AGENDA DA
REDE DE
BIBLIOTECAS
MUNICIPAIS
REGIÃO DE AVEIRO
OUTUBRO/ DEZEMBRO
2019

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2019

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR
BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

7 SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO

“O MORCEGO
BIBLIOTECÁRIO”
DE PAULO GALINDRO
Exposição de Originais de Ilustração
Exposição de Originais de Ilustração de Paulo Galindro, a partir do
argumento criativo de Carmen Zita Ferreira, que nos fala sobre os
morcegos e a sua habilidade em capturar insetos, assegurando a
preservação dos livros de algumas das mais antigas e relevantes
bibliotecas portuguesas.
O ilustrador Paulo Galindro empresta e dedica toda a sua arte e
paixão, experimentando pela primeira vez mostrar a grandeza do
seu apelido materno (Paulo Jorge Carvão Galindro) na técnica de
ilustração (carvão sobre papel) de um livro. O resultado é absolutamente fantástico. Uma história com asas que enfatiza o amor aos
livros, à leitura e às bibliotecas.
Oficina de Ilustração com Paulo Galindro
Paulo Galindro, Ilustrador, arquiteto e astronauta nos tempos livres,
estará presente na Biblioteca Municipal Manuel Alegre no próximo
dia 12 de outubro entre as 10h30 e as 12h30 para a realização de uma
Oficina de Ilustração para famílias. Inscreva-se e participe!
Gratuito

Inscrições obrigatórias através bmma.educativo@cm-agueda.pt
Horário(s)
Exposição
2.ª feira: 13h00-19h00
3.ª e 6.ª feira: 10h00-19h00
Sábado: 10h00-12h30

Oficina
12 de outubro: 10h30-12h30
Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Público em Geral

20 DE SETEMBRO A 9 DE NOVEMBRO

LUSÍADAS, A ALMA DA
(NOSSA) GENTE
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
DE GINA MARRINHAS

As emoções no silêncio
As imagens fitam-nos numa sequência emotiva cheia de silêncios
evidentes, que nos transportam para o seu interior, encarnado em
fragmentos e manchas, numa narrativa imprevista que nos preenche
e conduz num labirinto entre a matéria e o espírito.
A pintura de Gina Marrinhas conta-nos uma história de emoções
profundas, que exprime o inconsciente-consciente pessoal. Apologia sensorial que valoriza a imagem, de impacto visual assumido,
e mergulha nas águas de um oceano turbulento, cheio de belezas
inocentes, que parecem atingidas pela tristeza, em meios sorrisos
interrogativos e plenos de ironia esboçada, sussurrando segredos.
Gina Marrinhas confronta-nos com a intemporalidade cósmica, num
diálogo tenso, de aspetos intangíveis, em traços de uma austeridade
serena e amor sentido.
Texto de Sérgio Azeredo
I presidente do Grupo AveiroArte, 2019

C.V.

Gina Marrinhas nasceu em 1950, em Macinhata do Vouga, concelho de Águeda, distrito
de Aveiro. Estudou em Aveiro e em Lisboa.
A sua necessidade de aperfeiçoamento no campo da pintura levou-a até a Fundação
Calouste Gulbenkian e até à Cooperativa Artística Árvore onde frequentou, durante
cinco anos, aulas de pintura com o prof. Alberto Péssimo, além de ter obtido formação,
também, no atelier do mestre. É sócia do AveiroArte. Expõe individualmente desde 1999.

Livre acesso
Horário(s)
Horário habitual

Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

1 DE OUTUBRO A 7 DE FEVEREIRO, 2020 (VER PROGRAMA)

12ª EDIÇÃO DO CONCURSO DE LEITURA
EM VOZ ALTA
“OUVIR LER… QUE PRAZER!”
Quartel das Artes Dr. Alípio Sol
O Concurso de Leitura em Voz Alta, instituído pela Rede de Bibliotecas do Concelho de Oliveira do Bairro (RBOB), pretende promover
o gosto pelo livro e pela leitura nos jovens do concelho, tendo com
base os seguintes objetivos:
• Desenvolver o gosto e o prazer pela leitura;
• Incentivar o contacto / conhecimento de obras de autores de
Língua Portuguesa;
• Promover o convívio entre os participantes;
• Educar para a competitividade saudável entre os participantes;
• Promover o espírito de cidadania.

Inscrições

1 de outubro a 31 de outubro de 2019

Pré-seleção

Até 23 de dezembro de 2019.

