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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

21 DE MARÇO, 4 E 18 DE ABRIL; 9 E 23 DE MAIO

OFICINA EXPERIMENTAL DE TEATRO

Horário(s)
18h30

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Interessados a partir dos 16 anos de idade

Desenvolver e explorar capacidades dramáticas e de interação, 
fomentar o gosto pela leitura e pelo teatro, através de diversos 
jogos e exercícios teatrais, individuais e em grupo, assim como a 
conceção de pequenas apresentações.

Sujeito a inscrição, Inscrições limitadas
biblioteca@cm-vagos.pt
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Ação de Formação de Curta Duração, Creditada pelo Centro 
de Formação Intermunicipal Adolfo Portela

Objetivos
• 1. Referir o papel da expressão poética no contexto de uma 

formação integral da criança e do jovem e de uma educação 
pela arte.

• 2. Explicitar o contexto da criação literária e plástica e as 
dominantes ideotemáticas e formais/expressivas de uma obra 
ilustrada de poesia para a infância e a juventude.

• 3. Situar a obra no quadro das tendências atuais do modo/
género em causa e dos seus autores mais representativos.

• 4. Identificar competências suscetíveis de serem desenvolvidas 
pela criança/pelo jovem a partir do contacto e do trabalho com 
uma específica obra literária e plástica, em contexto escolar.

• 5. Apontar estratégias e recursos para a educação poética em 
diferentes níveis (pré-escolar, básico, etc.).

Horário(s)
10h00-13h00
Duração
6h00

Destinatários
Educadores de Infância, Docentes do 1.º CEB, 
Docentes de Português de todos os níveis de ensino

Conteúdos
• 1. Poesia, formação integral da criança e do jovem e educação 

pela arte.
• 2. Escrita poética (ilustrada) para a infância e a juventude: uma 

obra concreta e os seus traços essenciais.
• 3. Tendências e nomes mais representativos no campo da 

criação poética para a infância e a juventude.
• 4. Competências a desenvolver em matéria de educação 

poética e no quadro mais geral de uma educação literária.
• 5. Estratégias e recursos para a educação poética tendo em 

conta diferentes faixas etárias.
Ficha técnica/ Biografia
Doutorado em Literatura Portuguesa do séc. XX pela FCSH da 
Universidade Nova de Lisboa, professor da Escola Superior de 
Educação do Instituto Politécnico do Porto, pseudónimo literário 
de João Pedro Mésseder, autor de vasta obra, onde se destaca a 
literatura para a infância.

Gratuito I Inscrições Abertas

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

23 MARÇO E 27 ABRIL

DE “O PEQUENO PAÍS DOS FRUTOS” 
À EDUCAÇÃO POÉTICA EM CONTEXTO ESCOLAR 
JOSÉ ANTÓNIO GOMES
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Horário(s)
Ter. a Sáb.: 10h00-18h30

Biblioteca Municipal de Ílhavo

Durante os meses de abril e maio, a Biblioteca Municipal de Ílhavo 
acolhe o trabalho de sete ilustradores nacionais e internacionais 
que assinam a coleção “A Minha Cidade” da editora Pato Lógico.
A coleção apresenta cidades de todo o mundo para desdobrar 
e descobrir pelos olhos, mãos e pés dos ilustradores que nelas 
nasceram ou habitam. Cada título é composto por um mapa e 12 
sítios ilustrados que são descritos num formato desdobrável pelo 
autor convidado.
A Minha Cidade foi lançada em 2016 com Beja, de Susa Monteiro, e 
Edimburgo, de Marcus Oakley. Nos anos seguintes surgiram Viseu, 
de Ana Seixas, Madrid, de Manuel Marsol, São Paulo, de Andrés 
Sandoval e, mais recentemente, Quito, de Roger Ycaza, e Coimbra, 
de Catarina Sobral.
Esta exposição é ainda um convite a refletir sobre o espaço que 
nos rodeia e o modo como o podemos repensar e transformar a 
cada dia.
Integrada na programação do 23 Milhas, nomeadamente o Ilus-
tração à Vista, com a apresentação da Exposição “A minha cidade”. 
Ilustração à Vista resgata esta prática enraizada no território de 
Ílhavo, redirecionando-a para o território das artes visuais. Conta 
com uma programação interdisciplinar – teatro de rua, concertos, 
dança, oficinas, arte urbana e exposições, entre outros.
Visitas guiadas à exposição com marcação prévia obrigatória.

