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Plano de Ação do SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa do 
Município de Albergaria-a-Velha para disponibilização ONline, 
dirigido a toda a comunidade, no âmbito das medidas excecionais 
e temporárias relativas à pandemia COVID-19.

LEITURAS EM TELEFONIA
Tem um/a familiar ou sabe de um/a amigo/a que se encontre em 
isolamento social?!
Surpreenda-o/ a! Encomende-lhe a leitura de um conto por telefo-
ne, na Sua Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha.
• envie o nome e contacto telefónico de quem pretende 

surpreender para o e-mail da biblioteca: biblioteca@
cm-albergaria.pt;

• indique a sua identificação para informarmos o/ a seu/ sua 
familiar e/ou amigo/a de quem se lembrou dele/a e o quis 
surpreender e presentear com uma Leitura em Telefonia?

E já está! Vamos a isso? Contamos consigo!

QUE LIVROS ANDAS A LER?
A Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha desafia os/ as leitores/
as a partilharem fotografias criativas do(s) livro(s) que estão a ler... ou 
do que está na lista dos próximos a ler... ou do(s) livro(s) favorito(s)!

• envie a(s) fotografia(s) para o e-mail da biblioteca: biblioteca@
cm-albergaria.pt;

•  indique explicitamente que autoriza a publicação da 
fotografia na página oficial do Facebook do Município;

• indique o seu perfil para identificação!
E já está! Vamos a isso? Contamos consigo!
#livrosemalbergaria

EM RODA DO CONTO
A atividade de promoção e mediação da leitura “Em Roda do Conto” 
continua em versão digital.
Com as obras selecionadas, o/ a leitor/a é convidado/ a a criar a 
sua própria história com base em elementos artísticos. Um desafio 
à criatividade!
Entretanto, fiquem atentos/as, pois mais histórias vêm a caminho!

Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha | SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa
Público-alvo
Comunidade em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

SAC! 
ESTAMOS ONLINE
Disponível online, a partir de biblioteca@cm-albergaria.pt
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

#FIQUEEMCASA… 
COM A SUA BIBLIOTECA!
Concelho de Oliveira do Bairro

A pensar nos seus leitores e no prazer de ler, a Biblioteca Munici-
pal de Oliveira do Bairro disponibilizou, a partir de Abril, um novo 
serviço de empréstimo domiciliário que permite, aos munícipes do 
concelho de Oliveira do Bairro, receber livros na sua própria casa. 
Com esta iniciativa de proximidade, pretendemos contribuir para 
ajudar a cumprir com o isolamento social, ficando mais perto e 
incentivando à leitura.
Como funciona o serviço?
Este novo serviço prestado pela Biblioteca Municipal de Oliveira do 
Bairro funciona de forma simples:
1. Aceder ao catálogo online através do portal da Biblioteca Muni-
cipal (http://bm.cm-olb.pt) a partir do qual o utilizador pode 
escolher o documento que pretende requisitar (limite máximo de 
três itens por utilizador).
2. Reservar on-line ou enviar e-mail para a Biblioteca Munici-
pal (bmolb@cm.olb.pt) a informar os serviços, do livro ou livros 
pretendidos, do número de leitor, contacto e morada, onde deseja 
que seja feita a entrega.
3. Os serviços entrarão em contacto para confirmar a morada e 
combinar a hora, data e local da entrega dos itens requisitados.
Apesar da distância, continuamos ao seu lado, para que nunca lhe 
falte a companhia de um bom livro.

Mais info. http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | +351 234 732 117

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

JULHO A SETEMBRO

ROTA DOS LIVROS
O projeto “Rota dos Livros” consiste na disponibilização de livros 
nas instalações de diversas instituições do concelho de Anadia, 
para que aí possam ser requisitados pelos utilizadores da Biblio-
teca Municipal que não consigam, fisicamente, deslocar-se a esta.
É um projeto continuado desenvolvido em colaboração com as 
Juntas de Freguesia do concelho de Anadia, disponível nos seguin-
tes espaços:
• Freguesia de Avelãs de Caminho (Centro “Estudos & 

Companhia”);
• Freguesia de Avelãs de Cima (Edifício da Junta de Freguesia);
• Freguesia da Moita (Termas de Vale da Mó, durante a época 

termal);
• Freguesia de Vila Nova de Monsarros (Centro de Apoio Social de 

Vila Nova de Monsarros);
• União das Freguesias de Tamengos, Aguim e Óis do Bairro 

(Posto de Correios da Curia).
Este projeto tem como principais objectivos tornar acessível a todos 
os cidadãos os meios informativos fundamentais para apoiar o seu 
desenvolvimento social, cultural e educativo, bem como estimu-
lar e fortalecer hábitos de leitura na população, desde a primeira 
infância. Pretende ainda envolver a comunidade num projeto 
social comum: a promoção e a consolidação de hábitos de leitura.

