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AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

BANCO DE BRINQUEDOS
DIDÁTICOS
O Banco de Brinquedos Didáticos da Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro promove o valor dos brinquedos e dos jogos no desenvolvimento 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 imaginação, memória, interação social, concentração, entre outras, o que
vai permitir trabalhar especificamente vários aspetos da motricidade grossa, motricidade fina, coordenação olho-mão, grafomotricidade, 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 info.: Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro, bmolb@cm-olb.pt | 234 732 117

JULHO/ SETEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
ATÉ 31 DE DEZEMBRO

EXPOSIÇÃO
100 ANOS DA ALBA,
UMA HISTÓRIA GLOBAL
Para comemorar o centenário de uma das marcas mais emblemáticas de Albergaria-a-Velha, da região e do País, está patente
na Biblioteca Municipal até ao final do ano a exposição “100 Anos
Alba, Uma História Global”.
A Alba, fundição situada em Albergaria-a-Velha, é “uma marca
portuguesa no mundo” que atravessa praticamente todo o século
XX, com impacto nacional, nas ex-colónias e com exportações para
a Europa e o Brasil. Dos bancos de jardim icónicos aos utensílios
de cozinha, ao primeiro e único carro português, a Alba, registada
oficialmente em 1929, permite-nos olhar a história global a partir
de Albergaria-a-Velha.
A história começa com a industrialização portuguesa acarinhada pelo condicionamento industrial do Estado Novo, passa pela
II Guerra Mundial, a Guerra Colonial, a independência das colónias, a Revolução dos Cravos, e terminará depois da restruturação
produtiva após a adesão à CEE/UE e aos efeitos da concorrência na
globalização depois dos anos 90 do século XX. A história da Alba
abrange, assim, quase um século de um país em mutação profunda
e do seu lugar na economia e no sistema internacional de Estados.
Gratuito
Horário(s)
Seg.: 9h30-18h00
Ter. a sex.: 9h30-19h00
Sáb.: 10h00-13h00 14h00-18h00

Promotor
Município de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral
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JULHO/ SETEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

1 DE JULHO A 31 DE AGOSTO
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA
JULHO A SETEMBRO

HORA DO LIVRO
(ONLINE)

EXPOSIÇÃO
BIBLIOGRÁFICA
SUGESTÕES DE LEITURA PARA
DEVORAR NESTE VERÃO

Plataformas digitais do Município de Anadia
(Youtube e Facebook)

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro tem patente de julho a
agosto a exposição “Sugestões de leitura para devorar neste verão”,
porque nestas férias a leitura não fica para trás…
As sessões da Hora do Livro, em formato online, durante estes três Com um bom livro nunca estamos sós!...
meses contam com a presença de contadoras de histórias muito
especiais, as técnicas das diversas IPSSs do concelho de Anadia Venha conhecer as nossas sugestões de leitura!
Esperamos por si!
que foram desafiadas a participar nesta iniciativa.
Cada atividade é disponibilizada, no canal de YouTube do Município
de Anadia (bit.ly/3c9GmLl) e na sua página de Facebook (www.facebook.com/municipioanadia/), todos os sábados de manhã. Sempre
com novas e fascinantes histórias para os leitores mais jovens, suprindo, assim, a suspensão da realização presencial das mesmas.

Promotor
Horário(s)
Publicado aos sábados Município de Anadia
Público-alvo
de manhã
Crianças dos 3 aos 10 anos

Horário
Seg. a sex.: 10h00-12h30/ 14h00-18h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Público em geral
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JULHO/ SETEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

JULHO E AGOSTO

2 DE JUNHO A 30 DE AGOSTO

BIBLIOTECA DE PRAIA
Largo do Parracho Branco, Praia da Vagueira

EXPOSIÇÃO
“MAFALDA MILHÕES
À PROCURA DO TRAÇO”