Gratuito
Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

ABRIL E MAIO

EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO 
“A MINHA CIDADE”

04 de maio – Oficina de Ilustração com Catarina Sobral
A ilustradora Catarina Sobral estará na Biblioteca Municipal para realizar uma Oficina de 
Ilustração, no dia 04 de maio, dirigida a adultos e crianças, a partir dos 7 anos.
Inspirados na Exposição “A minha cidade” e no livro “Coimbra: a minha cidade”, Catarina 
Sobral convida os participantes a criarem a sua cidade imaginária, onde pode existir 
tudo aquilo que desejam, em que cada participante se irá tornar urbanista por um dia. 
Propõe-se que cada um desenhe um pequeno desdobrável, com um mapa e três sítios 
preferidos da sua cidade… mas não da sua cidade natal, duma cidade inventada, 
invisível, onde pode existir tudo o que se quiser.
Inscrição prévia obrigatória.

Catarina Sobral
Nasceu em 1985, em Coimbra. É ilustradora e designer de comunicação, com incursões 
nas áreas da gravura e do cinema de animação. É autora dos livros Greve que recebeu 
uma Menção Especial no Prémio Nacional de Ilustração em 2011, Achimpa que foi 
eleito o Melhor Livro Infanto-Juvenil pela Sociedade Portuguesa de Autores em 2013 
e O Meu Avô que contém as ilustrações que foram selecionadas para a Exposição de 
Ilustradores da Feira do Livro de Bolonha em 2014 e onde receberam o International 
Illustrators Award. É ainda autora de livro Vazio, da colecção Imagens Que Contam, 
premiado com um White Ravens em 2014.
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Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral

Horário(s)
14h30-16h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo 
Idosos de Centros de Convívio, Centros de Dia e Lares

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

1 E 15 DE ABRIL

IDADEMAIOR 
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre

O projeto “IdadeMaior” é dirigido à população sénior institucio-
nalizada do concelho e pretende convidar e trazer à biblioteca 
idosos de todas as instituições que possuam valências de Centro 
de Convívio, Centro de Dia e Lar. No seguimento da atividade 
“Tertúlia com chá de tília” que, desde 2017, fomenta a troca de 
experiências, capazes de estimular a imaginação, memória e as 
vivências dos idosos, surge em 2018/2019, a atividade “SerenIdade 
Maior” – Yoga para Séniores. Com uma periodicidade quinzenal, 
associa a leitura em voz alta e a narração de histórias à prática do 
Yoga com exercícios adequados à condição física e limitações dos 
participantes, procurando obter benefícios a nível físico e mental.

Gratuita

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

1 A 30 DE ABRIL

EM ABRIL, LEITURAS MIL!
Em Abril, mês do Dia Internacional do Livro e do Dia Mundial do 
Livro, a Biblioteca Municipal de Anadia entra em festa, distribuindo 
prémios variados aos utilizadores que requisitem domiciliariamen-
te livros. Por cada livro requisitado, o utilizador recebe uma senha 
que o habilita a com conjunto de prémios diversos.
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Horário(s)
14h30-17h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

6 ABRIL

WORKSHOP DE POP UP 
TRUQUES E DICAS 
SOBRE LIVROS POP-UP: 
DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS E TÉCNICAS PARA 
PROFESSORES E OUTROS 
INTERESSADOS
Neste workshop, iremos abordar os princípios dos livros pop-up 
e desvendar alguns truques e dar algumas dicas sobre como se 
constroem os livros pop-up e onde se poderá explorar exercícios 
simples de construção em pop-up. Alguns dos truques ensinados 
e dicas transmitidas serão também fundamentais para a aprendi-
zagem de algumas técnicas que serão também articuladas com 
sugestões de exploração dos pop-up em contexto escolar, nomea-
damente ao desenvolvimento de projetos nas áreas das artes, das 
tecnologias e da conceção de projetos inter e multidisciplinares e 
com as bibliotecas escolares.

Gratuito. Mediante inscrição prévia.
Para mais informações contactar: Biblioteca Municipal de Estarreja – 
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Profissionais de educação/ensino/ 
cultura e outros interessados.

