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AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2020

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ATIVIDADES DE
PROMOÇÃO DO LIVRO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO
LEITURA ONLINE
#FIQUEEMCASA…
“HORA DO CONTO”
COM A SUA BIBLIOTECA!
E “NÓS E AS HISTÓRIAS”
Concelho de Oliveira do Bairro
Plataformas digitais do Município de Oliveira do Bairro
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 Município de Oliveira do
Bairro, dois momentos especiais para serem disfrutados em família. Todas as semanas publicamos a “Hora do Conto”, aos sábados,
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.
Na atividade “Nós e as Histórias” convidamos várias pessoas, algumas já tinham participado nas edições presenciais, para partilharem 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 informações em http//bm.cm-olb.pt ou por correio eletrónico: bmolb@cm-olb.pt,
telefone: 234 732 117

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Infantojuvenil

A pensar nos seus leitores e no prazer de ler, a Biblioteca Municipal
de Oliveira do Bairro disponibiliza 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 Municipal (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 Municipal
(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 informações em http//bm.cm-olb.pt ou por correio eletrónico: bmolb@cm-olb.pt,
telefone: 234 732 117

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
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SUBUNIDADE ORGÂNICA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE AVEIRO
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

“SAIO DA ESTANTE E VOU TER
CONTIGO NUM INSTANTE”
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
OUTUBRO A DEZEMBRO

BEBETECA E HORA
DO CONTO
A Biblioteca Municipal de Ílhavo mantém o contacto com as suas
famílias, na hora habitual, todos os sábados com a Bebeteca e a
Hora do Conto, através da sua página de Facebook, proporcionando
de forma diferente a promoção do livro e da leitura.
É promovido o livro e a leitura através da narração de histórias
e contos de forma alegre e agradável, atraindo as famílias com
bebés e com crianças para o universo da literatura, com o intuito
de dar a conhecer novos livros e a formar novos leitores. Porque
ouvir histórias é descobrir o que as palavras escondem e revelam,
é aprender a sentir, a ver, a ouvir, a cheirar, a saborear as palavras,
é viajar sem sair do lugar.
Bebeteca e Hora do Conto na Página de Facebook da Biblioteca

Zona do Alboi ,Ruas do Bairro da Beira-Mar e
Centro de Dia de Santiago e Associação Meninarte
“Saio da estante e vou ter contigo num instante” tem como objetivo conhecer e integrar a comunidade circundante do Edifício Atlas e
do Bairro de Santiago que, por diversas razões (saúde, desconhecimento dos serviços da biblioteca, iliteracias várias ) não tem acesso
aos serviços que a biblioteca oferece.
Sem sair das suas casas, os habitantes desta zona histórica e os
habitantes da zona do bairro social da zona de Santiago podem
requisitar livros, revistas, jornais, DVD’s, CD’s bem como partilhar
as suas histórias de vida.
Neste contexto a BMA, ao apoiar esta tipologia de utilizadores
responde a um dos seus objetivos de promover o papel social.
Esta ação com os seus contactos e estratégias, utiliza os recursos
da biblioteca contribuindo para a diminuição de patologias na área
da demência e de situações de solidão.
Nesta época de pandemia que estamos a atravessar, este serviço
será realizado em “Take Away”. Os leitores devem consultar o nosso
catálogo para selecionar os documentos, realizar a reserva online
ou telefonar a requisitar os documentos. Posteriormente em dia e
hora a combinar estes serão entregues no domicilio dos leitores.
Praça da República, 3800-156 Aveiro, Portugal | Tel.: +351 234 386 158 | www.cm-aveiro.pt |
.f.. /municipiodeaveiro | catalogo.cm-aveiro.pt | .f.. /bibliotecamunicipalaveiro

Horário(s)
Promotor
Sáb.: 10h30 e 16h30 Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

Horário(s)
Qui.: 10h30-12h00 – Bairro da Beira-Mar
Sex.: 15h00 – Centro de Dia de Santiago
e Associação Meninarte

Promotor
Biblioteca Municipal
Público-alvo
Público em geral e sénior
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