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

Promotor
RBCIRA, Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

ATÉ 31 JULHO

LUSÍADAS – 
A ALMA DA (NOSSA) GENTE
Exposição de Pintura da artista plástica Gina Marrinhas
A pintora Gina Marrinhas nasceu em 1950, em Macinhata do 
Vouga, Concelho de Águeda, Distrito de Aveiro. Estudou em Avei-
ro e em Lisboa.
Desafiada pela Rede de Bibliotecas da CIM Região de Aveiro, honra 
as Bibliotecas Municipais da CIRA com o périplo, em itinerância, da 
sua Exposição dedicada a uma leitura d’Os Lusíadas.
“Primeiro, mal podemos descrever alguma coisa , a não ser um 
desejo ou desejos.
… e no fim há depois uma imagem, ou imagens, 
de alguma coisa…”
Wim Wenders in “A Lógica das Imagens“

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 
aspectos intangíveis, em traços de uma austeridade serena e amor sentido.
Sérgio Azeredo I presidente do Grupo AveiroArte, primavera de 2019

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

ATÉ 3 DE JULHO

O MUNDO SURPREENDENTE 
DOS LIVROS POP-UP
Exposição de livros Pop-Up do colecionador 
José Alberto Rodrigues
Este projeto multifacetado desenvolvido na Biblioteca Municipal 
de Ovar desde março, tem a decorrer mais uma etapa com a quarta 
e última série da exposição «O Mundo surpreendente dos livros 
pop-up» que ficará patente ao público na galeria e átrio da biblio-
teca até 3 de julho. Esta última seleção – entre as muitas dezenas 
de outros exemplares que já poderem ser admirados – é especial-
mente dedicada aos apaixonados dos livros pop-up vertidos para 
as sagas e heróis, nomeadamente Star Wars, Harry Potter, Disney, 
Pixar e alguns clássicos da literatura, séries e banda desenhada. 
Imperdível, mais uma vez!

José Alberto Rodrigues é professor da área de Artes e Tecnologias. Apesar de, desde 
sempre, ser entusiasta dos livros Pop-Up, apenas os começou a colecionar há cerca 
de 12 anos. Numa primeira fase, comprando-os apenas para fruição pessoal e gosto 
pelos mecanismos e conceito gráfico e plástico. Só mais tarde, para os colecionar e 
expor, realizando um conjunto mais vasto de atividades como oficinas, apresentações, 
seminários e conferências para públicos diferenciados e de todas as idades. Em julho 
de 2016, criou o espaço online Up Up Pop-Up onde dissemina e partilha a sua paixão 
por este universo.
Para além desta vertente, tem experiência de 20 anos enquanto professor e formador, 
tendo também sido docente do ensino superior. Inclui no seu percurso a realização do 
mestrado e doutoramento em multimédia em educação.

Livre acesso
Público-alvo
Público em geral
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A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro vai ao encontro dos 
seus leitores, promovendo o livro e a leitura, especialmente junto 
dos mais novos. Numa altura em que passamos mais tempo com as 
nossas crianças, novos livros e novas histórias são necessárias para 
estimular a sua imaginação e ajudar a passar o tempo.
Por estas razões a Biblioteca Municipal decidiu levar até aos seus 
leitores, através das plataformas digitais do Município de Oliveira 
do Bairro, dois momentos especiais para serem disfrutados em 
família. Todas as semanas publicamos a “Hora do Conto”, aos sába-
dos, e a iniciativa “Nós e as Histórias”, às quartas-feiras.
A “Hora do Conto” é inteiramente feita pela equipa da Biblioteca 
Municipal e publicada no dia e no horário em que tradicionalmente 
recebíamos as nossas crianças nas nossas instalações.

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Infantojuvenil

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

QUARTAS-FEIRAS E SÁBADOS

ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO LIVRO 
E DA LEITURA ONLINE 
HORA DO CONTO E NÓS E AS HISTÓRIAS
Plataformas digitais do Município de Oliveira do Bairro

Na atividade “Nós e as Histórias” convidamos várias pessoas, algu-
mas já tinham participado nas edições presenciais, para partilha-
rem connosco os seus momentos de leitura em família.
Convidamo-lo a visualizar os vídeos destas duas iniciativas no canal 
do youtube do Município de Oliveira do Bairro.