A Biblioteca de Praia, funciona durante os meses de julho e agosto
e tem como principal objetivo estimular a leitura em tempo de
Sala Polivalente
férias, junto dos adultos e das crianças.
Neste mesmo espaço, são dinamizadas diversas atividades “Hora
Uma mostra de ilustração retrospetiva, em perspetiva, onde a
do Conto”, ateliers, exposições.
leitura e a literatura se fundem na descoberta contínua de traços
e técnicas de ilustrar, criar narrativas gráficas ou dar formas a palavras através de imagens. Um lugar de imaginar o mundo onde
a ilustração ganha múltiplas dimensões através de um trabalho
experimental contínuo. Mafalda Milhões é nome de pessoa com
múltiplas facetas, é nome de quem se cansa a fazer o mesmo e se
revela na descoberta em permanente estado de experimentação
artística. Esta mostra traz a Águeda o resultado de 20 anos de
trabalho e encontro com textos, autores ilustradores e desafios
cumpridos em desassossego criativo. Desenhos, esquissos, originais, storyboards, propostas aprovadas e outras reprovadas…
Toda a Mafalda numa mostra de ilustração pensada para a MALA –
Manifestação Literária de Águeda.
Participação Gratuita

Horário(s)
Seg. a dom.: 10h00-13h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Público em geral

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Público em geral

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

JULHO/ SETEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

TODOS OS SÁBADOS

3 E 17 DE JULHO

SAIO DA ESTANTE E VOU
À RÁDIO NUM INSTANTE
Rádio Soberania (99.3 FM) e
Facebook da Biblioteca Municipal de Aveiro –
https://www.facebook.com/bibliotecamaveiro

OFICINA DE CONSTRUÇÃO
DE MÁSCARAS DE PAPEL,
POR CRISTINA R. SOUSA

Nos dias 03 e 17 de julho de 2021, uma Oficina de Construção de
Máscaras será orientada por Cristina R. Sousa, artista, professora e
Sob o nome “Saio da estante e vou à Rádio num instante”, a Biblio- conhecida pelo seu projeto Atelier de Papel – Escultura & Ilustração.
teca Municipal tem uma rúbrica, aos sábados de manhã, pelas • 1.ª Sessão – Construção
12h30, na Rádio Soberania. Todas as semanas, leitores convidados, • 2.ª Sessão – Pintura
leem uma história, procurando privilegiar textos diversificados,
capazes de funcionar sem o apoio da ilustração, que ofereçam às Gratuito
crianças, e suas famílias, narrativas sonoras que garantem o estí- Inscrições obrigatórias e limitadas a 8 participantes –
mulo à criatividade e imaginação.
Material incluído
Mais info.: biblioteca@cm-sever.pt | https://www.cm-sever.pt/Nyron/Library/Catalog/

Horário(s)
12h30

Promotor
Município de Aveiro
Público-alvo
Público em geral

Promotor
Horário(s)
15h00-18h00 Município de Sever do Vouga
Público-alvo
Maiores de 16
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JULHO/ SETEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

3 DE JULHO
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

3 DE JULHO A 28 DE AGOSTO

EXPOSIÇÃO “MÁSCARAS
DO MUNDO” DE NATÁLIA
MARTINS

Átrio & Piso 1
Natália Martins já tem dezenas de exemplares de máscaras e a sua
vasta coleção reflete distintas realidades, provenientes de diversas
partes do mundo.
É uma coleção diferente que prima pela especificidade dos seus
objetos, que pela sua simbologia, tecnologia de confeção e matéria-prima utilizada são testemunhos de vivências e identidades
culturais distintas.
É uma coleção genuína, repleta de cultura popular, fantasia e cor,
onde se destaca a diversidade das técnicas e materiais utilizados,
nomeadamente o barro, o metal, a madeira, as fibras, o latão, o
papel e o couro.

