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AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

A DECORRER (DISPONÍVEL ONLINE)

“ENCONTRE ANTES DE
PROCURAR”
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
ANO LETIVO 2021-2022

VAMOS À BMI…
COM A MAGIA DO
PIRILAMPO!

A Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha disponibiliza o serviço “Encontre antes de Procurar”, constituído por um QR Code que
facilita as pesquisas no catálogo online.
Com este QR Code, colocado em vários locais da Biblioteca Municipal, como as mesas do Espaço de Leitura, os leitores poderão
pesquisar um livro, comodamente, sem sair do lugar.
GRATUITO

Ouvir histórias que refletem a Floresta e o seu meio envolvente
permite desenvolver o imaginário de forma divertida, familiarizar
as crianças com o livro e, naturalmente, incitá-las a imaginar, a
viajar, a criar e a tornar real a fantasia lida. A ação desenvolvida inclui uma Visita à Biblioteca: inicia-se a viagem dando a
conhecer os diferentes espaços, o funcionamento e os serviços
disponibilizados. Hora do Conto: o momento da hora do conto
é dinamizado em espaço próprio e decorado a preceito, permitirá
que cada criança imagine a sua própria aventura... com a Magia
do Pirilampo! Na floresta encantada dos livros, onde seres mágicos
florescem e as transformações acontecem, viaja-se num mundo
fantástico e de encantamento. Ateliê de Expressões: o imaginário das crianças é avivado pelas histórias que ouvem e sentem,
para que trilhem criatividade. Esta será explorada e valorizada no
ateliê de expressões, onde a criança poderá idealizar de maneira
divertida, construtiva e singular.
Gratuito

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

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Pré-escolar e 1.º CEB

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

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS
ATÉ 31 DE DEZEMBRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

“A LER SE FAZ CAMINHO”

A DECORRER (DISPONÍVEL ONLINE)

O projeto “Ler para Ser”/ “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.
A sua programação propõe novas formas de participação da
criança, da família e da escola na Biblioteca e novas formas de
exploração do livro.
Incentivar a participação da comunidade local, quer individualA exposição comemorativa do centenário de uma das marcas mais mente, quer em grupo.
emblemáticas de Albergaria-a-Velha, da região e do País, patente Permitir e favorecer a partilha de experiências de vida, da expena Biblioteca Municipal até 31 de dezembro: “100 Anos Alba, Uma riência profissional, tudo isto associado à leitura.
História Global” pode também ser explorada virtualmente.
Inscrições limitadas e sujeitas a inscrição
biblioteca@cm-vagos.pt
GRATUITO

VISITA VIRTUAL
EXPOSIÇÃO 100 ANOS DA
ALBA, UMA HISTÓRIA GLOBAL

https://www.cm-albergaria.pt/viver/biblioteca-municipal/exposicoes-virtuais/
100-anos-alba-uma-historia-global

Horário(s)
Disponível online

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

Horário(s)
Seg. a sáb.: 10h00-11h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Crianças a partir dos 3 anos e suas Famílias
ou Escolas/ Instituições

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

10 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO

O CANTO DA SEREIA:
O PROCESSO CRIATIVO
DE PEDRO PODRE

Exposição de ilustração
Nesta exposição são apresentados os trabalhos originais e o processo criativo de Pedro Podre, ilustrador da nova edição da obra O
Canto da Sereia, promovida pela Câmara Municipal de Ovar sob
a chancela da ed. Caleidoscópio, no âmbito da evocação dos 150
anos do falecimento do escritor Júlio Dinis (14 de novembro de
1839 – 12 de setembro de 1871), cuja vida e obra estão fortemente
ligadas à cidade.
O Canto da Sereia é um conto que retrata as vivências dos pescadores na costa do Furadouro, Ovar, no qual o escritor mistura os
ambientes, as conversas, os problemas, a sabedoria e os mitos
destes protagonistas com um enredo bem romântico. Um jovem
pescador perde-se de amores por uma voz que lhe chega do mar
em noites tormentosas. Esse canto, que a superstição dos pescadores atribui a uma sereia, vem a descobrir-se que pertence a uma
estrangeira rica e excêntrica que gosta de sair para o mar quando
pessoas mais sensatas recolhem a terra…

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

15 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO

EXPOSIÇÃO
“LIVROS PELA PAZ”
A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro assinala o “Dia Internacional da Paz”, celebrado anualmente a 21 de setembro, com uma
exposição que tem como objetivo sensibilizar “para um mundo
mais justo e sustentável”.
Vamos fazer da leitura um instrumento pela Paz!