Eliminatória

22 de janeiro de 2020 – 15h00

Final Concelhia

7 de fevereiro de 2020 – 21h00

Gratuito

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

Dinamização
Rede de Bibliotecas de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Alunos de todos os ciclos de ensino
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

TODAS AS TERÇAS E QUINTAS-FEIRA

TODAS AS QUINTA-FEIRA

SAIO DA ESTANTE
E VOU TER CONTIGO
NUM INSTANTE

OFICINA EXPERIMENTAL
DE TEATRO

Porque nem só as crianças adoram o teatro… esta será uma oficina para os mais velhos, onde irão experimentar alguns exercícios
“Saio da estante e vou ter contigo num instante” tem como obje- e jogos de expressão dramática e improvisação.
tivo conhecer e integrar a comunidade da Vera Cruz (bairro da
Beira-Mar) que, por diversas razões não tem acesso aos serviços Sujeito a inscrição
biblioteca@cm-vagos.pt
que a biblioteca oferece.
Sem sair das suas casas, os habitantes desta zona histórica da
cidade, podem requisitar livros, revistas, jornais, DVD’s, CD’s, bem
como, partilhar as suas histórias de vida.
Mais informações: tel. 234 386 158 ou biblioteca@cm-aveiro.pt

Horário(s)
10h30-12h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Aveiro
Público-alvo
Seniores

Horário(s) Promotor
18h30-20h00 Município de Vagos
Público-alvo
A partir dos 16 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

2, 9, 16, 23 E 30 DE OUTUBRO
6, 13, 20 E 27 DE NOVEMBRO
4, 11 E 18 DE DEZEMBRO

QUARTAS DE TRICÔ
E OUTRAS COISAS

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2019

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS
TODOS OS SÁBADOS

“BERÇO DE HISTÓRIAS”
É desde os primeiros meses que todos os estímulos são importantes no desenvolvimento dos pequeninos, e nada como uma boa
história para despertar o gosto pela leitura.

Um tempo de criatividade, partilha e muita cor que decorrerá às
quartas na Biblioteca Municipal de Aveiro.
Aprenda ou ensine vários pontos de croché, tricô, malhas, bordados ou ponto cruz usando os recursos da biblioteca e crie os seus
próprios trabalhos com materiais novos ou reciclados.
Material necessário: agulhas, lãs, tecidos, etc.
Gratuito

Requer inscrição prévia através do tel. 234 386 158 ou biblioteca@cm-aveiro.pt

Horário(s)
Todas as quartas feiras: 14h30-18h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Aveiro
Público-alvo
Público em geral

Horário(s)
10h30

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Crianças até aos três anos de idade
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

5 DE OUTUBRO

9 A 29 DE OUTUBRO

O PEQUENO PAÍS
DOS FRUTOS

CAE Sever do Vouga
Área
Teatro de Objetos
Estreia de projeto artístico coproduzido pela Imaginar do Gigante
e pelo Município de Sever do Vouga, a partir do livro “O pequeno
país dos frutos”, que João Pedro Mésseder dedica a Sever do Vouga,
Capital do Mirtilo.
Teatro de Objetos com interpretação de Nayara Martins, Stephanie
Tavares e Tiago Portela, estudantes de teatro do Agrupamento de
Escolas de Sever do Vouga.
Biografia

Texto: João Pedro Mésseder; Encenação e cenografia: Pedro Saraiva; Interpretação:
Nayara Martins, Stephanie Tavares e Tiago Portela; Assistente de encenação: Cátia
Lopes; Construção cénica: Luís Fausto; Figurinos: Fernanda Amaral; Musica Original:
Daily Misconceptions; Desenho de Luz e operação de som: Centro das Artes do
Espetáculo de Sever do Vouga;   Fotografia de cena: Sónia Pais; Vídeo: Mário Costa;
Produção executiva: Elsa Martinho; Apoio: Câmara Municipal de Sever do Vouga;
Biblioteca Municipal de Sever do Vouga, Agrupamento de Escolas de Sever do
Vouga, Imaginar do Gigante e Centro das Artes do Espetáculo de Sever do Vouga;
Agradecimentos: José António Gomes, Paul Hardman, Caminho/Leya.

