LIVRO 
“LENDA DO NOME ANADIA”
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Anadia e Bibliotecas da RBA
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A Bienal 

Internacional de 

Cerâmica Artística de 

Aveiro tem lugar desde 1989 e, 
em 2021, realiza a sua 15.ª edição. Para 

que a comunidade escolar participe 
ativamente na Bienal, o projeto “A poesia da 

forma” vai unir a palavra escrita à cerâmica, 
deixando que as palavras também sejam 

moldadas e que se exprimam pela 
plasticidade da argila. 

Ao longo do segundo período letivo 
(2020/2021) as turmas envolvidas criarão 

associações de palavras ou textos (poemas, 
rimas, prosa, onomatopeias). O resultado será 

entregue a um artista que o vai transformar 
em obras de cerâmica. As palavras de cada 

turma e as peças que delas nascerem darão 
origem a uma exposição inserida no 

programa da XV Bienal, que decorrerá de 30 
de outubro de 2021 a 30 de janeiro de 

2022, dando lugar à edição de uma 
publicação com os trabalhos das escolas e as 

obras em cerâmica que originaram.

A Bienal

vai à
 Escola: 

A poesia da forma

Que 
atributos têm 

Os Medos? 
Que atributos tem a Cerâmica? 

Descobrem-se elementos em comum? 
Que forma tomam Os Medos e que formas 

podemos dar à cerâmica? 
Podem partir-se e até podem guardar coisas lá 

dentro, como uma caixa de porcelana... 
Como moldamos um bloco de barro, 

Os Medos também podem ser moldados ou...
moldam-nos a nós?...   

Não deixamos ! 
Como uma peça de cerâmica que racha

e é reparada com um fio de ouro, nunca 
desistimos e criamos uma 

outra coisa, ainda mais 
bela, nunca 

quebrada.
 

Tema   
Os Medos

DESTINATÁRIOS  »
Alunos do 4.º ao 11.º ano.
1 trabalho por escola a selecionar 
pelo Estabelecimento de Ensino

Até 1 página A4, letra tamanho 12, Arial, 
espaçamento 1,5 pontos

TEXTOS  »

Manifestar a intenção de aderir ao projeto até ao 
início do segundo período – 29 de janeiro 2021, 
para os e-mails bienalceramica@cm-aveiro.pt e 
biblioteca@cm-aveiro.pt

PARTICIPAÇÃO / INSCRIÇÃO  »  

ENVIO DOS TEXTOS  »

Até 24 de março de 2021 , para os e-mails 
bienalceramica@cm-aveiro.pt e biblioteca@cm-aveiro.pt

Promotor
Município de Aveiro | Bienal
Serviço
Divisão de Cultura e Turismo | Museu da Cidade | Biblioteca Municipal | Bienal
Público-alvo
Alunos do 4.º ao 11.º ano
1 trabalho por escola a selecionar pelo Estabelecimento de Ensino

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

4 DE JANEIRO A 24 DE MARÇO

“A BIENAL VAI À ESCOLA – 
A POESIA DA FORMA”
Município de Aveiro

A Bienal de Cerâmica faz parte de um projeto que promove a 
identidade local da cerâmica, ramo a que é transversal a outros 
municípios.
Ao longo do segundo período letivo 2020-2021, as turmas envol-
vidas criarão associações de palavras ou textos [poemas, rimas, 
prosa, onomatopeias] sobre o tema “Os medos”, que atributos têm 
Os Medos? Que atributos tem a Cerâmica? Descobrem-se elemen-
tos em comum? Que forma tomam Os Medos e que formas pode-
mos dar à cerâmica? Podem partir-se e até podem guardar coisas lá 
dentro, como uma caixa de porcelana... Como moldamos um bloco 
de barro, Os Medos também podem ser moldados ou... moldam-
-nos a nós?... Não deixamos ! Como uma peça de cerâmica que 
racha e é reparada com um fio de ouro, nunca desistimos e criamos 
uma outra coisa, ainda mais bela, nunca quebrada..
O resultado será entregue a um artista que o vai transformar em 
obra de cerâmica. O trabalho de cada turma/escola e a peça que 
dele nascer, vão originar uma exposição ou instalação inserida no 
programa da XV Bienal de decorrerá de 30 de outubro de 2021 
a 30 de janeiro de 2022, bem como a edição de uma publicação 
sobre este trabalho.