Horário(s)
2ª feira: 09h30-18h00
3ª a 6ª feira: 09h30-19h00
Sábado: 09h30-12h30/ 14h00-18h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

2 A 30 ABRIL, 3 A 25 MAIO 
E 31 MAIO A 29 JUNHO

EXPOSIÇÕES
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha

Todos os meses a Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha tem a 
honra de acolher autores/artistas/instituições, individuais ou coleti-
vos, convidados a exporem os seus trabalhos no espaço expositivo.
Para o trimestre de abril a junho, poderão ser visitadas exposições 
de ilustração, de pintura e uma comemorativa:

2 A 30 ABRIL | HISTÓRIAS DA AJUDARIS ’18 – 
Exposição de Ilustração
3 A 25 MAIO | TRÊS! DA TERRA. – Exposição de Artes Plásticas 
de Amélia Resende, Carmo Paulino e Otília Santos
31 MAIO A 29 JUNHO | DE ALBERGARIA A CONSTÂNCIA: 
1888-2018 – PORTUGAL NA HISTÓRIA DO PAPEL – 
Exposição Comemorativa

Gratuito

Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-
a-Velha
Público-alvo
Comunidade Leitora em Geral 
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Ação de Formação
Todos nós temos necessidade de ouvir e contar histórias, não 
apenas como entretenimento e partilha, mas para compreender 
o que elas têm para nos dizer sobre nós e de nossas relações com 
os outros.
Sem dúvida, as histórias estão repletas de metáforas que podem 
criar uma intensidade emocional que pode transformar-nos 
instantaneamente.
Mas então, qual a melhor metáfora para combater uma depres-
são? E para uma perturbação de ansiedade, baixa autoestima, luto, 
depressão ou uma perda significativa?

Horário(s)
10h00-13h00/ 14h00-17h00
Duração
12h00

Destinatários
Professores, educadores, animadores culturais, bibliotecários, 
terapeutas e profissionais da área da saúde interessados no tema.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

11 E 12 ABRIL

CONTO, LOGO EXISTO: OS CONTOS TERAPÊUTICOS 
CLARA HADDAD

Ficha técnica/ Biografia
Radicada em Portugal desde 2005, Clara Haddad é artista da palavra. Escritora 
e narradora profissional com mais de 20 anos de experiência e com prestígio 
internacional. Dinamiza e coordena eventos e formações na arte de contar histórias 
e teatro para adultos e crianças em várias partes do mundo, sendo responsável pela 
formação de inúmeros contadores de histórias e grupos, sobretudo em Portugal e no 
Brasil. Considerada uma referência na área, foi formadora convidada no âmbito da 
pós- graduação e mestrado da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 
Universidade do Porto na disciplina “Gestão e Animação de Leitura” e no Mestrado 
de Literatura Infantil e Juvenil organizado por” El Banco del Libro da Venezuela” e 
da” Universidade Autónoma de Barcelona” . Integrou por 3 anos a equipa do serviço 
educativo do Hospital Pedro Hispano onde, dinamizou semanalmente, sessões de 
contos terapêuticos. Em 2015, foi considerada a melhor narradora de língua portuguesa 
da Europa. Colabora com terapeutas e orienta Storytelling Coaching visando ajudar 
pessoas que desejam dominar sua postura perante uma audiência. É também diretora 
da Fábrica das Histórias Associação Cultural e da Escola de Narração Itinerante projeto 
pioneiro sediado na cidade do Porto em Portugal e membro do conselho de patronos 
do programa nacional «Escolas Solidárias» da Fundação EDP.

Gratuito I Inscrições Abertas
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

13 ABRIL

FESTA DO LIVRO
Celebrar o livro através de um conjunto de iniciativas na Bibliotecas 
e nas zonas envolventes.
Contadores de histórias, Ateliers de leitura, Workshops para adultos 
e crianças, exposição, sessões de contos, sussurradores de poemas 
e desfile literário – A moda dos livros.