EXPOSIÇÃO
“THE TOLERANCE
TRAVELLING POSTER
SHOW”
A Design Factory Aveiro e a Universidade de Aveiro promovem,
em parceria/rede com os Municípios de Águeda Aveiro, Ílhavo e
Oliveira de Azeméis, a Exposição “The Tolerance Travelling Poster
Show” de 9 a 29 de outubro de 2019.
Esta Exposição apresenta pósteres de designers e artistas de vários
pontos do mundo com a palavra “Tolerância” no seu idioma nativo e tem como objectivo consciencializar as comunidades para a
falta de tolerância e promover uma atitude positiva nas interações
humanas.
Esta exposição terá lugar no espaço público urbano da entrada
da ESTGA – Rua Infantaria n.º 28 – até a Biblioteca Municipal
Manuel Alegre.
Gratuita

Gratuito

Horário(s)
11h30
Duração
45 min.

Destinatários
Maiores de 3 anos e famílias

Horário(s)
2.ª feira: 13h00-19h00
3.ª e 6.ª feira: 10h00-19h00
Sábado: 10h00-12h30

Promotor
Design Factory Aveiro e a Universidade de Aveiro em
parceria com o Município de Águeda
Público-alvo
Público em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

12 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO

PROJETO “ENCONTROS
COM SAÚDE”

O bem-estar físico e emocional da população ativa – adulta e
meia idade – é essencial na construção das relações familiares e
profissionais e auxiliam na gestão de expectativas e da ansiedade.
Nas três conferências são abordadas estratégias de promoção de
saúde física e mental, com inclusão de momentos de implementação e prática.
• 12 de outubro | 15h00 | Workshop – Relaxar a mente,
construir ligações – estratégias de relaxamento na gestão das
relações familiares e profissionais.
• 26 de outubro | 15h00 | Workshop – Criatividade –
importância na gestão da vida social e profissional.
• 23 de novembro | 15h00 | Workshop – O que te move hoje e
amanhã – utilizar estratégias motivacionais para gestão de
saúde física e mental.
Gratuito

Inscrições obrigatórias até ao dia antecedente à sessão.
Mais informações: bmolb@cm-olb.pt | bm.cm-olb.pt | tel. 234 732 117

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

12 DE OUTUBRO; 8 DE NOVEMBRO;
14 DE DEZEMBRO

MALA-SURPRESA
SESSÕES PERFORMATIVAS
DE LEITURA À DESCOBERTA
DE LIVROS E HISTÓRIAS
COM IVO PRATA
Num cantinho especial desta biblioteca simpática e colorida aparece uma mala velhota mas jeitosa e... cheia de livros.
Um momento de partilha de histórias, livros e risos para a família
(ou só para os mais pequenos). Toca a trazer histórias lá de casa
para desafiar o contador de livros! Alguém a ajudar? Uma sessão
matinal, que promete energia, aprendizagens, descobertas e
divertimento partilhado. Aceitam-se pedidos de discos. Perdão!
De livros e histórias...
Custo: 3 euros por criança, 1 euro por adulto
Sendo a lotação limitada informações e reservas:
tel. 234 386 158 ou biblioteca@cm-aveiro.pt

Público-alvo
Dinamizadora
REAB – Prevenir, Cuidar, Formar Público em Geral
Nº de Participantes
Máximo de 40 participantes por sessão

Horário(s)
11h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Aveiro
Público-alvo
Crianças a partir dos 3 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

12 DE OUTUBRO E 16 DE NOVEMBRO

SABERES COM SABOR…

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

12 de outubro
12 OUTUBRO E 23 NOVEMBRO
5 Formas fáceis de aplicar óleos essenciais
Os óleos essenciais são a essência aromática das plantas e apresentam inúmeros benefícios para a nossa saúde e bem-estar.
Nesta sessão de Saberes com Sabor, saiba como escolher e aplicar
óleos essenciais de forma a beneficiar de alguns dos seus efeitos
Sala Polivalente
terapêuticos.

WORKSHOP
MAMÃS SEM DÚVIDAS

16 de novembro
Doces e Sobremesas de Natal sem açúcar
Fazer os nossos doces e sobremesas com ingredientes saudáveis,
sem açúcar, ajuda na defesa dos perigos do açúcar e beneficia a
nossa saúde.
Nesta sessão de Saberes com Sabor, venha aprender a preparar
delícias e surpreenda neste Natal!
Saberes com Sabor… são sessões teórico-práticas que exploram
diversos saberes e temáticas, sensibilizando para a necessidade de
uma alimentação saudável e equilibrada de modo a permitir uma
melhor interação com o estado de saúde em geral. Tendo sempre
como ligação os livros do fundo documental da Biblioteca, estas
atividades proporcionam aos utilizadores outros conhecimentos,
com uma vertente prática nalgumas sessões.