Manifestar a intenção de aderir ao projeto 
até ao início do segundo período
29 de janeiro
Para: bienalceramica@cm-aveiro.pt e biblioteca@cm-aveiro.pt

Envio dos textos
até 24 de março
Para: bienalceramica@cm-aveiro.pt e biblioteca@cm-aveiro.pt

mailto:bienalceramica%40cm-aveiro.pt?subject=
mailto:biblioteca%40cm-aveiro.pt?subject=
mailto:bienalceramica%40cm-aveiro.pt?subject=
mailto:biblioteca%40cm-aveiro.pt?subject=
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

13 DE JANEIRO, 10 DE FEVEREIRO, 
17, 19 E 20 DE MARÇO

CRISTINA TAQUELIM – 
CONVIDADA ESPECIAL DO 
TRIMESTRE
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre

Cristina Taquelim é a convidada especial da Biblioteca Municipal 
Manuel Alegre para este primeiro trimestre de 2021. Durante 
quase 30 anos, fez da Biblioteca Municipal de Beja uma segunda 
casa, onde coordenou destacados projetos de mediação de leitura 
e Narração Oral, para todos os públicos. Desenvolve atividades 
como narradora e pesquisadora de cultura popular desde 1990, 
tendo participado em diversos encontros em Portugal, Brasil, 
Moçambique,São Tomé e Principe,Cabo Verde, Espanha e Argenti-
na. Integra os programas de “Histórias Giratórias”, “Sexta na BMMA” 
e “Porque hoje é sábado...” este trimestre, na BMMA.

13 janeiro, 10 fevereiro, 17 março
10h00: Histórias Giratórias  – Sessões online com transmissão direta no facebook 
BMMA. Repertório próprio e tradicional. Atividade dirigida a pré-escolar e 1.º ciclo 
em contexto de sala de aula. (30 min.)

19 março
18h00: SEXTA NA BMMA – “Histórias que não lembram ao diabo !” 
Sessão de contos. Sala Polivalente da BMMA. Sessão presencial para adultos e jovens.

20 março
11h00: Porque hoje é sábado…. “Histórias que cabem no ouvido” – 
Sessão de contos. Sala Polivalente da BMMA. Sessão presencial para famílias

Gratuito – Inscrições obrigatórias e limitadas
Mais info.: bmma.educativo@cm-agueda.pt | 
fb.com/bibliotecamunicipalmanuelalegre | tel. 234 624 688

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
1.º ciclo; jovens e adultos; famílias

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

8 DE JANEIRO A 27 DE FEVEREIRO

EXPOSIÇÃO 
JOSHUA BENOLIEL, 
REPÓRTER PARLAMENTAR, 
1906-1924
A Exposição explica a História de Portugal entre 1906 e 1924, pela 
mão e pela técnica de comunicação de um fotógrafo. Através de 
painéis e respetivas fotografias, narra-se, também, a evolução dos 
governos ao longo desse período da História de Portugal. Mare-
chal Gomes da Costa, Teófilo Braga, Gago Coutinho, Professor Egas 
Moniz, Brito Camacho, Aires de Ornelas, Afonso Costa e D. Manuel II 
são alguns dos atores e personagens da nossa História retratados 
de modo físico e psicológico nestas imagens.