Mais info. http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | +351 234 732 117
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Horário(s)
18h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS

HORA DO CONTO

Página de Facebook da Biblioteca Municipal João Grave

A Hora do Conto é um programa de promoção da leitura que tem 
por objetivo despertar nas crianças o gosto pela leitura.

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Infantil/ juvenil

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

1, 15 E 29 DE JULHO, 12 E 26 DE AGOSTO, 
9 E 23 DE SETEMBRO

NO PÁTIO COM... 
HORA DO CONTO OU OFICINA
Pátio da Biblioteca

Com uma regularidade quinzenal, o Serviço Educativo convida as 
famílias a comparecer no pátio da Biblioteca Municipal Manuel 
Alegre às quartas-feiras, entre as 17h30 e as 18h15, para escutar 
uma Sessão de Contos ou para realizar uma Oficina. Momentos 
únicos em torno do Livro e da Leitura, onde a imaginação e a cria-
tividade também terão lugar reservado. 
1 de julho – No Pátio com… Dia Mundial das Bibliotecas 
limitada à lotação de 6 famílias – 12 pax

15 de julho – No Pátio com… A Mala do Malaquias 
limitada à lotação de 18 pax

29 de julho – No Pátio com… Uma história e uma Oficina 
limitada à lotação de 6 famílias – 12 pax

12 de agosto – No Pátio com… Livros Miniatura – Oficina 
limitada à lotação de 6 famílias – 12 pax

26 de agosto – No Pátio com… Oficina “Diversos” a partir do livro 
“Todos fazemos tudo” de Madalena Matoso 
limitada à lotação de 6 famílias – 12 pax

9 de setembro – No Pátio com… Uma história e uma Oficina 
limitada à lotação de 6 famílias – 12 pax

23 de setembro – No Pátio com… Uma história 
limitada à lotação de 18 pax

Reserva de lugar nos eventos do Facebook: www.facebook.com/pg/
BibliotecaMunicipalManuelAlegre, e-mail bmma.educativo@cm-agueda.pt 
ou +351 234 624 688

Horário(s)
Qua.: 17h30-18h15

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo 
Famílias e Público em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

TODAS AS SEXTAS-FEIRAS

CONTOS NA RÁDIO
Rádio Voz da Ria (90.2), e no Facebook 
da Rede de Bibliotecas de Estarreja

A Biblioteca Municipal de Estarreja dá voz aos autores levando até 
si contos populares, poesia e histórias infantis.
Um instante de leitura que entrará em sua casa, todas as sextas-
-feiras na Rádio Voz da Ria!

Horário(s)
17h45

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Comunidade em geral

Horário
11h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

SEXTAS E SÁBADOS

OFICINA DE ARTES
Página de Facebook da Biblioteca Municipal João Grave

As crianças são convidadas a realizar uma atividade com base na 
temática do conto

Local
Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Infantil/ juvenil
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

SÁBADOS DE JULHO A SETEMBRO

HORA DO LIVRO
Online – Plataformas digitais 
do Município de Anadia (Youtube e Facebook)

Nestes tempos insólitos de isolamento, foi necessário repensar os 
serviços de forma a prestar um serviço municipal de proximidade 
onde se continue o fomento à leitura junto dos atuais e dos poten-
ciais novos leitores.
Assim, a Biblioteca Municipal de Anadia disponibiliza, no seu canal 
de YouTube (bit.ly/3c9GmLl) e na sua página de Facebook (www.
facebook.com/municipioanadia/), todos os sábados de manhã, 
vídeos da rubrica “Hora do Livro”, sempre com novas histórias para 
os leitores mais jovens, suprindo, assim, a suspensão da realização 
presencial das mesmas.

Horário(s)
Publicado aos sábados de manhã

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Crianças dos 3 aos 10 anos

Horário(s)
10h30

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Comunidade em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

4 DE JULHO, 1 DE AGOSTO E 5 DE SETEMBRO

CONTOS COM FRALDAS
Online

A partilha de emoções através da leitura, de sons e de ritmos inse-
ridos nas histórias contadas é reconfortante para os bebés e ativa 
todos os sentidos.
Nestas sessões online agora reinventadas, os mais pequenos 
podem conhecer de perto personagens bem dispostas, trautear 
melodias e ouvir com atenção as mensagens direcionadas aos pais.
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Promotor
Biblioteca Municipal
Público-alvo
Geral

Encontro Internacional de Literatura, Ilustração e Edição para a 
Infância do Município de Aveiro
Este ano, devido à situação de pandemia associada ao COVID-19 
em que nos encontramos, teremos uma edição online.