Receitas com Leite Materno; O Papel do Acompanhante durante a
gravidez e parto; O Sono do Bebé; Yoga e a importância da Respiração durante a gravidez e parto.
Biografia

Parceria Bebévida e Academia Pré e Pós Parto Enfermeira Telma Cabral.

Gratuito

Custo 5,00€

Realizadas mensalmente aos sábados, às 16h30,
mediante inscrição prévia obrigatória (lotação limitada).
Horário(s)
Sábado: 16h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

Horário(s) Destinatários
Grávidas, Geral
15h00
Duração
120m
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

19 OUTUBRO

HISTÓRIAS EM PIJAMA COM O PROJETO TALEGUINHO –
COSTURAR CANTIGAS E HISTÓRIAS

Cantigas como pedacinhos de tecido, cosidas umas às outras como
se fossem dias e noites. Ou como se fossem vidas. Diz a mãe à filha
que “esta cantiga de embalar que te cantei há pouquinho, cantava-ma a mim a minha mãe como a mãe dela lha cantava”. Cantigas
são, mas são também adivinhas, provérbios e trava-línguas, dizeres
– uns – com cara de quem já foi mouro, outros que são passos de
judeus. Cantigas, adivinhas, provérbios e trava- -línguas que são
daqui e dali, de agora e de há tanto tempo, como mosaicos de pano
que o tempo teceu e a vida coloriu, memórias de gente antiga.
A tingir de vozes os tempos que hão de vir.
Costurar cantigas e histórias, uma performance artística que
proporciona uma experiência de contacto com o património
imaterial tradicional, permitindo às crianças, pais e educadores,
o alargamento dos conhecimentos sobre a música tradicional.
Através de histórias cantadas, as crianças terão a oportunidade
de escutar ao vivo, num alinhamento recheado de temas tradicionais, contado e cantados| canções, histórias, lenga-lengas, do
aqui e do agora, interpretadas pelos personagens da Costureira e
do Alfaiate de Canções.

Em cada um dos concertos, a sonoridade dos instrumentos tradicionais estará presente, bem como um cenário e adereços construídos propositadamente para cada uma das temáticas. Pretende-se
que seja uma experiência de cumplicidades, onde os sons, as
palavras, os gestos, as imagens e os silêncios a todos surpreendam.
Mais informações: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614
Horário(s) Promotor
21h00
Município de Estarreja
Público-alvo
Crianças dos 4 aos 12 anos e acompanhantes
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

24 DE OUTUBRO

COMUNIDADE DE LEITORES

“Crónica de uma morte anunciada” de Gabriel García Márquez
é o livro em destaque da Comunidade de Leitores da Biblioteca
Municipal de Ílhavo (BMI), em outubro.
O prazer e as experiências de leitura serão partilhados por todos os
que aceitarem este desafio numa conversa sobre o livro, moderada
por Alexandre Gonçalves.
A Comunidade de Leitores da BMI é um encontro mensal de
pessoas que se reúnem para conversar sobre livros. A experiência
da leitura é sempre íntima e individual, feita em casa por cada um
dos participantes. A partilha de opiniões, comentários e pontos de
vista, com outros leitores, que ocorre nas sessões, permite a descoberta de outras formas de interpretar o livro lido. A participação
nas sessões é aberta à comunidade em geral, destina-se a todos
os que partilham o gosto pelos livros e pela leitura. Decorre na
última quinta-feira de cada mês entre as 21h00 e as 23h00, na BMI.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

31DE OUTUBRO E 1 DE DEZEMBRO

NOITE DAS BRUXAS

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.

Gratuito, mediante inscrição.