Gratuito

Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-19h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral

mailto:bmma.educativo%40cm-agueda.pt?subject=
http://fb.com/bibliotecamunicipalmanuelalegre
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

15 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
DE ROSA BELA CRUZ 
O OLHAR QUE VÊ
Se podes olhar vê, se podes ver, repara. Esta frase de José Sarama-
go ilustra bem o propósito da nova exposição de Rosa Bela Cruz. 
Tal como Saramago, a artista considera não ser suficiente apenas 
olhar para o que nos rodeia, se daí não resulta a capacidade de ver 
mais fundo, de reparar no mundo para lá da espuma dos dias. Um 
mundo complexo, difícil, por onde se espalham conflitos bélicos, 
políticos, ecológicos, ou a perda de valores e de sentimentos.
É através da figuração feminina, deste mundo feminino explorado 
de uma forma consistente na sua obra, que a artista nos ilumina 
com uma visão acutilante sobre aquilo em que repara e se preocu-
pa em expor, no seu sentido mais lato de denúncia.
(…)
Natural de Ovar, vive no Porto. Licenciada em Artes Plásticas 
pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, lecionou no ensino 
secundário, foi formadora de docentes e atualmente leciona numa 
Universidade Sénior. Expõe regularmente e está representada em 
museus e várias coleções particulares.

Gratuito
Mais info.: biblioteca@cm-ovar.pt | http://bmovar.bibliopolis.info/

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

Produção
Serviço de Biblioteca | CMO
Destinatários
Público em geral. 

Horário(s)
15h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

16 DE JANEIRO, 19 DE FEVEREIRO E 20 DE MARÇO

“OFICINAS DE ARTES”
Na conjuntura que atravessamos, existe a constante necessidade 
de nos adaptarmos e reinventar as atividades, de forma, a conti-
nuar a promover e a referenciar a “nossa biblioteca”. Propomos 
assim, atividades com inscrição obrigatória, onde é oferecido um 
kit, com todo o material necessário a cada participante, e a partir 
daí, é dar asas à imaginação e criar…

16 de janeiro
Oficina de Artes | Estampagem em tecido
13 de fevereiro
Oficina de Artes | Papagaio de papel
13 de março
Oficina de Artes | Pisa Papéis em Argila

Limite de participantes e sujeito a inscrição
Mais info.: biblioteca@cm-vagos.pt

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Infantil/ juvenil

mailto:biblioteca%40cm-ovar.pt?subject=
http://bmovar.bibliopolis.info/
mailto:biblioteca%40cm-vagos.pt?subject=
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

9 DE FEVEREIRO

FINAL E ENTREGA 
DE PRÉMIOS DA 13.ª EDIÇÃO 
DO CONCURSO CONCELHIO 
DE LEITURA 
MAIS E MELHORES 
LEITORES
Decorre no ano letivo 2020/2021 a 13ª edição do Concurso Conce-
lhio de Leitura MAIS E MELHORES LEITORES, organizado pela Rede 
de Bibliotecas de Ovar, tendo como público-alvo os alunos do 1º 
Ciclo (3º e 4º ano), do 2.º CEB, do 3.º CEB e do Ensino Secundário, 
e como objetivo estruturante promover o contacto com os livros e 
o gosto pela leitura, de forma autónoma e lúdica.
Depois da primeira fase de seleção realizada nas escolas (em 
dezembro), a Biblioteca Municipal acolhe as provas finais e a 
entrega de prémios aos vencedores (1º, 2º e 3º lugar de cada nível 
de ensino), no dia 09 de fevereiro de 2021. O CMML consiste na 
fase municipal do Concurso Nacional de Leitura.

Mais info.: biblioteca@cm-ovar.pt | http://bmovar.bibliopolis.info/

Horário(s)
9h00-17h00 
(várias fases/níveis de ensino)

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

23 DE JANEIRO, 19 DE FEVEREIRO E 20 DE MARÇO

“OFICINAS DE TEATRO”
Pretende-se desenvolver e explorar capacidades dramáticas e de 
interação, fomentar o gosto pela leitura e pelo teatro, através de 
diversos jogos e exercícios teatrais, individuais e em grupo, assim 
como a conceção de pequenas apresentações.