No link abaixo descrito pode aceder ao programa 
e realizar a inscrição: www.encontroliteraturaaveiro.pt

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

4 DE JULHO

2º ENCONTRO INTERNACIONAL DE LITERATURA, 
ILUSTRAÇÃO E EDIÇÃO 
PARA A INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE AVEIRO
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Sexta na BMMA com Jorge Serafim – 
Sessão de Contos Tradicionais 
Dirigida ao público em geral, será sem dúvida uma noite imper-
dível, com o humor característico deste contador que dispensa 
apresentações. 

Porque Hoje é Sábado… histórias com Jorge Serafim
11h00 – Sessão de Histórias Infantis 
Uma mão cheia de histórias para toda a família, acompanhadas 
por uma dose de boa disposição. A não perder! 
14h30-17h30 – Oficina de Narração Oral “Contar e ler para respirar”
Segundo Jorge Serafim, esta oficina fundamenta-se “num pressu-
posto essencial para a compreensão da natureza humana: contar 
histórias é um caminho individual onde se cruzam o conto popular, 
o conto de autor, os livros que nos tocam, as experiências de vida, 
a palavra plástica, a palavra escrita, a palavra interior. Ler, narrar 
e ouvir, cada vez mais, face ao universo da imagem, é despertar 
e reconhecer os sentidos e o corpo que temos como habitat da 
palavra. Ao explorar as nossas possibilidades expressivas, afirma-
mos o que de mais importante nos caracteriza, a compreensão do 
outro. Amadurecer, é um processo de crescimento que passa pela 
compreensão e apreensão de diversas leituras.”

Horário(s)
Sex.: 21h30-22h30
Sáb.: 11h00-12h00 e 14h30-17h30

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

10 E 11 JULHO

JORGE SERAFIM
Pátio e Sala Polivalente

Destinatários: Encarregados de Educação, técnicos de BAD, Educa-
dores, Professores, técnicos de Animação.
Esteja atento aos eventos no Facebook da BMMA e reserve o seu 
lugar!
Participação: Gratuita mas sujeita a Lotação máxima. Reserva de 
lugar nos eventos do Facebook: www.facebook.com/pg/Bibliote-
caMunicipalManuelAlegre ou através do e-mail bmma.educativo@
cm-agueda.pt ou +351 234 624 688
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Fotografar…
A fotografia democratizou-se, por fim! Hoje, em qualquer lado, 
somos cercados pelos telemóveis que de tudo querem guardar 
uma imagem, sobretudo, após o espalhamento do “vírus” que dá 
pelo nome de selfies. Antigamente, eram os japoneses com as suas 
belas máquinas, mas, hoje, são todos, recorrendo, sobretudo, ao 
aparelho que quando foi inventado estava longe de imaginar para 
que fim massivo iria servir. Mas, há muitas maneiras de fotografar: 
há quem fotografe monumentos, há quem fotografe paisagens, 
há quem fotografe ruas e casas, há quem fotografe animais e há 
quem fotografe GENTE!
São essas as fotografias do Nogueira de Sousa. Gente, com as suas 
caras, os seus sentimentos, as suas emoções. Da criança ao ancião, 
aqui encontramos de tudo. As pessoas com a sua alegria, triste-
za, angústia, cansaço, esperança e desilusão. Gente que nos olha 
de frente para nos dizer que o mundo, tão grande, é, afinal, tão 
pequeno! E que o que lemos nestas caras, do Perú ao Vietname, é 
o que lemos nas caras de quem olhamos todos os dias. Os mesmos 
sentimentos, as mesmas emoções, porque, vestidos assim ou de 
outra maneira, de cara pintada, ou limpa, somos todos no mais 
fundo de nós, IGUAIS!...
(Texto de Manuel Freire, músico, cantor).

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

17 DE JULHO A 3 DE OUTUBRO

ROSTOS DO MUNDO 
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE M.A. NOGUEIRA DE SOUSA

Manuel Nogueira de Sousa é economista e gestor de empresas aposentado. 
Especialmente nos últimos anos, tem dedicado uma boa parte do seu tempo livre a 
viajar pelos vários continentes, explorando inúmeros países, acompanhado pela esposa 
que partilha este gosto e a ânsia de partir, mais uma vez, e regressar sabendo coisas 
novas sobre paisagens, povos e culturas tão diferentes.

