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TECH LABS

ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal
Espaço de experimentação que pretende promover de forma criativa o gosto pela Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática
e que permite o contacto com os materiais que vão desde kits de
eletrónica, kits de robótica, equipamentos informáticos, maquinaria diversa, tal como uma impressora 3D.

FORMER CAPTAINCY GALLERY

AVEIRO ATLAS – FERNANDO TÁVORA BUILDING

FORMER TRAIN STATION

ATLAS Aveiro30.10.2021
– Biblioteca
Municipal
> 30.01.2022
A XV Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro 2021
visa contribuir para a produção de cerâmica artística contemporânea através do estímulo à experimentação e à criatividade,
constituindo-se como um polo dinamizador de novas tendências
da cerâmica e contribuindo para uma formação didática e para o
desenvolvimento de carácter cultural.
No ano letivo 2020-2021, turmas/alunos dos Municípios da Região
de Aveiro criaram textos sobre o tema “Os medos” que foram recriados por ceramistas, dando origem à exposição “Quarto Escuro”
patente no auditório do ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal.
APOIO / SUPPORT

Horário(s)
Promotor
Seg. a sex.: 10h00-18h30 Município de Aveiro
Sáb.: 10h00-13h00
Público-alvo
Público em geral

PARCEIROS / PARTNERS

Promotor
Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-18h30 Município de Aveiro
Público-alvo
Sáb.: 10h00-13h00
Público em geral e comunidade escolar

MEDIA PARTNERS

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

JANEIRO/ MARÇO 2022

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
ATÉ 25 DE ABRIL

Festival criAtiva
ESCRITA
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 VI edição, o tema proposto é “Como estás tu, Clima?” e os
textos a concurso deverão ser entregues até dia 25 de abril de 2022.
O Concurso está aberto a 5 categorias e os textos podem ser do
género lírico – poema, e/ ou textos do género narrativo – conto.
Os resultados serão divulgados a 21 de maio de 2022, no decurso do Festival criAtiva Autores, bem como através dos meios de
difusão adequados, nomeadamente no Portal do Município –
www.cm-albergaria.pt e do Portal da Biblioteca Municipal –
http://biblioteca.cm-albergaria.pt.
Entrega dos trabalhos – até 25 de abril 2022

+ info.: consultar as Normas de Participação, disponíveis, em suporte papel, na
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha e nas Bibliotecas Escolares da Rede de
Bibliotecas de Albergaria-a-Velha, e online em http://biblioteca.cm-albergaria.pt.

Gratuito

JANEIRO A MARÇO

SABERES COM SABOR
E WORKSHOPS MAKER
A atividade Saberes com Sabor, realiza-se mensalmente, ao sábado,
e são sessões teórico-práticas que exploram diversos saberes e
temáticas relacionadas com o bem-estar e a saúde, sensibilizando também para a necessidade de uma alimentação saudável e
equilibrada. Tendo sempre uma relação direta com os livros do
fundo documental da Biblioteca, estas atividades proporcionam
aos utilizadores outros conhecimentos, adicionando-se uma
componente prática.
5,00 €

Inscrição prévia obrigatória

Os Workshops Maker inserem-se no projeto “Makerspace BMI –
Juntos Fazemos!” que é um espaço físico que disponibiliza serviços
vocacionados para a criatividade, experimentação, mas também,
para a inclusão social. Seguindo a filosofia do movimento Maker:
“a biblioteca é transformada num espaço onde se trabalha junto
a outros, onde se experimenta, joga e aprende”. Neste contexto,
é realizado mensalmente, ao sábado, um workshop/ ateliê de
experiências de formação, que contribuem para a formação dos
utilizadores e para consolidação do espaço biblioteca como um
espaço de formação não formal e de aprendizagem ao longo da
vida, para a comunidade.
7,50€

Inscrição prévia obrigatória

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

Horário(s)
Promotor
Sáb.: 15h00 (mensalmente) Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