Horário(s)
10h00-23h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Aveiro
Público-alvo
Público Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

13 DE ABRIL, 18 DE MAIO E 15 DE JUNHO

PROJETO 
“SENTIDOS NA LEITURA”
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro

O projeto “SENTIDOS na Leitura” pretende desconstruir a leitura 
ao propor uma exploração dinâmica do livro através dos cinco 
sentidos. Escutar histórias e através delas descobrir o mundo com 
os sentidos bem afinados. Exige-se olhos bem abertos, ouvidos 
atentos, mãos rabinas, paladar apurado e nariz em alerta.

Participação
Limite máximo de 20 participantes por sessão.

Horário(s)
13 de abril, 10h30-11h30
18 de maio, 10h30-11h30
15 de junho,10h30-11h30

Dinamização
Maria Helena Morais Réu
Público-alvo
Crianças dos 3 aos 6 anos
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Horário(s)
14h00

Horário(s)
Sáb.: 14h30

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Alunos do 2.º 3.º CEB e Ensino Secundário

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

23 DE ABRIL

O 25 DE ABRIL 
VIVIDO PELOS SENIORES 
E QUESTIONADO 
PELOS JOVENS
Cineteatro Anadia

Cidadãos convidados e utentes seniores de várias Instituições de 
Solidariedade Social do Concelho vão partilhar as suas vivências/
memórias do 25 de Abril com alunos oriundos do Agrupamento 
de Escolas de Anadia, Colégio Salesianos de Mogofores, Colégio 
de Nossa Senhora da Assunção e Escola Profissional de Anadia.
Os jovens terão a oportunidade de ouvir, na primeira pessoa, teste-
munhos e de colocar algumas questões a quem viveu em idade 
adulta este momento tão marcante da História de Portugal.
A sessão terminará com uma actuação musical: um rap do 25 de 
Abril, da autoria de João Nina.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

27 DE ABRIL

WORKSHOP MAKER: 
CAIXA DE HISTÓRIAS
Makerspace BMI – Juntos Fazemos! permite aos seus utilizadores 
usufruírem, em regime de livre acesso, experiências que contri-
buem para o desenvolvimento da sua aprendizagem e criatividade.
Mensalmente, o “Makerspace BMI – Juntos Fazemos!” promove 
um programa de workshops, este ano em particular, dedicados à 
costura e ao papel. Nestes workshops os participantes são desa-
fiados a criar, experimentar e a desenvolver novas aprendizagens.
27 de abril – Caixa de Histórias, por Mandrágora
O teatro de papel, surgiu no século XVIII e serviu desde sempre 
como elemento de jogo teatral, de modo a permitir a narrativa de 
histórias através das suas figuras recortadas.
Partindo de histórias, vamos construir o teatro e as personagens 
dando espaço à improvisação e à teatralização das mesmas.
Cada participante construirá o seu teatro, bem como um conjunto 
de figuras que, no final do workshop maker, levará consigo para 
dar continuidade à exploração.
Dirigido a crianças a partir dos 4 anos e adultos (dos 4 aos 6 anos 
acompanhados por um adulto)

Inscrição prévia obrigatória (lotação limitada)
Custo 5,00€.
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O bem-estar físico e emocional das crianças e adolescentes é 
essencial na promoção da aprendizagem e na construção das rela-
ções interpessoais, gerando confiança e autonomia. As estratégias 
de promoção de saúde física e mental devem estar vocacionadas 
para este contexto. Este ciclo de workshops abordada estas estra-
tégias, com inclusão de momentos de implementação e prática.

Gratuito

Horário(s)
30 de abril, 10h30 | Workshop – Interesses e Motivação – 
estratégias de gestão para a motivação em idade escolar.
14 de maio, 11h30 | Workshop – Concentração – estratégias 
de relaxamento como promotoras da atenção e aprendizagem.
4 de junho, 11h30 | Workshop – Cria, logo existes! – 
estratégias para estimular a criatividade em idade escolar.