10 DE OUTUBRO

12 A 16 DE OUTUBRO

grande espetacularidade. Inserem-se num grande grupo de livros
onde também chamados de livros móveis ou animados. Estas
novas abordagens e técnicas conseguem cativar crianças e jovens
de forma extraordinária. Não só os professores da área das artes
e tecnologias, mas todos os professores do ensino básico e secundário, professores bibliotecários e profissionais que trabalham em
biblioteca e animação de leitura assumem um papel inovador
podendo desenvolver diversas atividades em que os livros pop-up
sejam “”a figura de destaque””, quer construindo, apresentando,
contando histórias ou até outras atividades explorando esta técnica, com uma grande variedade de recursos, a ser realizados por
crianças e jovens, mas também, até por adultos. Esta formação,
num modelo de workshop, permitirá abrir horizontes, promovendo
uma visão alargada sobre novas formas de leitura, sobre como construir um livro diferente, e estimular o raciocínio através do jogo de
formas/mecanismos. No final, cada participante levará para casa,
como material didático e pedagógico, o portefólio que construiu.

Tendo como mote o “Dia Mundial da Alimentação”, na semana
de 12 a 16 de Outubro, cada utilizador da Biblioteca Municipal
de Anadia que usufrua do empréstimo domiciliário receberá uma
peça de fruta.
“Leia + e coma melhor” tem como principal objetivo associar o acto
de ler à promoção de uma alimentação saudável.

OFICINA DE CONSTRUÇÃO “LEIA + E COMA MELHOR!”
DE PORTEFÓLIO POP-UP DIA MUNDIAL
Os livros Pop-Up contêm determinados mecanismos que fazem DA ALIMENTAÇÃO
partes do mesmo saltar do papel, fazendo nascer construções de

Valor 10€00
Sujeito a inscrição, limitado a 10 pessoas

Atividade certificada pelo CFIEMO – Centro de Formação Intermunicipal de Estarreja,
Murtosa e Ovar – como ACD (ação de curta duração)
Horário(s)
10h00-13h00 e 14h00-17h00

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Educadores, animadores, professores,
e outros interessados na área

Horário(s)
Horário de funcionamento da BMA

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

14 OUTUBRO, 4, 20 E 21 NOVEMBRO, 9 DEZEMBRO

RODOLFO CASTRO
O PIOR CONTADOR DE HISTÓRIAS DO MUNDO

(CONVIDADO ESPECIAL DA BMMA)
O Pior Contador de Histórias do Mundo, Rodolfo Castro, está de regresso à Biblioteca Municipal Manuel Alegre, como convidado especial
deste trimestre, para a realização de várias sessões de contos.
No âmbito do projeto Histórias Giratórias, destinado a crianças do
pré escolar e 1º ciclo, Rodolfo Castro irá realizar 3 sessões de contos
nos dias 14 de outubro, 4 de novembro e 9 de dezembro, através do
facebook da Biblioteca Municipal Manuel Alegre (facebook.com/
BibliotecaMunicipalManuelAlegre). Serão transmitidas em direto
pelas 10h00, fazendo as delicias de todos e assim animando as
manhãs frias de outono.
Rodolfo Castro marcará ainda presença nas comemorações do “Dia
do Pijama”, que terão lugar no dia 20 de novembro pelas 21h00,
numa sessão dirigida ao público familiar e que servirá também
para relembrar a importância dos Direitos da Criança.
No dia 21 de novembro, inserido no “Porque hoje é sábado…”
pelas 11h00, o contador falará da sua vida como pedreiro, carteiro, sapateiro e vendedor ambulante… ou não, pois com Rodolfo
Castro, nunca se sabe!
Marque já na sua agenda! A não perder!
Toda a programação do trimestre em facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/
e no https://biblioteca.cm-agueda.pt/

Gratuita

Horários(s)
Histórias Giratórias – sessão de contos
4 outubro, 4 novembro, 9 dezembro – 10h00 (sessão live no facebook)
Dia do Pijama – noite de contos
20 novembro, 21h30 (online ou presencial)
Porque Hoje é sábado...
21 novembro, 11h00 (online ou presencial)
Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Publico escolar e publico em geral