Gratuito

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

Produção
Município de Ovar/ DCD/ Museu Júlio Dinis
Destinatários
Público em geral

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

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Público em geral

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

9 OUTUBRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA
HISTÓRIAS EM FAMÍLIA
ESPECIAL
11 A 16 DE OUTUBRO
“HASTA LA VISTA, VÍRUS”, “LER + DÁ SAÚDE” –
COM PEDRO CHAGAS FREITAS DIA MUNDIAL DA
O Grupo de Enfermeiros do Concelho de Estarreja e o autor do livro ALIMENTAÇÃO
“Hasta la Vista, Vírus”, Pedro Chagas Freitas, conduzem a sessão de
fantoches com o mesmo nome da história infantil. Nesta sessão,
as famílias vão descobrir a história de dois amigos que, se veem
impedidos de brincar como antes. Mas, com a ajuda do Professor e
de todos os colegas de turmas, transformam-se em super-heróis e
juntos conseguem combater um vírus assustador.
CONVERSA COM PEDRO CHAGAS FREITAS
Após a sessão, o autor do livro “Hasta la Vista, Vírus”, Pedro Chagas
Freitas, vai contar como surgiu o convite, por um grupo de enfermeiros do concelho e ao qual o Município se associou, para escrever
o seu primeiro livro infantil e revelar os desafios de escrever uma
história infantil.

A Biblioteca Municipal de Anadia assinalará o Dia Mundial da
Alimentação (16 de Outubro), com a iniciativa “Ler + dá saúde”.
De 11 a 16 de Outubro a BMA promove a comemoração deste dia
através de iniciativas que têm como objetivo associar o ato de ler
à promoção da saúde. Assim, durante esta semana, será oferecida
uma peça de fruta a cada utilizador requisitante de documentos
livro, juntamente com a sugestão de uma receita saudável.

Gratuito
Inscrições obrigatórias e limitadas

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

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Crianças dos 4 aos 12 anos com acompanhante

Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-13h00/ 14h00-19h00
Sáb.: 10h00-13h00/ 14h00-17h00

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

14 E 15 DE OUTUBRO

21.º ANIVERSÁRIO
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE OLIVEIRA DO BAIRRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS
A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro celebra no próximo dia
14 de outubro de 2021 o seu 21º aniversário. Para assinalar esta A PARTIR DE 16 OUTUBRO (TODOS OS SÁBADOS)
data, a biblioteca vai promover um conjunto de iniciativas abertas
a toda à população.
Mais informações:

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

14 DE OUTUBRO – Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
SESSÃO DE CONTOS com o humorista e contador de histórias
Jorge Serafim
Horário(s)
15h00-16h00
Público-Alvo
crianças dos 3 aos 6 anos

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.
Inscrições limitadas e sujeitas a inscrição obrigatória
biblioteca@cm-vagos.pt

14 DE OUTUBRO – Quartel das Artes
“CONTOPIAS” com o humorista e contador de histórias
Jorge Serafim
Horário(s)
21h30
Público-Alvo
Público em geral
15 DE OUTUBRO – Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
CONTAR e LER PARA RESPIRAR –
Oficina de narração oral e promoção de leitura
Formador
Jorge Serafim
Horário(s)
15h00
Público-Alvo
Professores, pedagogos, educadores de infância, técnicos
de biblioteca, mediadores de leitura e público em geral

Horário(s)
11h00-12h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
5 aos 16 anos

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

23 OUTUBRO, 20 NOVEMBRO, 11 DEZEMBRO

“TEATRO DE FANTOCHES”
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

16 OUTUBRO

HISTÓRIAS EM FAMÍLIA
“O PEQUENO LIVRO DOS
MEDOS” DE SÉRGIO
GODINHO, COM ELSA
GALVÃO

A partir de uma obra infantil é recriada uma peça de teatro de fantoches, procurando motivar as crianças para o livro e para a leitura.
Para participar nesta atividade é necessária inscrição junto dos
serviços da Biblioteca Municipal de Anadia, até à quinta-feira
anterior ao dia da realização de cada sessão.
23 outubro – “A horta do Senhor Lobo” de Claire Bouiller & Quentin Gréban.
20 novembro – “Posso juntar-me ao clube” de John Kelly & Steph Lamberis.
11 dezembro – “Ninguém dá prendas ao Pai Natal” de Ana Saldanha & Joana Quental.

