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AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

JULHO/ SETEMBRO 2019

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

21 DE JUNHO A 22 DE JULHO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

21 DE JUNHO A 20 DE JULHO

EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO
DE ANABELA DIAS
HISTÓRIAS À SOLTA

EXPOSIÇÃO
“HISTÓRIAS SOBRE ESTE
MUNDO E O OUTRO”
DE SARA BANDARRA
Sala Polivalente Biblioteca

https://anabelailustradias.blogspot.com

Estará patente ao público, entre os dias 21 de junho e 22 de julho,
a Exposição de Ilustração de Sara Bandarra “Histórias sobre este
mundo e o outro”.
Sara Bandarra nasceu em Aveiro e é licenciada em Design de
Comunicação pela Escola Superior de Arte e Design, em Matosinhos. Leciona diferentes disciplinas de Artes e tem participado
em oficinas de ilustração de diversos artistas.
Sara Bandarra criou as coleções “Mulheres de Avental” e “Retratos
de Limão”, grandes marcos no seu trabalho. As suas criações podem
ainda ser encontradas em vários livros ilustrados, como: “Pakhlavan Makhmud: o herói generoso uma história do Uzbequistão”, de
Maria Alice Sarabando, “O Moliceiro da Ria: realidade ou fantasia”
de Amaro Neves, ou “A Fada Estrelinha”, de Graça Amaral.
Esta exposição agrupa várias coleções de trabalhos desenvolvidos
pela ilustradora e como a mesma sublinha “Há muitas formas de
ver o mundo, esta é uma delas.”

Livre acesso

Participação gratuita

Ilustração de Anabela Dias
Anabela Dias, ilustradora e designer, partilha com os visitantes
trechos do seu trabalho, refletindo a sua identidade artística, a
sua forma de analisar e materializar histórias, experiências e
sensações. “Vivemos rodeados de imagens e tudo é passível de ser
ilustrado: qualquer assunto pode ser um bom pretexto para uma
ilustração ou para uma narrativa visual, tendo ou não o texto como
suporte. Também pode haver um não-assunto. Nesta exposição
são reunidas várias séries de ilustrações originais de livros e outras
inéditas. Todas permitem leituras paralelas e criações de novas
histórias. Como fazedora de imagens, e observadora também,
interessa-me perceber o que provoco nos outros e ouvir outras
leituras resultantes desses processos”.

Horário(s)
2ª a 6ª feira: 10h00-19h00
Sábado: 09h30-13h00

Promotor
Município/ Biblioteca Municipal de Ovar

Horário(s)
2ª feira: 13h00-19h00
3ª e 6ª feira: 10h00h-19h00
Sábado: 10h00-12h30

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Geral
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JULHO/ SETEMBRO 2019

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

PROJETO
“NÓS E AS HISTÓRIAS”

27 DE JUNHO A 31 JULHO, 2 A 31 AGOSTO,
6 A 30 SETEMBRO

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro está a promover um
projeto de promoção do livro e da leitura, que desafia a população
a contar histórias às crianças.
“Nós e as histórias” é um projeto dirigido a todos os que gostam de
contar e ouvir histórias, pais, avós e crianças do concelho de Oliveira
Todos os meses a Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha tem a do Bairro, que pretende promover encontros e motivar e envolver
honra de acolher autores/artistas/instituições, individuais ou coleti- a comunidade à volta do livro e da leitura, tendo como espaço
vos, convidados a exporem os seus trabalhos no espaço expositivo. privilegiado o “celeiro de histórias” que é a Biblioteca Municipal
Para o trimestre de julho a setembro, poderão ser visitadas expo- de Oliveira do Bairro.
sições de desenho, pintura e uma comemorativa:
O projeto será desenvolvido e dinamizado em duas vertentes, uma
primeira em que se desafiam os adultos a irem à Biblioteca Muni27 JUNHO A 31 JULHO
cipal contar histórias, descobrindo e dando espaço ao “contador
RETROSPETIVA DA OBRA RECENTE DE PAULO TANOEIRO –
de histórias” que existe em cada um de nós, e outra em que se
Exposição do artista Paulo Tanoeiro
convidam as crianças para assistirem a esses momentos mágicos
e viajarem pelo mundo maravilhoso do livro e da leitura, cheios de
2 A 31 AGOSTO
histórias e personagens fascinantes.
PADRÃO – Exposição Coletiva de Pintura dos Alunos
de Artes do Colégio de Albergaria
O desafio está lançado…
Esperamos por si!
6 A 30 SETEMBRO
DE ALBERGARIA A CONSTÂNCIA: 1888-2018 – PORTUGAL
Gratuito: inscrição prévia até ao dia antecedente à atividade
Mais informações: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | tel. 234 732 117
NA HISTÓRIA DO PAPEL – Exposição Comemorativa