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2020

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

17 DE OUTUBRO, 21 DE NOVEMBRO, 12 DE DEZEMBRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

TEATRO DE FANTOCHES

15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO

PRESENCIAL E ONLINE

EXPOSIÇÃO “DO OUTRO
LADO DO SATÉLITE”

Sala Polivalente da Biblioteca Municipal e nas Plataformas
digitais do Município de Anadia (Youtube e Facebook)

A exposição tem por base, trabalhos realizados nas “ Oficinas
de Artes”, concebidas em tempo de confinamento, transmitidas
on-line, através da página de Facebook da biblioteca municipal.
A exposição estará patente na sala de exposições, da biblioteca
municipal, 2º andar, de 15 de outubro a 15 de novembro.

Partindo de uma história infantil é recriada uma peça de teatro
de fantoches, procurando motivar as crianças para o livro e para
a leitura.
Uma vez por mês, a Biblioteca Municipal convida, novamente, o seu
público mais jovem a assistir presencialmente a novas aventuras.
A atividade carece de inscrição, com um máximo de 10 inscritos.
A sessão online será disponibilizada, ao longo de cada semana, no
canal YouTube e na página de Facebook do Município.

Horário(s)
Seg. a sáb.: 10h00-12h30 e 14h00-18h00

Horário(s)
9h00

Sala de exposições da Biblioteca Municipal

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Público em geral

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Crianças dos 3 aos 10 anos
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

30 E 31 DE OUTUBRO
BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

24 DE OUTUBRO, 14 E 28 DE NOVEMBRO,
19 DE DEZEMBRO

“OFICINAS DE ARTES”

Na conjuntura que atravessamos, existe a constante necessidade
de nos adaptarmos e reinventar as atividades, de forma, a continuar a promover e a referenciar a Biblioteca Municipal. Propomos
assim, atividades com inscrição obrigatória, onde é oferecido um
kit, com todo o material necessário a cada participante, e a partir
daí, é dar asas à imaginação e criar….
Dia 24 de Outubro: Organizador Rotativo
Dia 14 de novembro: Cata-vento
Dia 28 de novembro: Casinha para pássaros
Dia 19 de dezembro: Criação de fantoches

9º ENCONTRO
DE LITERATURA
INFANTOJUVENIL
Cine-Teatro de Estarreja
Com o tema “Papel da Literatura Infantil como potenciadora de
inclusão”, esta 9ª edição do Encontro de Literatura Infantojuvenil
pretende ser um contributo da Rede de Bibliotecas de Estarreja,
para uma reflexão sobre as potencialidades da Literatura Infantojuvenil na promoção da inclusão, e do seu contributo na compreensão e aceitação das diferenças culturais e étnicas.
Valor: 10€00
Sujeito a inscrição limitado a 60 pessoas
Programa sob consulta – Encontro Acreditado

Limite de participantes e sujeito a inscrição:
biblioteca@cm-vagos.pt

Horário(s)
15h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Infantil/ juvenil

Horário(s)
13h30-20h00 e 09h00-17h30

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Educadores, animadores, professores, mediadores
de leitura, psicólogos e outros interessados na área
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

23 DE OUTUBRO A 30 DEZEMBRO

OS LUSÍADAS NA FIGURAÇÃO DE LEVI GUERRA
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE LEVI GUERRA

Levi Eugénio Ribeiro Guerra nasceu em Águeda, em 1930. Reputado médico – exerceu medicina, desde 1955, tendo acumulado a
direção hospitalar em vários períodos – investigador, no país e no
estrangeiro, professor universitário, poeta e artista plástico, Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade
do Porto, eis um homem de múltiplos ofícios e talentos, um humanista no sentido mais amplo do termo.
Em 2015, Levi Guerra decidiu homenagear o seu antigo professor primário com uma combinação das suas expressões artísticas
prediletas: a pintura e a literatura. Nessa homenagem ao mestre
«a quem ficou a dever a alegria de ser português,
revendo-me nos nossos antepassados heroicos, gente de coragem
inaudita na descoberta de novos mundos», Levi Guerra criou dez
quadros que representam os dez cantos que compõem a maior obra
da poesia portuguesa, «Os Lusíadas», de Luís Vaz de Camões, mais
um retratando o poeta, pinturas complementadas por estrofes da
epopeia camoniana, numa simbiose multicolorida impactante.
Livre acesso.

Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

30 DE OUTUBRO A 7 DE NOVEMBRO

“Faz a MALA !” Lançamento da MALA
MANIFESTAÇÃO LITERÁRIA DE ÁGUEDA
De 30 de outubro a 7 de novembro de 2020, o Município de Águeda
promove o evento “Faz a MALA!” como preparação para o lançamento da I edição da MALA – Manifestação Literária de Águeda,
reagendada para junho de 2021. Esta, pretende ser um marco no
panorama cultural do território, com enfoque na necessidade de
criação de novos estímulos para o desenvolvimento do gosto pelo
livro e pela leitura.
Uma manifestação, composta por momentos de afirmação/discussão do objeto livro, onde o Município, através da Biblioteca Municipal Manuel Alegre prepara a MALA para o esperado embarque,
em 2021, num evento focado na literatura, aberto a outras ideias/
disciplinas, numa reflexão e intercâmbio entre autores, ilustradores, agentes literários e o público, sempre com o pressuposto da
leitura e do seu futuro.
Este ano de 2020, o evento é marcado pela exposição “Guerra” de
André Letria, com a proposta de duas oficinas, para adultos e para
crianças/famílias, conversas em formato de webinar e presencial
ao longo da semana com convidados especiais, denominadas
“PÔR NA MALA – O FUTURO DAS MANIFESTAÇÕES LITERÁRIAS”.
Do programa farão parte ainda outras atividades, entre as quais
“Histórias Giratórias” sessões de contos com Rodolfo Castro, Encontros com autores e apresentações das suas obras, visitas poéticas
nas ruas com partida da Biblioteca e criação de ilustrações pelos
artistas locais.

Tendo por base uma reflexão pública e coletiva, 2020 pretende ser
um ano de aprendizagem com vista à criação de novos formatos
de promoção da leitura e do objeto livro, para todos.
Programa e informações em biblioteca.cm-agueda.pt/
e no facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/
Gratuito

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Todo publico
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

4, 11, 18, 25 DE NOVEMBRO E 2 DE DEZEMBRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
CICLO DE WEBINARS
LIVROS, INFÂNCIA E FAMÍLIA (S), 4, 11, 18 E 25 DE NOVEMBRO
POR ANA MOURATO
@BMI
Plataforma ZOOM
FERRAMENTAS WEB
O livro de literatura para a infância é o elemento de mediação do PARA TODOS!
encontro temático. Através deste recurso emerge a troca reflexiva

sobre o tema em questão, falamos de dificuldades sentidas na @ BMI – Ferramentas Web para Todos!
componente relacional com as crianças bem como de possíveis No contexto atual a capacidade que uma pessoa tem para desempenhar, de forma efetiva, tarefas em ambientes digitais tem-se
metodologias de intervenção.
revelado muito importante no dia a dia de todos.
A ação “@BMI – Ferramentas Web para Todos!” desenvolvida pela
WEBINAR 1 – Medos na infância. Como ajudar as crianças
Biblioteca Municipal de Ílhavo, promove a aprendizagem ao longo
a lidar com esta problemática?
da vida, ao dar apoio e capacitar junto dos utilizadores que pretenWEBINAR 2 – A gestão do tempo e das atividades.
dam, ter um primeiro contacto ou esclarecer dúvidas relacionadas
O que é melhor para as crianças crescerem saudáveis?
WEBINAR 3 – Autonomia da criança. Como e onde entra o papel com o uso das tecnologias da informação, quer na aquisição de
competências para a navegação segura na internet e na utilização
do adulto?
de serviços online. No acesso ou criação de e-mail, criar ou usar
WEBINAR 4 – As birras e os descontrolos emocionais.
uma rede social, na utilização dos dispositivos tais como telemóvel,
O que fazer? Como ajudar?
tablet, computador. Facilitando conhecimentos e competências
WEBINAR 5 – Bons pais – a importância dos erros
aos cidadãos e a sua inclusão ao nível da literacia digital. Dirigido
e das imperfeições.
a adultos e seniores.
As ações são gratuitas e realizadas semanalmente, ao longo do
ano, às quartas-feiras, das 14h30 às 16h00, mediante inscrição.