23 de janeiro
Oficina de teatro | Os sofás das desculpas
19 de fevereiro
Oficina de teatro | Os Óculos
20 de março
Oficina de teatro | Movimentos a 2

Limite de participantes e sujeito a inscrição
Mais info.: biblioteca@cm-vagos.pt

Horário(s)
11h00-12h30

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Infantil/ juvenil

Produção
Rede de Bibliotecas de Ovar| 
Serviço de Biblioteca | CMO
Destinatários
Comunidades educativas do concelho de Ovar

mailto:biblioteca%40cm-ovar.pt?subject=
http://bmovar.bibliopolis.info/
mailto:biblioteca%40cm-vagos.pt?subject=
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Horário(s)
21h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

12 DE FEVEREIRO

HISTÓRIAS EM PIJAMA 
SESSÃO DE CONTO
Para celebrar, lembrar e sensibilizar para “que uma criança tem 
direito a crescer numa família”, a ser amada e respeitada todos 
os dias, a Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha convida as 
famílias, com crianças até aos 12 anos, a assistirem a um serão, 
envolto de contos, música, dança e muito mais.
Neste dia, as crianças não se podem esquecer de vestir um pijama 
confortável e estarem acompanhadas do seu peluche preferido!

Gratuito

Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Famílias com crianças até aos 12 anos

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

13 DE FEVEREIRO A 6 DE MARÇO

NA ONDA DA RÁDIO – 
COMEMORAÇÃO DO DIA 
MUNDIAL DA RÁDIO
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre

A Biblioteca Municipal de Águeda celebra o Dia Mundial da Rádio 
no dia 13 de fevereiro 2021 com uma manhã de atividades:
Temos agendada uma sessão de histórias do artista Ivo Prata com 
a sua “MALA-SURPRESA – sessão de livros e histórias radiofónicas” 
pelas 11h00 e ainda a Exposição de Rádios Antigos, uma proposta 
da ANATA (Associação dos Naturais e Amigos de Águeda) associa-
ção de interesse público que visa a salvaguarda do património e a 
defesa da qualidade de vida do concelho de Águeda.

13 de fevereiro
11h00 – sessão de livros e histórias radiofónicas” com Ivo Prata 
Porque hoje é sábado… “MALA-SURPRESA. Seguida pela inauguração 
da Exposição Rádios Antigos (ANATA), patente até ao dia 6 de março.

Gratuito – Inscrições obrigatórias e limitadas
Mais info.: bmma.educativo@cm-agueda.pt | tel. 234 624 688

Horário(s)
11h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Público em Geral

mailto:bmma.educativo%40cm-agueda.pt?subject=
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

13 E 27 DE FEVEREIRO

EXPOSIÇÃO “MÁSCARAS 
DO MUNDO”, DE NATÁLIA 
MARTINS 
OFICINA DE MÁSCARAS DE 
PAPEL, POR CRISTINA R. 
SOUSA
Para comemorar o Carnaval, a Biblioteca Municipal de Sever do 
Vouga recebe durante o mês de fevereiro a Exposição “Máscaras 
do Mundo” de Natália Martins.
Nos dias 13 e 27 de fevereiro de 2021, uma Oficina de Construção de 
Máscaras será orientada por Cristina R. Sousa, artista e professora.

1.ª Sessão
Construção
2.ª Sessão
Pintura

Gratuito – Limitada a 8 participantes
Informação sujeita a alterações!