3 DE JANEIRO A 3 DE JULHO

CONCURSO ESCOLAR
“LER & APRENDER”
Rede de Bibliotecas de Anadia

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

3 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO

EXPOSIÇÃO NO ÂMBITO
DO CENTENÁRIO DO
NASCIMENTO DE JOSÉ
SARAMAGO

O Município de Anadia, através da sua Biblioteca Municipal,
promove a XIII edição concurso escolar “Ler & Aprender”, enquadrado 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 No âmbito das comemorações do centenário do nascimento de
José Saramago, a Biblioteca Municipal Manuel Alegre terá patente
(incluindo o Ensino Profissional) e o Programa Qualifica.
ao público, a partir de 27 de dezembro, a exposição “José Saramago: 20 anos Prémio Nobel”, realizada em 2018 pela Fundação
José Saramago e Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.
Esta exposição sobre a atribuição do Nobel da Literatura a José
Saramago em 1998 é realmente importante neste ano em que se
iniciam as comemorações do Centenário do Nascimento do único
autor em língua portuguesa a receber tal distinção.
Intitulada “José Saramago: 20 anos do Prémio Nobel”, a exposição
é composta por 22 painéis (em português e inglês) com fotografias
de Estelle Valente, textos de Ricardo Viel e ilustrações de Gonçalo
Viana que, em conjunto, traçam um panorama da atribuição do
máximo galardão das Letras ao autor de “Memorial do Convento”,
“Jangada de Pedra”, “Ensaio sobre a cegueira” ou “Todos os Nomes”.
Gratuito
+ info.: bmma.educativo@cm-agueda.pt | 234 624 688
Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Alunos 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Ensino Secundário

Horário(s)
10h00-19h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Público em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

BIBLIOTECA MUNICIPAL VAGOS

12 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO

15 DE JANEIRO A 26 DE MARÇO

SEM PARAR
EXPOSIÇÃO, WORKSHOP
E À CONVERSA COM…

Durante os meses de janeiro e fevereiro estará patente na Biblioteca Municipal de Ílhavo a Exposição de ilustração de Patrícia Penedo,
ilustradora do livro “Sem parar” da escritora Iolanda Pereira.
Sexta-feira, dia 28 de janeiro, na atividade À conversa com…,
Iolanda Pereira estará presente em três sessões a falar da sua obra
ao longo do dia.
No sábado dia 29 de janeiro, pelas 10h30, e dirigido a famílias com
crianças a partir dos 7 anos, a ilustradora Patrícia Penedo irá dinamizar uma Oficina de Ilustração intitulada Vamos ser exploradores.
À tarde, pelas 16h30, a escritora e a ilustradora, irão dinamizar um
momento especial de Histórias em Palco, onde darão a conhecer a
sua obra “Sem parar”.
Abordando a temática do livro apresentado, no dia 11 de fevereiro,
pelas 18h30, teremos uma sessão para pais, educadores, mediadores e outros interessados no tema “Como entender o comportamento dos nossos filhos!” pela Coach Parental Iolanda Pereira.

OFICINAS DE ARTES/
TEATRO

Atividades que têm como principal objetivo desenvolver e explorar
capacidades artísticas, fomentar o gosto pela leitura, pelas artes,
através de diversas atividades, nomeadamente oficinas de artes
plásticas, oficinas de teatro, e oficina de leitura em voz alta, estimulando desta forma a imaginação e a criatividade das crianças.
Estas oficinas valorizam a autonomia nas diferentes vertentes
artísticas e permitem momentos de diversão e descontração para
os participantes.
Oficina Teatro Dramatiza
22 de janeiro
5 e 19 de fevereiro
5 e 19 de março
Oficina de Artes
29 de janeiro
12 e 26 de fevereiro
12 e 26 de março
Inscrições limitadas e sujeitas a inscrição obrigatória: biblioteca@cm-vagos.pt

Gratuito

Inscrição prévia obrigatória
Horário(s)
Ter. a sex.: 10h00-18h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

Horário(s)
Sáb(s).: 11h00-12h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
5 aos 16 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