13º ANIVERSÁRIO
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ANADIA
No próximo dia 3 de julho, a Biblioteca Municipal de Anadia assinala o seu 13º aniversário com a realização de algumas iniciativas,
entre elas, uma sessão especial da Hora do Livro intitulada “13
anos, 13 histórias... E agora escolhe a tua!”. A atividade é presencial, carece de inscrição e tem como número máximo 15 inscritos.
Durante todo o dia, a Unidade Móvel de Atendimento de Anadia
(UMMA), assinalando também o seu aniversário (3º), permanecerá aberta no parque de estacionamento da BMA. Esta é uma
oportunidade de dar a conhecer, aos utilizadores da biblioteca
fixa, o equipamento e os serviços prestados por esta Unidade
à comunidade. A Sala Polivalente da BMA acolherá a Exposição
das Ilustrações do Livro “Lenda do nome Anadia” e no átrio estará
patente a Exposição de Bonecas em Bunho e Junco, da autoria dos
alunos da Escola Básica de Vilarinho do Bairro. Contamos com a
presença de todos neste dia tão especial onde se irão distribuir os
prémios dos Concursos “Ler e Aprender” e “Letras da Primavera” e
uma singela distinção aos Utilizadores do Ano.

Mais info.: biblioteca@cm-sever.pt | https://www.cm-sever.pt/Nyron/Library/Catalog/
Horário(s)
Seg. e sáb.: 13h30-19h30
Ter. a sex.:10h00-19h30
Encerramento – Sábados (Agosto),
Domingos e Feriados

Promotor
Município de Sever do Vouga
Público-alvo
Público em geral

Horário(s)
10h00-13h00/ 14h00-17h00

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral
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3 de Julho 2021

JULHO/ SETEMBRO 2021

3º ENCONTRO INTERNACIONAL DE LITERATURA, ILUSTRAÇÃO
E EDIÇÃO PARA A INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE AVEIRO

às escondidas...
Organização: Biblioteca Municipal de Aveiro
Comissária: Sara Reis da Silva (Universidade do Minho)
Participação/Presença: Livraria Gigões & Anantes

Local: ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal
Participação gratuita, com inscrição obrigatória. Lotação limitada.
Inscrição para o email: biblioteca@cm-aveiro.pt

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

3 DE JULHO

CONTOS COM FRALDAS
(PRESENCIAL)

A sessão para bebés da Biblioteca Municipal está de volta! E que
bom é poder reencontrarmo-nos em roda do livro! A partilha de
emoções através da leitura de sons e de ritmos inseridos nas histórias contadas são reconfortantes para os bebés. A aquisição de
capacidades linguísticas é possível através dos livros e das ilustrações. Esta sessão permite que os bebés entrem num novo mundo
de experiências com o verbo “brincar” como ator principal.
Gratuito
Inscrições obrigatórias e limitadas para:
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | 234 840 614

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

3 DE JULHO

ÀS ESCONDIDAS…
3.º ENCONTRO
INTERNACIONAL DE
LITERATURA, ILUSTRAÇÃO E
EDIÇÃO PARA A INFÂNCIA
ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal e www.
encontroliteraturaaveiro.pt
Tomando de empréstimo o título “Às escondidas…” de Alice
Gomes (1910-1983), importante professora, pedagoga e escritora
para a infância, o presente Encontro tem como objeto a produção
literária e os livros para a infância, entendidos como “um todo” ou
enquanto manifestações estéticas e singulares pelas suas emissão
e receção plurais. A edição deste ano terá um formato hibrido.
Mais informações em www.encontroliteraturaaveiro.pt
Inscrição obrigatória para biblioteca@cm-aveiro.pt
Com número limitado de participantes

Horário(s) Promotor
10h30
Município de Estarreja
Público-alvo
Bebés e famílias dos 6 aos 36 meses

Horário(s)
09h00-18h00

Promotor
Município de Aveiro
Público-alvo
Docentes; Professores-bibliotecários; Bibliotecários;
Mediadores de Leitura; Animadores socioculturais
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JULHO/ SETEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

9 DE JULHO A 28 DE AGOSTO

OVAR, RIA E MAR
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
DE CARLOS FRAZÃO