EXPOSIÇÕES

Horário(s)
2ª feira a Sábado:
10h00-13h00 | 14h00-18h00
(1 de julho a 14 de setembro)

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

Dinamização
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Público em geral
Nº de Participantes
Máximo: 20 crianças por sessão
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO
JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

PROJETO “LER TEM MUITA PINTA!”
Rede Concelhia de Leitura
“Ler tem muita pinta!” é um convite que te transporta para o Calendarização do projeto
magnífico mundo da leitura, da fantasia e da brincadeira, onde vais
Ateliê
Idade
encontrar histórias divertidas e descobrir personagens maravilhosas, que te vão emocionar e encantar. Vem brincar e aprender… Julho’2019
Vem divertir-te com os livros, os lápis e os pincéis…
História &Ecofilia
6-10 anos
Vem dar asas à imaginação…
Escreve, rabisca, desenha, corre atrás do teu pensamento, desperta Avós: heróis com
6-10 anos
superpoderes!
a tua sensibilidade.
Vem! Participa! Porque “Ler tem muita Pinta!”
Fred e Maria
3-5 anos

Data

Horário

Pólo de Leitura

Dia 10 10h30-11h30

Bustos

Dia 12 10h30-11h30

Troviscal

Dia 20 10h30-11h30

Palhaça

A toupeira que queria
saber quem lhe fizera 3-5 anos
aquilo na cabeça

Dia 10 10h30-11h30

Palhaça

Entrelinhas

6 -10 anos

Dia 22 10h30-11h30

Mamarrosa

Uma história mal
contada!..

6-10 anos

Dia 23 10h3-11h30

Troviscal

6-10 anos

Dia 4

Bustos

Agosto’2019

Setembro’2019
O sortilégio da paz

Dinamizadora
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro/ Rede Concelhia de Leitura
Público-alvo
Crianças dos 3 aos 10 anos
Nº de Participantes
Máximo: 20 crianças por sessão

10h30-11h30

Segredos perfumados 6-10 anos

Dia 13 10h30-11h30

Troviscal

A rã que queria ser
maior do que o boi

Dia 28 10h30-11h30

Leitura da Palhaça

3-5 anos

Gratuito: Inscrição prévia até ao dia antecedente à atividade
Mais informações: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | tel. 234 732 117
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

3 DE JULHO

5 JULHO

No próximo dia 3 de Julho, a Biblioteca Municipal de Anadia assinala o seu 11.º aniversário com uma surpresa, principalmente, para
os utilizadores mais novos no Parque das Estórias. Contamos com
a presença de todos neste dia tão especial onde se irão atribuir os
prémios dos Concursos “Ler e Aprender” e “Letras da Primavera” e
uma singela distinção aos Utilizadores do Ano.

e de convívio. Por isso convidamo-lo a passar um fim de tarde no
nosso jardim, para assistir a um pôr-do-sol num ambiente descontraído e ao som de boa música.