Livre acesso

Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

25 DE JULHO

ESPETÁCULO 
“BURROS, BURRALDOS, 
TOTÓS E PASPALHÕES”
Para comemorar o seu 11.º Aniversário, a Biblioteca Municipal de 
Sever do Vouga, propõe às famílias, o espetáculo “Burros, Burral-
dos, Totós E Paspalhões”, com a famosa contadora de histórias, 
Clara Haddad.
Neste espetáculo, a narradora selecionou narrativas populares e 
literárias bem-humoradas. Poderá ouvir uma fábula de um burro, 
de computador ao colo, que nunca viu um livro, de um lobo totó 
enganado pela capuchinho esperta, de heróis que nunca ouviram 
falar de inteligência, e personagens que desconhecem a astúcia, 
esperteza ou valentia. Todos os contos estão repletos de muitas 
aventuras e trapalhadas…com burros, burraldos, totós e trapa-
lhões que vivem com a cabeça no ar e ideias nas nuvens…

Horário(s)
16h00-17h00

Público-alvo
Famílias

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

31 DE JULHO A 30 DE SETEMBRO

COMEMORAÇÃO 
DO CENTENÁRIO DE 
NASCIMENTO DE MÁRIO 
CASTRIM
Comemoração do Centenário de Nascimento de Mário Castrim
Marcando o mês do seu aniversário, e privilegiando um dos auto-
res Ilhavenses de Literatura infantojuvenil, Mário Castrim, que 
completaria 100 anos em 2020. Inauguração da Mostra Bibliográ-
fica comemorativa do nascimento de Mário Castrim, no dia 31 de 
julho. Patente até 30 de setembro.

Mário Castrim (pseudónimo de Manuel Nunes da Fonseca) nasceu em Ílhavo, em 1920, 
e morreu em Lisboa, em outubro de 2002.
Professor, escritor e jornalista, fez critíca de televisão diária, desde 1965, no Diário de 
Lisboa. Depois do encerramento deste jornal, em 1990, passou a assinar a critíca de 
televisão no semanário Tal & Qual.
Em 1963 criou, com Augusto da Costa Dias, o Diário de Lisboa – Juvenil, que sempre 
considerou a sua obra mais importante. Escreveu no jornal Avante! e, nos últimos dez 
anos da sua vida, trabalhou na revista Audácia, dos Missionários Combonianos. Dos 
textos dessa revista saíram três volumes para crianças, intitulados O Lugar do Televisor.
Escreveu ainda livros infantis e juvenis: Histórias com Juízo, Estas são as Letras, As Mil e 
uma Noites, A Moeda do Sol, a série As Aventuras da girafa Gira Gira, O Cavalo do Lenço 
Amarelo é perigoso, A Caminho de Fátima, O Caso da Rua Jau e Váril, o Herói; peças de 
tatro: Com os fantasmas não se brinca e Contar e Cardar. É também autor das obras 
Televisão e Censura, Histórias Televisão Portuguesa e de dois livros de poesia: Nome de 
Flor e Viagens.

Horário(s)
Ter. a Sáb.: 10h00-18h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral
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Horário(s)
Ter. a Sáb.: 10h00-18h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

Horário(s)
14h00-18h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

25 DE SETEMBRO

OFICINA DE 
BIBLIOTERAPIA: LER PARA 
VIVER MELHOR
O bem-estar do ser humano insere-se numa perspetiva holística, 
em que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas sim bem-
-estar físico, social e mental. Para alcançar este bem-estar global 
cooperam várias áreas do conhecimento e a Biblioterapia tem 
vindo a evidenciar potencialidades para colaborar no desenvolvi-
mento e no equilíbrio do ser humano. Com a oficina “Biblioterapia: 
ler para viver melhor” vai ser possível saber como. E o “simples” ato 
de ler nunca mais será a mesma coisa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

11 A 30 DE SETEMBRO

15.º ANIVERSÁRIO DA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE ÍLHAVO
A Biblioteca Municipal de Ílhavo (BMI) celebra o seu 15.º aniversá-
rio, dia 11 de setembro. Para comemorar o programa de atividades 
será especial e decorrerá entre os dias 11 e 26 de setembro.

7 a 26 de set.
Feira do Livro – Ao longo do mês de setembro, a Biblioteca Municipal de Ílhavo 
promove mais uma edição da Feira do Livro. Visite-nos e usufrua de excelentes livros, 
incluindo novidades editoriais, a preço de feira.

10 de set.
21h00 Comunidade de Leitores Especial

11 de set.
21h00 BMI em Festa! – Sessão de Contos

12 de set.
10h30 Bebeteca Especial
14h30 Workshop Maker Especial
16h30Hora do Conto Especial

19 de set.
16h30 Saberes com Sabor Especial

26 de set.
15h00 A Música das Palavras dedicada a Mário Castrim

Promotor
Município de Sever do Vouga
Público-alvo
Professores, técnicos bibliotecários, assistentes sociais, técnicos 
de lares e centros de dia, animadores.