Carlos Frazão é natural e residente em Ovar e médico de família,
desde 1985.
Fotógrafo amador, autodidata, é apaixonado pela fotografia de
Natureza e Paisagem, desde a adolescência, sendo este o seu
refúgio para combater o stress do trabalho e da vida acelerada.
Tem um fascínio pela possibilidade de perpetuar momentos únicos
de rara beleza do Meio Ambiente, especialmente na hora dourada
do nascer e pôr-do-sol, repletos de sensações de tranquilidade, paz
e contemplação que a Natureza proporciona.
Participante assíduo em exposições coletivas e individuais, conta
com vários prémios de fotografia, nomeadamente promovidos
pela Ordem dos Médicos, Associação Juvenil dos Amigos do Cáster
e Câmaras Municipais de Ovar, Ílhavo e Murtosa.
O concelho de Ovar e limítrofes têm uma Paisagem Natural e uma
Biodiversidade extraordinárias e a sua localização geográfica é
privilegiada, onde o Mar e a Ria de Aveiro são elementos inspiradores, permitindo-lhe constituir um acervo fotográfico relevante
para memória futura.

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

10, 17, 24 E 31 DE JULHO

“OFICINAS DE ARTES”
Página Facebook Biblioteca Municipal de Vagos
Durante o mês de julho a Biblioteca Municipal de Vagos, irá
continuar a proporcionar oficinas de artes online, com atividades
que possam estimular e entreter os seus leitores mais jovens, no
conforto dos seus lares.
• Dia 10 de julho: Pedras coloridas
• Dia 17 de julho: Leques decorativos
• Dia 24 de julho: Garras e bigodes
• Dia 31 de julho: Carimbos

Gratuito

Mais info.: biblioteca@cm-ovar.pt | http://bmovar.bibliopolis.info/
Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-19h00
Sáb.: 9h30-13h00
Informe-se sobre o
Horário de Verão (agosto)

Produção
Município de Ovar | Serviço de Biblioteca
Destinatários
Público em geral.

Horário(s)
15h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Infantil/ juvenil
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JULHO/ SETEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

14 E 28 DE JULHO, 11 E 25 AGOSTO,
8 E 22 SETEMBRO

“NO PÁTIO COM…”
SESSÕES DE CONTOS
E OFICINAS PARA FAMÍLIAS
Pátio da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, Águeda

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

16 JULHO

“AVIVAR MEMÓRIAS”,
COM D. ILDA FERREIRA DA
MERCEARIA “A LOJA DA
PRECIOSA”

Com uma regularidade quinzenal, o Serviço Educativo convida as
famílias a comparecer no Pátio da Biblioteca Municipal Manuel
Alegre às quartas-feiras, para escutar uma Sessão de Contos ou Nas redes sociais de Município e Facebook
para realizar uma Oficina. Momentos únicos à volta do do Livro da Rede de Bibliotecas de Estarreja
e da Leitura, onde a imaginação e a criatividade também terão
lugar reservado.
A Dona Ilda da Silva Ferreira, viúva de Ernesto Nogueira Monteiro,
herdou a loja dos seus sogros. Após a morte da sua sogra Preciosa,
Participação Gratuita
assumiu a gestão da loja, durante mais de meio século. Na sua
Inscrição obrigatória: bmma.educativo@cm-agueda.pt
Mercearia centenária, “Loja da Preciosa”, vendia de tudo e cozinhava muito: “chispe e feijão, uma espécie de feijoada e outras coisas!”.
Nesta sessão vamos recordar a vida longa da D. Ilda, que carregou nos traços do rosto e na memória, muitos anos de estórias e
histórias das gentes.
Mais info.: 234 840 614 | biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt

Horário(s) Promotor
15h00-16h00 Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Famílias

Horário(s)
19h30

Local
Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Público em geral
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JULHO/ SETEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