Horário(s) Promotor
Quinta-feira Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

Horário(s)
20h30-10h00

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Crianças dos 8 aos 11 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

6 A 9 NOVEMBRO

FORA DA ESTANTE –
CULTURA POP

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
É inclusiva, disruptiva, dinâmica, tecnológica. A Biblioteca Municipal de Estarreja é um espaço de democratização de acesso à cultura 9 NOVEMBRO
e ao conhecimento em todas as suas dimensões. Da cultura à informação, da educação ao entretenimento, è essencialmente um local
onde coabitam vários saberes para miúdos e graúdos. No mês de
novembro todos estão convidados a participar no evento “Fora da
Estante”. Uma Biblioteca. Várias artes. Para si. Para todos.
O “planeta Biblioteca” tem super-heróis que te vão desafiar na 1ª
edição do “Fora da Estante”, dedicada à Cultura Pop. Não reveles
já os teus superpoderes e surpreende todos nas atividades que
preparamos especialmente para ti: workshops, conversas, expoApresentação do n.º 6
sições, animação e oficinas.
A Revista Albergue – História e Património do Concelho de
Mais informações: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614
Albergaria-a-Velha é uma publicação anual, editada pela Câmara
Municipal, que promove a investigação, preservação, valorização e divulgação do património do Concelho, levando a História
Local e o Património a um público mais vasto. No N.º6, os leitores
podem contar com artigos de especialistas de diversas áreas, que
demonstram que Albergaria-a-Velha tem um passado que vale a
pena conhecer.

REVISTA ALBERGUE
HISTÓRIA E PATRIMÓNIO
DO CONCELHO DE
ALBERGARIA-A-VELHA

Gratuito

Limitado à lotação da sala

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Público em geral

Horário(s)
17h00
Duração
60 min.

Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

15 NOVEMBRO A 4 JANEIRO, 2020

BALEIA À VISTA!
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE JÚLIO CARDOSO
E ARLAINE FRANCISCO

Apaixonado pela navegação desde a juventude, Júlio Cardoso
costumava navegar e pescar no litoral norte de São Paulo/Brasil.
Em 2002, quando participava num torneio de pesca oceânica a 60
milhas da costa, teve o encontro que mudaria sua trajetória de
vida. Pescando em alto mar, ele e a tripulação viram nadar sob o
barco dois animais imensos. Emergiram duas baleias-minke que
fizeram o movimento de spyhopping (o animal coloca boa parte
da cabeça fora da água e o corpo em posição vertical para observar
o que está à sua volta), comportamento comum em várias espécies de cetáceos. Após esse encontro marcante, passou a navegar,
também, com o objetivo de encontrar as baleias…
No final de 2016, estabeleceu uma parceria com a bióloga e fotógrafa de Natureza, Arlaine Francisco e, juntos, criaram o projeto Baleia
à Vista – https://www.facebook.com/projetobaleiaavista/ –
com o objetivo de inventariar informações sobre cetáceos no litoral norte de São Paulo, especialmente na região de São Sebastião
e Arquipélago de Ilhabela, difundir o conhecimento sobre baleias,
golfinhos e outras espécies marinhas e contribuir para a preservação desses animais e do ambiente marinho, a nível global.

É este projeto, desenvolvido a muitos milhares de KM de distância
que dá origem à exposição que vamos ter oportunidade de apreciar
na Biblioteca Municipal de Ovar.
Livre acesso

Horário(s)
Horário habitual

Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

25 DE NOVEMBRO A 28 DE DEZEMBRO

X FEIRA MUNICIPAL
DO LIVRO

14 DEZEMBRO A 21 DEZEMBRO

AOS SÁBADOS CONTO
CONTIGO!
SESSÕES DE CONTO.OFICINA

Colour Park | LUGAR DAS CORES
Esta actividade consiste em proporcionar à comunidade em geral,
a oportunidade de conhecer e adquirir livros de todas as editoras Programa de promoção da leitura da Biblioteca Municipal de
nacionais, a preços reduzidos.
Albergaria-a-Velha, integrado na Agenda Municipal de Educação,
que pretende mergulhar as crianças e suas Famílias num espaço
de sonho e de partilha, onde o Livro é o fio condutor. Enquanto
atividade SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa, cada sessão
deste Programa inclui a leitura encenada de uma narrativa que é
enriquecida com surpresas de criatividade artística relacionadas
com a história lida. Feliz Natal Lobo Mau, de Clara Cunha é o conto
de partida e chegada na próxima sessão de Aos Sábados Conto
Contigo!
Próxima Sessão
21 dezembro Sessão Especial Lugar das Cores (Colour Park): Sortido
de Contos, por Virgínia Millefiori

Horário(s)
Promotor
Horário de funcionamento da BMA Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral

Horário(s)
14 dezembro: 11h00
21 dezembro: 11h00 e 15h00
Duração
60 min.

Organização/promoção
Município de Albergaria-a-Velha
(Agenda Municipal da Educação)
Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Famílias com crianças até aos 12 anos