Horário(s)
18h00

Horário(s) Promotor
18h30
Município de Estarreja
Público-alvo
Público em geral

11º ANIVERSÁRIO
SUNSET
DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA BIBLIOTECA
DE ANADIA
Na Biblioteca Municipal cabem todas as expressões artísticas e
culturais. Este espaço também é sinónimo de vida, de encontro

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral

Mais informações: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

6 DE JULHO

PELA ESTRADA FASCINANTE:
ENCONTRO INTERNACIONAL DE LITERATURA, ILUSTRAÇÃO
E EDIÇÃO PARA A INFÂNCIA DO MUNICÍPIO DE AVEIRO

Tomando como título a conhecida expressão da autoria de Matilde Horário(s) Promotor
Rosa Araújo (1921-2010), a “fada madrinha” da literatura infantil 9h00-18h00 Biblioteca Municipal de Aveiro
Público-alvo
(LI) portuguesa, a presente ação tem como objeto a produção
Docentes; Professores-bibliotecários; Bibliotecários;
Mediadores de Leitura; Animadores socioculturais
literária e os livros para a infância, entendidos como “um todo” ou
enquanto manifestações estéticas singulares pelas suas emissão
(escritor, ilustrador, designer, editor...) e receção plurais (mediadores adultos, leitor infantil...). Subsistema reconhecidamente
fértil e experimental, a escrita e/ou a edição de potencial receção
infantil será equacionada por agentes nacionais e internacionais
(académicos, escritores, ilustradores, editores...) reconhecidos
que versarão tópicos como a LI e as suas diferentes configurações
textuais, ilustrativas, gráficas e editoriais, a educação literária, a
promoção do gosto pelo livro, entre outros.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

12 JULHO

“UMA NOITE NO MUSEU …”
Casa Museu Egas Moniz – Avanca
Inserida nas comemorações do aniversário da casa museu Egas
Moniz, “Uma noite no museu...” será uma réplica da habitual “Histórias em pijama” da Biblioteca Municipal mas, desta vez, em versão
acampamento na Quinta do Marinheiro. A atividade contará ainda
com a presença da contadora de histórias Rita Sineiro que fará uma
sessão especial descobrindo segredos dos vários espaços da Casa
Museu! A atividade, com a colaboração dos Escuteiros de Avanca,
direciona-se a crianças com mais de 5 anos de idade com a obrigatoriedade do acompanhamento de um adulto e promete surpreender
todos aqueles que se atrevam a passar uma noite no museu!

Atividade inserida na Programação
“Há Festa na Quinta” da Casa Museu Egas Moniz
Inscrições: obrigatórias e limitadas a 25 crianças (com mais de
5 anos e obrigatório o acompanhamento por um adulto)
Programação em www.cm-estarreja.pt| casamuseuegasmoniz.com
Mais informações: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

13 E 14 DE JULHO

ACAMPAMENTO
COM HISTÓRIAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS
A actividade “Acampamento com Histórias”comemora o Verão e o
início das férias escolares.
15 DE JULHO A 31 DE AGOSTO
O objectivo principal é proporcionar uma noite diferente às crianças, com muitas leituras, jogos, teatro, entre outras actividades
lúdicas. Este ambiente será proporcionado às crianças, que pernoitam na BMA, com recurso a tendas simulando um acampamento. Oficinas de expressão plástica à terça-feira e oficinas de expressão
A aceitação das crianças nesta actividade está sujeita às regras dramática à quinta-feira
definidas aquando da inscrição das mesmas.
As inscrições são limitadas a 15 crianças e são aceites de acordo Sujeito a inscrição: biblioteca@cm-vagos.pt
com a ordem de chegada.

“MARÉ DE ARTES”

Mais informações/ inscrições: biblioteca.m.anadia@gmail.com | tel. 231 519 090

Promotor
Horário(s)
Dia 13 – 20h30 Município de Anadia
Dia 14 –10h00 Público-alvo
Crianças dos 8 aos 11 anos

Horário(s)
Promotor
3ª e 5ª feiras: 15h00-16h30 Município de Vagos
Público-alvo
Crianças e jovens (5-16 anos)
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

16 A 18 JULHO

XII EDIÇÃO DOS ATELIERS DE VERÃO
NA BIBLIOTECA

Pelo décimo segundo ano consecutivo, decorrem os Ateliers de
Verão na Biblioteca Municipal de Ovar os quais, à semelhança do
que acontece nas pausas letivas da Páscoa e do Verão, proporcionarão às crianças atividades multidisciplinares – leitura expressiva,
expressão plástica e escrita, nomeadamente – tendo como objetivo o contacto com os livros, com os autores e com as histórias que
povoam o imaginário infantil.
Nesta edição, a formadora Elsa Ligeiro | Alma Azul, irá dinamizar
oficinas sob o mote «O melhor do Mundo», partindo de autores e
romances portugueses populares e tendo como objetivo estimular a criatividade e o pensamento crítico das crianças através da
leitura, da escrita criativa (em poesia e em prosa) e da ilustração.
Inscrição: obrigatória, gratuita e sujeita a confirmação