11 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO

16.º ANIVERSÁRIO DA
24 DE JULHO
BIBLIOTECA MUNICIPAL
ENCONTROS COM LETRAS DE ÍLHAVO
RICARDO PINHÂO –
APRESENTAÇÃO DO LIVRO
O HOMEM PAI
E INAUGURAÇÃO DA
Apresentação do livro O HOMEM PAI pelo autor Ricardo Pinhão.
EXPOSIÇÃO “HERÓIS DO MAR”
Este livro encontra-se disponível em formato físico e digital,
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

pretende sensibilizar o homem/pai para a importância da presença
consciente na educação dos filhos. Explora não apenas a história
pessoal, com muitas experiências vividas antes, durante e após o
nascimento dos filhos, Mara e Artur, como igualmente os percursos
pelo desenvolvimento pessoal e pela parentalidade consciente.
Neste livro encontramos muitas dicas, exercícios e tarefas para
praticar com os filhos, em família.
O leitor é levado a refletir sobre a parentalidade que pratica, ou
pretende praticar, com base em vários estudos científicos, teorias
de vários autores e experiências em família.
A obra pretende ajudar homens e pais a praticar uma parentalidade mais presente e consciente, apoiando a mulher e mãe nessa
tarefa e permitindo que as crianças e filhos possam crescem num
ambiente potenciador e possibilitador.
O evento organizado em conformidade com as diretrizes da DGS, sujeito aos lugares
disponíveis e mediante marcação prévia para biblioteca@cm-albergaria.pt até 22 de julho.
Promotor
Horário(s)
16h00 (45 min) Município de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral

A Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI) celebra o seu 16.º aniversário, dia 11 de setembro. No dia em que se assinala o aniversário será
apresentado o livro de teatro “Heróis do Mar” escrito por Anabela
Mateus e Paula Gomes, ilustrado por Sara Bandarra e editado por
Quinto Palco. Será inaugurada a exposição com a presença das
autoras, e realizada uma visita com uma performance de teatro
inspirado nos atos, do livro “Heróis do Mar” por Quinto Palco –
Associação Cultural, uma homenagem a todas as comunidades
que deram homens à grande pesca.
Na exposição “Heróis do Mar” somos convidados a navegar pelas
memórias da pesca do bacalhau, quando as viagens eram feitas em
veleiros – os lugres, a pesca feita à linha em pequenos botes – os
dóris, e quando os “heróis do mar” eram homens de uma valentia
marinheira espantosa.
A exposição estará patente até outubro de 2021.
Gratuito
Horário(s)
Ter. a sáb.: 10h00-18h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

18 DE SETEMBRO

OFICINA DE ILUSTRAÇÃO COM SARA BANDARRA

A ilustradora do livro “Heróis do Mar”, Sara Bandarra vai dinamizar,
dia 18 de setembro, duas Oficinas de Ilustração, de manhã para
adultos e durante a tarde para famílias e crianças a partir dos 5 anos.
Nesta oficina navegaremos entre o real e o imaginário, entre o
passado e o presente e entre o religioso e o mitológico através
dos estudos e experiências do processo criativo da ilustradora e as
ilustrações finais do livro.
A partir do livro “Heróis do Mar-Teatro”, os participantes serão desafiados a construir o seu Dori embarcando numa viagem surpreendente e com tudo o que precisam de levar para serem pescadores
de primeira viagem!
Inscrição obrigatória.

Sara Bandarra
Nasceu em Aveiro, é designer, professora e ilustradora.
Participou em diversas exposições individuais e coletivas. Tem
organizado oficinas de ilustração.
Os seus trabalhos foram reconhecidos em eventos como o Encontro
Internacional de Ilustração de S. João da Madeira, a BIG – Bienal de
Ilustração de Guimarães e o Piip – Prémio Internacional de Ilustração em Porcelana 2019 (Vista Alegre/ Tcharan Editora).
Publicou alguns projetos de ilustração.
Em co-autoria com Ana Pessoa lançou em 2018 o livro-acordeão
“As Casas Abandonadas” e em junho de 2021, o livro “O retrato
inacabado de mulher dentro de casa”.
Horário(s) Promotor
Sábado
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral
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ESTRADA-DIQUE DA MARINHA
DA TRONCALHADA

CANAL DAS PIRÂMIDES

· PROGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES, CUMPRINDO AS REGRAS DA DGS ·
· OPORTUNIDADE PARA INTEGRAR/ DIVULGAR OUTROS PROGRAMAS CULTURAIS MUNICIPAIS AGENDADOS PARA ESTE FIM DE SEMANA ·
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