Dinamizadora
REAB – Prevenir, Cuidar, Formar
Público-alvo
Crianças e jovens dos 6 aos 17 anos; Público em Geral
Nº de Participantes
Máximo – 40 participantes por sessão.
Data Limite de Inscrição
Inscrições obrigatórias até ao dia antecedente à sessão.
Mais informações
http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | tel. 234 732 117

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

30 DE ABRIL, 14 DE MAIO E 4 DE JUNHO

PROJETO 
“ENCONTROS COM SAÚDE”
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro



CONCURSO 
INTERMUNICIPAL 
DE LEITURA
Rede de Bibliotecas da
Região de Aveiro
Dirigido ao 1.º, 2.º , 3.º Ciclo e Ensino Secundário

4maio2019
Centro de Congressos
de Aveiro
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Integrado neste projeto, decorrerá no dia 10 de maio, pelas 14h30, 
um encontro com a autora que apresentará o seu livro “Uma volta 
ao mundo com leitores” (programa Autor(es) à Vista´19).
Nesta exposição, as imagens são indissociáveis dos textos que as 
acompanham. Juntos, fotografias e textos, formam um bloco, uma 
unidade. As fotografias registam o momento, as palavras contex-
tualizam as imagens e fornecem uma narrativa: quem é o leitor, 
o que lê, onde e porquê.

Horário(s)
Seg. a sex.:10h00-19h00
Sáb.: 9h30-13h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

10 DE MAIO A 15 DE JUNHO

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE 
SANDRA BARÃO NOBRE – “ACORDO FOTOGRÁFICO”

Sandra Barão Nobre nasceu em França, em 1972. Em 1980, veio 
para Portugal com a família, de regresso às origens. Viveu no Algar-
ve, até iniciar os estudos superiores na capital, onde se licenciou em 
Relações Internacionais pela Universidade Técnica de Lisboa. Foi 
durante doze anos gestora de conteúdos na maior livraria virtual 
portuguesa – a WOOK (do Grupo Porto Editora). Antes disso, 
estagiou na TVI, deu formação na Telecel, trabalhou na Câmara 
Uruguaio-Portuguesa de Comércio (em Montevideo, no âmbito 
do Programa Contacto II), e exerceu funções no Departamento de 
Marketing da Fundação de Serralves. Não pode passar sem livros 
e adora viajar. Em 2014, deu uma volta ao mundo de mochila às 
costas. Os textos do seu livro «Uma volta ao mundo com leitores» 
(ed. Relógio de Água, 2016) são fragmentos do diário, entrevistas 
e narrativas de viagem e foram escritos a propósito dos leitores que 
a autora conheceu durante este longo périplo e dos lugares onde 
esses encontros ocorreram.

Livre acesso
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Horário(s)
Seg. a sex.: 15h00-23h00
Sáb., dom. e feriado: 10h00-23h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Aveiro
Público-alvo
Público Geral

Horário(s)
Sex. 24 maio: 21h30
Sáb. 25 maio: 11h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

24 E 25 DE MAIO

ENCONTRO DA 
DIVERSIDADE CULTURAL 
E DO DIÁLOGO PARA 
O DESENVOLVIMENTO
Biblioteca Municipal Manuel Alegre, Rua Luís de Camões

A Câmara Municipal de Águeda, através da Biblioteca Municipal 
Manuel Alegre e em colaboração com o Centro de Juventude, 
promove o Encontro da Diversidade Cultural e do Diálogo para o 
Desenvolvimento.
No dia 24 de maio terá lugar um debate sobre os desafios da 
promoção da leitura no mundo atual, usando a multiculturalidade 
como pilar fundamental, seguida de uma performance baseada na 
leitura de poemas em diversas línguas.
No dia seguinte, acontece o projeto “Porque hoje é Sábado…” com 
uma sessão de contos por Tânia Silva, intitulada “No tempo em 
que os animais falavam”. O convívio continuará fora de portas, na 
rua Luís de Camões, com a segunda edição de um pique-nique 
partilhado em comunidade.

Gratuita

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

24 DE MAIO A 10 DE JUNHO

44ª EDIÇÃO DA FEIRA 
DO LIVRO
A Câmara Municipal de Aveiro organiza a 44ª edição da Feira do 
Livro e pretende criar um impacto local e regional através da 
realização de um evento cujo projeto inovador vai permitir recriar, 
junto de diversos públicos, o interesse e a motivação para que se 
desloquem ao Mercado Manuel Firmino e zona envolventes.

Promotor
Município de Águeda
Público-alvo
Público em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

21 DE JUNHO A 20 DE JULHO

EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO 
DE ANABELA DIAS 
“HISTÓRIAS À SOLTA”
Integrado neste projeto, decorrerá no dia 5 de julho, entre as 
9h00-13h00, o workshop de ilustração dinamizado por Anabe-
la Dias “A mancha e a linha na construção do processo criativo”. 
Inscrição obrigatória para o biblioteca@cm-ovar.pt (programa 
L.E.I.A.´19).
Nesta exposição, 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, expe-
riências e sensações.