15 DE JANEIRO

GATINHAR DE LEITURAS
A PRETO E BRANCO COM
ANA MOURATO

Esta atividade pretende ser um momento de magia, de sedução
pela surpresa e pela palavra que se encaixa em cada descoberta. É
um momento que dá lugar ao diálogo entre adulto e bebé através
dos livros, das palavras, da música e da expressão corporal. Neste
atelier, acordam-se livros a preto e branco onde a cor é revelada
pela expressão verbal e corporal que transportam. Também são
explorados livros sem palavras, no entanto, repletos de narrativa,
movimento, cor, ritmo e expressões.
Gratuito

Vagas limitadas e sujeitas a inscrição prévia: biblioteca@cm-albergaria.pt

Horário(s)
11h00
Duração
40 min.

Promotor
Município de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Famílias com bebés dos 6 aos 36 meses

15 DE JANEIRO

PROJETO “CONTARTYOGA”

Os livros são mundos de aprendizagem e a suas histórias são
fundamentais nos processos de desenvolvimento da imaginação,
das emoções e dos sentimentos.
O projeto ContArtYoga nasce da vontade de promover o conhecimento através de contos, explorados com o yoga e a música, com
a presença da meditação e do mindfulness.
As histórias e contos irão ter uma participação ativa das crianças,
onde serão convidadas a conhecer e desenvolver o seu corpo,
emoções e criatividade.
Através do livro “Saudades do teu abraço”, as crianças irão aprender
o significado da amizade, a compreender as suas próprias emoções
e a demonstrar os seus afetos e carinho.
Numa altura em que as crianças se veem muitas vezes privadas do
contacto físico, e as emoções reprimidas, torna-se fundamental
criar um espaço seguro e familiar para exploração do mundo interior em consonância com o mundo exterior.
+inf.: http/ / bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt, | 234 732 117

Horário(s)
Conceção e Dinamização
11h00-11h30 Carla Moreira
Público-alvo
Crianças dos 2 aos 5 anos
Participação
Máximo de 15 participantes
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

18 DE JANEIRO

RIR ENTRE MULHERES

Comemoração do Dia Internacional do Riso com uma celebração
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.
“Rir faz-nos bem a nós e aos outros.
Venha rir connosco!”
Gratuito

Vagas limitadas | Inscrição obrigatória até 12 de janeiro | Informação sujeita a alterações!

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

18 DE JANEIRO

AUTOR(ES) À VISTA
VI EDIÇÃO DO PROJETO DE
ITINERÂNCIA CONCELHIA DE
ESCRITORES, ILUSTRADORES
E CONTADORES DE HISTÓRIAS

ENCONTRO COM A ESCRITORA ANA VENTURA
Biblioteca Municipal de Ovar e Bibliotecas Escolares
Tendo como base o seu livro “O cato quer mimos”, Ana Ventura
dinamiza animadas sessões para o público infantil, explorando a
temática da natureza e dos afetos.
Horário(s)
18h00-19h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Sever do Vouga
Público-alvo
Mulheres

Horário(s)
Produção
Várias sessões ao longo do dia Município de Ovar | Rede de Bibliotecas de Ovar
Destinatários
Alunos do pré-escolar e 1.º ciclo
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

5 DE FEVEREIRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL VAGOS

29 DE JANEIRO, 12 E 26 DE FEVEREIRO,
12 E 26 DE MARÇO

“LER PARA A MÚSICA”

OFICINA DE PROMOÇÃO
DA LEITURA COM
ADOLESCENTES
COM ANDREIA BRITES

Esta ação traça o perfil do público adolescente, destacando os seus
comportamentos e preconceitos. Em seguida refletirá sobre quais
as estratégias de motivação para a leitura mais adequadas a cada
grupo. Apresentar-se-ão ainda alguns livros juvenis de suporte
à ação.
1. Perfis de comportamento dos adolescentes
1.1. Há sempre um livro para um leitor: a escolha dos livros
2. Ações concretas de Promoção
2.1. Ateliers: cativar para o livro
2.2. Comunidades/ Grupos de Leitores