“O Pequeno Livro dos Medos”, Sérgio Godinho mostra-nos em que
o medo faz parte de nós, como os ossos e os pulmões, a coragem,
o riso ou as lágrimas. É um velho conhecido com o qual temos de
saber viver e conviver.
Gratuito
Inscrições obrigatórias e limitadas para:

biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614
Horário(s) Promotor
Município de Estarreja
15h00
Público-alvo
Crianças dos 4 aos 12 anos com acompanhante

Horário(s) Promotor
15h00
Município de Anadia
Público-alvo
Crianças dos 3 aos 6 anos

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

28 E 29 DE OUTUBRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
L.E.I.A. |
LIVROS, ENCONTROS, IDEIAS, 29 E 30 DE OUTUBRO
OFICINA DE EXPRESSÃO
AUTORES
IV Edição das Jornadas da Rede de Bibliotecas de Ovar
DRAMÁTICA POR ANABELA
Na 4ª edição do L.E.I.A. – Jornadas da Rede de Bibliotecas de Ovar,
este ano sob o mote «folhear o digital», mantêm-se as sessões MATEUS E PAULA GOMES
formativas essencialmente práticas e multidisciplinares, tendo
como objetivo a partilha de conhecimentos e de experiências, (QUINTO PALCO)
sendo enfatizada a importância do acesso a múltiplos recursos, quer em suporte analógico, quer digital, na perspetiva da
consolidação de uma sociedade integradora, informada, crítica
e criativa, tendo como incentivadores os docentes e as equipas
das bibliotecas.
Programa in
http://bmovar.bibliopolis.info/Inicio/ctl/Details/Mid/451/
ItemID/315?ContainerSrc=[G]Containers/Satva3/Invisible&SkinSrc=[G]Skins/Satva3/
Home-Layout

Gratuito
Inscrição obrigatória. Ação creditada para docentes.

Nesta Oficina de Expressão Dramática, e a partir do livro “Heróis do
Mar”, as escritoras e formadoras Anabela Mateus e Paula Gomes, da
Quinto Palco – Associação Cultural, vão desafiar os participantes
a embarcarem numa viagem surpreendente nos mares gelados
dos bacalhaus e a viverem histórias e aventuras dos pescadores
da pesca do bacalhau.
O resultado destes dois dias é apresentado nas Histórias em Palco
do dia 30, às 16h30.
Gratuito

Inscrição prévia obrigatória

Mais info.: biblioteca@cm-ovar.pt | http://bmovar.bibliopolis.info/ |
http://cfiemo.pt/
Horário(s)
9h00-18h00

Produção
Município de Ovar | Rede de Bibliotecas de Ovar | RBE | CFIEMO
Destinatários
Professores-bibliotecários e técnicos superiores/bibliotecários das BM,
outros docentes e mediadores da leitura credenciados.

Horário(s)
Sex.: 18h30
Sáb.: 14h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

30 DE OUTUBRO A 30 DE JANEIRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

29 DE OUTUBRO

NOITE DE ARREPIAR |
COMEMORAÇÃO DO DIA
DAS BRUXAS

XV BIENAL
INTERNACIONAL
DE CERÂMICA ARTÍSTICA
DE AVEIRO

Atlas Aveiro – Biblioteca Municipal

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,
Ação comemorativa do Dia das Bruxas.
constituindo-se como um polo dinamizador de novas tendências
As crianças dos 9 aos 12 anos envolvem-se num serão de suspen- da cerâmica e contribuindo para uma formação didática e para o
se, com atividades noturnas de arrepiar a espinha...
desenvolvimento de carácter cultural.
Os livros assustadores estão presentes em toda a parte.
No ano letivo 2020-2021, turmas dos Municípios da Região de
A participação é gratuita mas requer inscrição obrigatória.
Aveiro criaram textos sobre o tema “Os medos” que foram recriados
por ceramistas, dando origem à exposição patente no auditório do
Informação sujeita a alterações
ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal.