Horário(s)
Público-alvo
15h00-17h00 6-10 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

26 JULHO

VIAGENS DE IDA E VOLTA

Sala Infantojuvenil
Oficinas de Ilustração, Histórias e Ecologia,
por Margarida Botelho
De quantas imagens é feita uma ideia?
Como posso ilustrar uma ideia, uma intenção, um manifesto e um
encontro?
Oficina de exploração plástica com ilustração tridimensional a
partir da criação de ideias individuais e coletivas, inspiradas pela
coleção de livros Poka Pokani e pelas técnicas de ilustração partilhadas pela autora.

Biografia

Margarida Botelho (1979-), licenciada em Arquitetura e mestre em Design e Sequential
Illustration, desde 2005 publica livros para a infância onde constrói as palavras e as
imagens dessas casas/livros.
Acredita no compromisso entre arte, educação e mundo social, por isso desenvolve
experiências educativas com várias comunidades e em parceria com várias instituições
e ONGs em projetos de intervenção comunitária através da arte, em Moçambique,
Brasil, Índia, Timor-Leste e Cabo Verde. A partir destas experiências desenvolveu a
coleção de livros ilustrados Poka Pokani.

Gratuito: inscrições abertas

Horário(s)
Sessão 1 – 10h00
Sessão 2 – 15h00
Duração
90min.

Destinatários
6-12 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

27 JULHO

BIG BANG BOOM!
OU A CRIAÇÃO DO UNIVERSO ILUSTRADA POR BEBÉS

Sala Polivalente
Oficina/Performance de Exploração Plástica,
por Margarida Botelho
Desde há bilhões de anos, a cada segundo que passa acontecem
pequenos grandes Big Bang Boom(s). No planeta Terra todos os
dias nascem bebés que geram mudança e que dão início a novas
galáxias familiares.
Nesta oficina/performance, tendo a criação do universo como
metáfora, celebraremos o nascimento e o crescimento livre através
da ilustração em grande escala. Com o corpo guiado pela música, a
ilustração dará continuidade a esse movimento crescente. Haverá
riscadores de diferentes escalas, texturas, formas e pesos. As cores
naturais feitas a partir de vegetais, frutas e especiarias estarão
disponíveis numa sala preparada para todo o tipo de sinestesias,
explorações e explosões.
No final da criação, como quem espreita o ateliê do artista, iremos
fruir de uma surpreendente ilustração coletiva Big Bang Boom!

Ficha Técnica

Conceção e Realização: Margarida Botelho e Mário Rainha Campos
Notas: Todas as tintas são preparadas de véspera com ingredientes naturais e
podem ser comestíveis (sem glúten, açúcar ou aditivos).
Aos participantes aconselha-se o uso de roupa velha.

Gratuito: inscrições abertas

Horário(s)
Sessão 1 – 10h00
Sessão 1 – 16h00
Duração
60min.

Destinatários
Crianças de 9 meses a 3 anos acompanhadas de familiares – Sessão 1
Crianças de 3 a 5 anos acompanhadas de familiares – Sessão 2
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

1 A 31 DE AGOSTO

BIBLIOTECAS DE PRAIA
ENTRA NA ONDA…
DA LEITURA!