O projeto “A Ler se faz caminho”, integrado no Serviço de Promoção
do Livro e da Leitura, da Biblioteca Municipal de Vagos, toma como
ponto de partida o livro e a leitura, na promoção do desenvolvimento global da criança.
Este projeto integra várias áreas temáticas, onde se destaca “Ler
para a música”, uma atividade que incentiva a promoção do desenvolvimento do sentido e do gosto pela música, proporcionando Gratuito
Inscrição prévia
o contato com os instrumentos musicais e com os sons/ ritmos;
Inscrições limitadas e sujeitas a inscrição obrigatória: biblioteca@cm-vagos.pt

Horário(s)
Sáb.: 10h00-11h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
crianças a partir dos 3 anos e suas Famílias

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

Horário(s) Promotor
9h00-13h00 Município de Estarreja
Público-alvo
Professores, Mediadores da Leitura e Técnicos de Bibliotecas
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

5 DE FEVEREIRO

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
“ATAQUE A CONAKRY –
HISTÓRIA DE UM GOLPE
FALHADO”
DE JOSÉ MATOS E MÁRIO
MATOS E LEMOS
“Na madrugada do dia 22 de novembro de 1970, seis navios de
guerra portugueses cercaram Conakry, a capital da República da
Guiné, na costa ocidental africana. Aproveitando a escuridão da
noite, uma força militar desembarcou nas costas norte e sul da
cidade adormecida. À frente destes homens estava um jovem
oficial português, Alpoim Calvão, que tinha sido nomeado para
comandar esta operação secreta, com o nome de código Mar
Verde. O objetivo principal da invasão era promover um golpe de
Estado na antiga colónia francesa e derrubar o regime do presidente SékouTouré, que apoiava os guerrilheiros do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde), que
lutavam pela independência da Guiné portuguesa. Os invasores
pretendiam também destruir os meios navais que os guerrilheiros
e a Marinha guineana tinham no porto de Conakry, capturar o líder
do partido, Amílcar Cabral, e resgatar um grupo de militares portugueses encarcerados numa prisão às ordens do PAIGC. A incursão
acabaria por não ter o sucesso esperado relativamente ao golpe de
Estado e Portugal seria condenado nas instâncias internacionais
pela invasão de um estado soberano, mas esta operação ficaria
na memória de muitos como a mais ousada levada a cabo durante
a guerra colonial em África, embora o regime português nunca
reconhecesse o seu envolvimento.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

11 DE FEVEREIRO

CONCURSO DE LEITURA
EM VOZ ALTA
“OUVIR LER QUE PRAZER!”
FINAL CONCELHIA
Quartel das Artes
A final concelhia do Concurso de Leitura em Voz Alta “Ouvir Ler
Que Prazer!”, promovido pela Rede de Bibliotecas do Concelho de
Oliveira do Bairro, consiste numa prova oral constituída por dois
momentos, a prova de leitura e a prova de compreensão:
• Prova de leitura: leitura de um excerto do livro escolhido para
a final.
• Prova de compreensão: resposta oral a uma questão de
compreensão, baseada no conteúdo do livro selecionado.
O 1.º classificado de cada um dos ciclos de ensino, apurado no
Concurso de Leitura em Voz Alta, irá representar o município de
Oliveira do Bairro na fase final do Concurso Intermunicipal de
Leitura.
+ inf.: http/ / bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt, | 234 732 117

+info.: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | 234 840 614
Horário(s)
15h00

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Comunidade em Geral

Horário(s)
21h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

12 DE FEVEREIRO

“PORQUE HOJE É SÁBADO… BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA
ARCO-ÍRIS DE CANÇÕES: 25 DE FEVEREIRO
OFICINA DE MÚSICA
TIRA OU PÕE…
PARA BEBÉS E CRIANÇAS” A MÁSCARA É TUA?
POR EDUCARTE
Para comemorar o Carnaval, a Biblioteca Municipal de Sever do