Horário(s) Promotor
20h00-22h00 Município de Sever do Vouga
Público-alvo
Crianças dos 9 aos 12 anos – Máx. de 8 participantes

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

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

27 NOVEMBRO

“PORQUE HOJE É SÁBADO...”
“FADO MIMADO” POR
D’ORFEU ASSOCIAÇÃO
CULTURAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Sala Polivalente

2 A 30 DEZEMBRO
“Um palhaço mimado, não do mimo que lhe dão mas da mímica
que ele faz. Uma cantora prendada, um instrumento na mão e
a vida em tempo de paz. O palhaço e a cantora estão juntos na
mesma arena. Ela é linda e sedutora, já dele... só temos pena! A
história de um azarado, mal-amado, desgraçado ou, talvez, abençoado. Canta-se o destino do menino até ser um belo rapaz. Mas
o karma deste herói, num futuro que até dói, vai mostrar de que é
capaz. Não é história de encantar, pode ser minha ou a tua... tudo
aqui vamos mostrar, menos a cantora nua. Barulho, que se vai
Um punhado de memórias, meia dezena de rugas sábias, algures
mimar o fado! Até já e obrigado!”
entre a dor e o amor.
Uma casa que parece vazia. Um pátio quase sem chão. Uma ausênGratuito
Sujeita a lotação máxima da sala. Reserva: bmma.educativo@cm-agueda.pt
cia. A mão, de uma vida, que se esfumou.
Info: bmma.educativo@cm-agueda.pt | Tel.234 624 688
Um projeto do CLDS Proxim’Idade, sob coordenação da ADRIMAG,
em parceria com o Município de Sever do Vouga.

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS
“VIVER, DEPOIS DE
AMAR-TE”, POR MATEUS
HENRIQUES

Horário(s)
Sáb.: 11h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Famílias e Público em Geral

Horário(s)
Seg. e sáb.: 13h30-19h30
Ter. a sex.:10h00-19h30

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

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2021

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

18 DEZEMBRO

“PORQUE HOJE É SÁBADO...”
“NINHO” PELA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO
COMPANHIA PARTICULAS PACTO REGIONAL
ELEMENTARES
PARA A CULTURA
Sala Polivalente
“O Ninho é o projeto mais recente das Partículas Elementares e
é também um momento de poesia visual pura. O Ninho revela-se nos detalhes. Com um enredo minimalista, a narrativa faz-se
de um acaso: a curiosidade de um menino, despertada por uma
mera coincidência, desencadeia o inicio de uma teia de afetos.
Em palco, o aguedense Carlos Silva, autor e único interprete da
obra, surge numa encenação comedida, que ganha força com o
trabalho plástico expressivo, emotivo e surpreendente de Leonor
Bandeira. O ninho é um convite à valorização das coisas simples
da vida, as que são fáceis de entender e as que devemos guardar
como as mais importantes.”
Gratuito

Sujeita a lotação máxima da sala. Reserva: bmma.educativo@cm-agueda.pt
Info: bmma.educativo@cm-agueda.pt | Tel.234 624 688

Horário(s)
Sáb.: 11h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Famílias e Público em Geral

O Pacto Regional para a Cultura 2030 – Região de Aveiro constitui-se como uma estratégia de continuidade e aprofundamento do
trabalho desenvolvido, que garanta a oportunidade para promover
e reforçar a Região de Aveiro como lugar de produção cultural de
excelência, suportada nas singularidades sociais, patrimoniais e
paisagísticas deste território.
Para tal, propõe-se a criação de uma rede colaborativa entre todos
os municípios e agentes culturais da Região e o desenvolvimento
de um programa estratégico organizado em três grandes eixos de
intervenção estratégica, sendo a Candidatura de Aveiro a Capital
Europeia da Cultura em 2027 um eixo transversal de atuação:
• EIXO 1. Um setor cultural e criativo robusto e capacitado;
• EIXO 2. Todos os cidadãos com acesso a práticas culturais de
qualidade;
• EIXO 3. Uma região integrada em redes culturais internacionais
de referência.

DIA DA REGIÃO
DE AVEIRO
2021
16 DE OUTUBRO
(SÁBADO)
16h30

Concerto pela Orquestra Filarmonia das Beiras
Homenagem a Astor Piazzolla – Centenário do Nascimento
Local: Centro de Congressos de Aveiro

19h00

Lançamento da Revista do Congresso 2021
Região de Aveiro – 32 Anos em Comunidade Intermunicipal
Local: Albergaria-a-Velha – Cineteatro Alba