Livre acesso

Horário(s)
Seg. a sex.:10h00-19h00
Sáb.: 9h30-13h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

31 MAIO, 1 E 2 JUNHO

FESTIVAL DO PÃO 
DE PORTUGAL 
ATIVIDADES DE 
APRENDIZAGEM CRIATIVA
Biblioteca Municipal [atividades SAC]

O “Festival Pão de Portugal” está de regresso à Quinta da Boa Vista/
Torreão, em Albergaria-a-
Velha, nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho.
Durante os três dias, a Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha 
tem preparado um programa
de atividades diversas em que o pão é o ingrediente principal, de 
entre as quais atividades de aprendizagem criativa dinamizadas no 
espaço da Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha:

1 JUNHO | SÁBADO – 11h00 
COMEÇA NUMA SEMENTE – AOS SÁBADOS CONTO CONTIGO!
1 e 2 JUNHO | SÁBADO e DOMINGO – 16h00 
VISITA COMENTADA AO CASTELO E PALACETE DA BOA VISTA
2 JUNHO | DOMINGO – 10h00 
LEITURAS COM SABOR: DIVERCOOK EM FAMÍLIA NA BIBLIOTECA
2 JUNHO | DOMINGO – 11h30 
PADARIA – LEITURA ENCENADA

Gratuito

Horário(s)
31 MAIO: 10h00-21h00
1 JUNHO: 10h00-21h00
2 JUNHO: 10h00-20h00

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



Rede de Bibliotecas MunicipaisAGENDA ABRIL/ JUNHO 2019

O Baile das Histórias é um baile mandado baseado no universo 
da pintora Paula Rego. Apresenta-se como um baile com um 
alinhamento cénico dado através de danças de roda, histórias e 
lengalengas contadas e dançadas, ditos antigos e cantilenas de 
crianças de agora.
Na hora de escolher uma personagem, Bicho ou Homem, o público 
está também a escolher uma personagem para integrar a grande 
roda e assim assumir, com a ajuda de adereços de vestuário cons-
truídos para o efeito, um corpo com uma função no jogo social 
que se impõe no baile.
O Baile das Histórias constitui-se como uma festa coletiva capaz 
de enlear gerações!
Coordenação plástica Diana Regal Criação e produção de objetos 
Diana Regal e Dina Piçarra Alinhamento cénico Ana Silvestre, Diana 
Regal, Marta Guerreiro e Mercedes Prieto Mandadoras de baile Ana 
Silvestre, Marta Guerreiro e Mercedes Prieto Músicos Eva Parmen-
ter/Sergio Cobos Voz Eva Parmenter e Mara Produção e Criação Casa 
das Histórias Paula Rego e PédeXumbo

Horário(s)
21h30

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

28 JUNHO

BAILERICO COM O BAILE DAS HISTÓRIAS 
COM A ASSOCIAÇÃO PÉDEXUMBO
Biblioteca Municipal de Estarreja

Gratuito. Mediante inscrição prévia.
Para mais informações: 
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | tel. 234 840 614



370.400 Pessoas
1.700 Km2

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 

REGIÃO DE AVEIRO

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE AVEIRO · Rua do Carmo, 20 · 3800-127 Aveiro · Tel: (+351) 234 377 650 · www.regiaodeaveiro.pt  |  www.riadeaveiro.pt  | facebook.com/riadeaveiro.pt 

FUNDOS CONTRATADOS 
DO PORTUGAL 2020
Projetos Intermunicipais/ 40 M€:
· Baixo Vouga Lagunar/ 17,6 M€;
· Educação/ 6,8 M€;
· Modernização Administrativa/ 3,4 M€;
· Prevenção e Gestão de Riscos/ 0,7 M€;
· Inovação, Empreendedorismo 
  e Emprego/ 8 M€;
· Eficiência Energética/ 3,5 M€.
Projetos Municipais/ 14,7 M€:
· Educação, Saúde e Cultura.

45% Floresta
25% Montanha

24% Áreas agrícolas
23% Áreas protegidas

12% Zonas húmidas