Vouga organiza um baile de máscaras, dirigido ao público sénior,
no dia 25 de fevereiro de 2022, pelas 15h00.
Cor, movimento, alegria e música serão os ingredientes principais
A Música é o mote no qual Cláudia Bastos e Edgar Manuel, da de uma tarde muito animada.
EducArte, se baseiam para compor com as demais artes, como
a dança, o teatro e a pintura, entre outras. As famílias poderão Gratuito
assistir a uma sessão em formato de oficina musical, que pretende Vagas limitadas | Informação sujeita a alterações!
celebrar a infância através da música enquanto elemento imprescindível ao desenvolvimento da sensibilidade da criança.
Sala Polivalente

Gratuito

Sujeita a lotação máxima da sala. Reserva através do e-mail bmma.educativo@
cm-agueda.pt
+info.: bmma.educativo@cm-agueda.pt | 234 624 688

Horário(s) Promotor
Sáb.: 11h00 Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Famílias e Público em Geral

Horário(s)
15h00-16h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Sever do Vouga
Público-alvo
Seniores
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

14 DE MARÇO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA
AUTOR(ES) À VISTA
VI EDIÇÃO DO PROJETO DE
21 DE MARÇO
ITINERÂNCIA CONCELHIA DE “A PRIMAVERA
ESCRITORES, ILUSTRADORES PÓS PANDEMIA”
E CONTADORES DE HISTÓRIAS Rede de Bibliotecas de Anadia

ENCONTRO COM A ESCRITORA JOANA M. LOPES
Biblioteca Municipal de Ovar e Bibliotecas Escolares
A autora apresenta os seus livros infantis e o seu mundo imaginário
através de uma mala carregadinha de objetos estranhos e muito
divertidos, que vão aparecendo ao longo da sessão, sendo as crianças convidadas a participar num jogo de pistas, transformando-as em pequenos detetives que têm de descobrir o universo e as
personagens existentes nas várias obras.Com muita imaginação e
criatividade, no final da sessão os participantes vão perceber como
é que um capacete, uma cantora de ópera, um xaile de avozinha e,
até, umas agulhas de tricot, podem ser chaves mágicas para entrar
no reino da fantasia!

Horário(s)
Várias sessões ao longo do dia

Produção
Município de Ovar | Rede de Bibliotecas de Ovar
Destinatários
Alunos do 2.º ciclo

A Rede de Bibliotecas de Anadia (RBA) associa-se à jornada cívica
nacional “Memória & Esperança” através da comemoração do Dia
Mundial da Poesia 2022. Após dois anos de pandemia, e à semelhança de cada Primavera, assinalar-se-á um novo recomeço, um
novo ciclo e uma nova fase.  Num mês que evoca o eclodir, em
Portugal, da pandemia, as crianças e jovens de Anadia partilharão
a sua voz e o seu olhar, dizendo o indizível, através de registos vídeo
gravados em contexto escolar. Estes serão integrados um mural
digital da RBA, a divulgar no dia 21 de março nos canais de difusão
das bibliotecas, que permanecerá online.
A iniciativa consiste na construção de um “memorial digital”,
enquadrado no tema “E depois da pandemia: o que não queremos; o que desejamos” e contará com a participação dos alunos das
escolas cujas bibliotecas integram a Rede de Bibliotecas de Anadia.

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
3.º CEB

O FUTURO JÁ COMEÇOU

A29

OVAR

A1

ESTARREJA
MURTOSA

A29

SEVER DO VOUGA
ALBERGARIA-A-VELHA
A25

AVEIRO

A1

A25

IC2

ÍLHAVO

ÁGUEDA

VAGOS
A17

OLIVEIRA DO BAIRRO
IC2

A1

ESTRATÉGIA PARA
A REGIÃO DE AVEIRO
· SERVIÇOS E BEM ESTAR

Inovar em Serviços Públicos orientados
para a qualidade de Vida

· TERRITÓRIO

Proteger e Valorizar o território competitivo
e sustentável

· ECONOMIA

Competitividade e Emprego

· GOVERNAÇÃO

Qualificar Instrumentos de governação

ANADIA