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

27 DE FEVEREIRO

WORKSHOP DE TEATRO 
DE SOMBRAS – 
TEATRO MARIONETAS 
MANDRÁGORA
Conhecer as nossas lendas e tradições, percorrê-las de lés a lés 
nas asas da imaginação, este é o desafio a que nos propomos com 
esta oficina. As oficinas de teatro de sombras consistem, numa 
primeira fase, na mostra de vários tipos de marionetas de sombras 
e seus mecanismos.
Esta primeira fase servirá de inspiração aos participantes para 
criarem as suas personagens, que de seguida experimentam 
na tela. Ver, fazer e experimentar são as três fases pelas quais o 
participante passa para assim culminar numa lenda construída e 
imaginada por todos.

Gratuito – Inscrições obrigatórias e limitadas
Mais info.: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614

Horário(s)
15h00-18h00

Horário(s)
14h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Sever do Vouga
Público-alvo
Maiores de 16

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Público em geral

mailto:biblioteca.municipal%40cm-estarreja.pt?subject=
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

MARÇO

EXPOSIÇÃO 
“HEY, BIG BANG!”

Horário(s)
Seg. a Sex.

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

Exposição de ilustrações do livro “Hey, Big Bang! (ninguém disse que 
era fácil)” de Isabel Minhós Martins e Bernardo P. Carvalho, editado 
pela Planeta Tangerina.
“As ideias gostam de jogar às escondidas. Não são invisíveis, mas 
podem ser difíceis de ver!
No início aparecem-nos como uma sombra e escorregam-nos das 
mãos. Mas se as deixamos correr livremente – como um cavalo 
corre pela praia fora – pode ser que as consigamos ver com nitidez.
Esta é a história do cavalo Big Bang e de uma coisa intrigante que 
o perseguia…”
O protagonista um dia, acorda desassossegado e cheio de pergun-
tas, com qualquer coisa no pensamento, que “esvoaçava como uma 
borboleta, como um grão de pó inquieto, como o princípio de uma 
canção”.
As magníficas ilustrações são um arco-íris que deslumbra peque-
nos e grandes leitores.

Este livro venceu o Prémio Nacional de Ilustração e vai represen-
tar Portugal na Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil de 
Bolonha.
Exposição patente durante os meses de março e abril.
Visitas guiadas com marcação prévia obrigatória.

Gratuito
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

8 DE MARÇO

ENCONTRO DE MARIAS, 
POR SÓNIA PAIS
Comemoração do Dia Internacional da Mulher com uma celebra-
ção à vida, monitorizada por Sónia Pais, líder e professora de Yoga 
do Riso certificada pela Laugther Yoga International University, 
Espanha (PT00009).
A iniciativa é gratuita e aberta a todas as mulheres que queiram 
associar-se à comemoração desta efeméride.

Informação sujeita a alterações!

Horário(s)
18h00-19h30

Horário(s)
15h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Sever do Vouga
Público-alvo
Mulheres

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Crianças dos 3 aos 12 anos

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

27 DE MARÇO

HISTÓRIAS COM YOGA – 
POR HELENA BURBULETA
“As sessões da Helena Burbuleta, Histórias com Yoga, promovem 
o bem-estar físico e emocional a toda a família. É uma ativida-
de desenvolvida em sintonia com o corpo e a mente, divertida 
e relaxante. 
Com o apoio em livros, juntos recontamos histórias e fazemos Yoga, 
sentindo o corpo e a respiração, criando laços de amizade e amor.”

Gratuito – Inscrições obrigatórias e limitadas
Mais info.: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614 
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» ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO
» COMUNIDADE PORTUÁRIA DE AVEIRO
» DLBC COSTEIRA E RURAIS
» FÓRUM OCEANO/ CLUSTER DO MAR
» IERA/ INCUBADORA DE EMPRESAS DA REGIÃO DE AVEIRO
» PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO DA REGIÃO DE AVEIRO
» POLIS LITORAL RIA DE AVEIRO

ESTAMOS COM AS
EMPRESAS DA REGIÃO
EM VÁRIAS FRENTES

Desenvolvemos e Promovemos
a Região de Aveiro
Continuaremos a Crescer Juntos 
em 2021