Praias da Barra e da Costa Nova

2 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO

COMEMORAÇÃO DO
10º ANIVERSÁRIO DA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
MANUEL ALEGRE
No dia 1 de setembro de 2009 abriu ao público a nova Biblioteca Municipal nas novas instalações e com um novo patrono:
Dr. Manuel Alegre.
Um projeto da autoria do arquiteto Alcino Soutinho, a Biblioteca
Municipal Manuel Alegre , continua a ser no Município de Águeda,
um espaço público de excelência, acessível a todos e que responde às reais necessidades dos cidadãos que a procuram e que dela
usufruem, nos seus diversos serviços.
Na comemoração dos 10 anos, deste novo espaço, a Biblioteca
Municipal Manuel Alegre terá um programa com diversas atividades, em torno do livro e da leitura, direcionado a todos os públicos.
Contamos com a presença de todos para apagar as velas
do bolo de aniversário e festejar esta data tão especial!

Ao longo do mês de agosto, para quem quer usufruir do sol, da
areia e do mar, sem deixar de ler, a Biblioteca Municipal de Ílhavo
dá uma “mãozinha” e prolonga os seus serviços até ao areal das
suas duas Praias, na Barra e na Costa Nova.
Nos espaços das Bibliotecas de Praia todos os veraneantes poderão
usufruir dos seguintes serviços:
• Empréstimo domiciliário de literatura infantil, juvenil e adultos.
• Consulta e leitura presencial de jornais e revistas.
• Hora do Conto – Todos os dias | 11h30 e 15h30.
• Ateliês temáticos – Todas as semanas um ateliê.
Aproveite os momentos de lazer e usufrua da cultura e da informação, sem tirar os pés da areia!
Participação gratuita
Gratuito

Horário(s)
Promotor
Todos os dias: 10h00-18h00 Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

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

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

14 DE SETEMBRO

14.º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE ÍLHAVO
A Biblioteca Municipal de Ílhavo celebra o seu 14.º aniversário no
dia 11 de setembro. No âmbito da sua função essencial, ao longo
destes 14 anos, o objetivo é, uma vez mais, promover o livro, a
leitura e o conhecimento. Dia 14 de setembro saia de casa e venha
usufruir deste dia especial connosco!

17h00 – Inauguração e Visita guiada da Exposição de
Ilustrações “Os animais que tive” de Gabriela Sotto Mayor
“Os Animais Que Tive” escrito por João Manuel Ribeiro e ilustrado por Gabriela Sotto Mayor. Um livro em que são convocados
23 animais, domésticos e selvagens, com nomes curiosos e divertidos, que rimam, quase sempre, com qualidades e atitudes que
nos dizem, com humor, como são e o que fazem os ditos bichos.
Gabriela Sotto Mayor é ilustradora de literatura infantojuvenil,
contando com mais de duas dezenas de publicações. Colaborou
com autores como João Pedro Mésseder, José Jorge Letria, João
Manuel Ribeiro, Patrícia Reis, Álvaro Magalhães, Caetano Veloso,
entre outros.
Destas parcerias destacam-se os livros: “Versos de no sé qué” (João
Manuel Ribeiro coord., Panamericana, 2013) e “A avó come muito
queijo, é o que é!” (Manuela Leite, Trinta por uma linha, 2011) –
primeiro livro que também escreveu.
A exposição estará patente até 30 de novembro.
Visitas guiadas com marcação prévia obrigatória.

10h30 – Bebeteca
Em dia de festa cantamos os Parabéns com os bebés e as suas famílias numa sessão especial da Bebeteca com muitos livros, música e
histórias encantadas… e outras surpresas ao ar livre!
14h00 – Workshop de Ilustração
A ilustradora Gabriela Sotto Mayor vai estar na Biblioteca Municipal
para realizar um Ateliê de Ilustração, dirigido a crianças e adultos.
(Inscrição Obrigatória)
16h00 – Piquenique Literário
Neste dia convidamos todos a participar num Piquenique Literário!
Ao sabor das leituras, rodeados por muitos livros e em ambiente
de grande festa ao ar livre.
Diversas atividades que promovem a leitura durante a tarde, com
Gabriela Sotto Mayor e João Manuel Ribeiro.
Gratuito
As pessoas são convidadas a trazer os seus lanches, toalha e livros
para partilhar.
Horário(s) Promotor
O piquenique é aberto ao público e todos podem participar.
Sábado
Biblioteca Municipal de Ílhavo
A Biblioteca oferece as bebidas.
Público-alvo
(Inscrição Obrigatória)
Público em Geral