Horário(s)
21h00-22h30

Promotor
Município de Sever do Vouga
Público-alvo
Pais (famílias), Educadores, Professores
e outros interessados nestas temáticas

Horário(s)
Qua.: 14h30-16h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

7 NOVEMBRO

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

APRESENTAÇÃO DO N.º 7
Cineteatro Alba
A Revista Albergue – História e Património do Concelho de
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.º7, 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.
Limitado à lotação da sala
Gratuito
CONDICIONANTES COVID-19
Todas as ações são organizadas em conformidade com as diretrizes da DGS, sujeitas aos
lugares disponíveis e mediante marcação prévia para biblioteca@cm-albergaria.pt

Horário(s)
17h00
Duração
60 min.

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

AGENDA Rede de Bibliotecas Municipais

OUTUBRO/ DEZEMBRO 2020

SUBUNIDADE ORGÂNICA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

20 E 21 NOVEMBRO

“14ª JORNADAS DE HISTÓRIA LOCAL
E PATRIMÓNIO DOCUMENTAL”
Edifício Atlas
As Jornadas de História Local e Património Documental com o
tema Liberalismo em Aveiro – 1820 surgem no ano em que se
comemoram dois séculos de liberalismo (1820 – 2020) sobre o
movimento liberal, despoletado pela Revolução Liberal do Porto
secundada por memoráveis aveirenses, um movimento que
introduziu no Portugal da época, a par com as lutas entre librais
e absolutistas, novos modelos e metamorfoses para o conceito de
Estado, no âmbito da regulação administrativa, na politica e na
sociedade. Uma oportunidade para o município, investigadores
e participantes deste evento exaltarem, através da valorização
da memória patrimonial e factual, as glórias aveirenses e o papel
relevante da cidade neste período, o qual é considerado por ilustres
aveirenses e historiadores como um dos períodos mais gloriosos
da história de Aveiro.
Inscrições através do e-mail: biblioteca@cm-aveiro.pt ou telefone: 234 386 158

Horário(s)
Dia 20: 9h30-18h00
Dia 21: 9h30-13h00

Promotor
Câmara Municipal de Aveiro
e a Associação para o Estudo e Defesa
do Património Natural e Cultural
da Região de Aveiro (ADERAV)
Público-alvo
Público em geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

15, 16 E 17 DE DEZEMBRO

XIII EDIÇÃO DOS ATELIERS DE NATAL

Oficinas para a infância dinamizadas por José Alberto Rodrigues.
José Alberto Rodrigues é professor da área de Artes e Tecnologias. Começou a colecionar livros pop-up há cerca de 12 anos e,
em 2016, criou o espaço online Up Up Pop-Up onde dissemina
e partilha a sua paixão por este universo. Nos últimos anos tem
dinamizado diversos projetos sobre esta temática (exposições,
workshops, palestras). Desta vez, irá explorar com os mais pequenos, ao longo de três tardes, este mundo surpreendente através
da criação (simplificada) de livros e postais que, no final, todos
levarão para casa. Estas oficinas serão complementadas com uma
pequena mostra de livros pop-up de temática natalícia, como não
poderia deixar de ser!
Inscrição obrigatória (gratuita), até 07 de dezembro.

Horário(s)
15h00-17h00

Público-alvo
Crianças dos 6 aos 10 anos. Nº limitado
de vagas.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

19 DEZEMBRO

ESPETÁCULO “QUE HISTÓRIAS CONTA A LUA?”,
PELO SOM DO ALGODÃO

E quando o sol se põe e a lua se ergue no firmamento há histórias
que brotam. Sons que se cruzam nas noites estreladas, o aconchego da voz suave, dos jogos de palavras e dos olhares. “Que Histórias
conta a Lua?” são pequenos contos em que as personagens mais
inesperadas nos revelam a magia do Natal. São histórias de gente e
de bichos, músicas e poemas que se prolongam no anoitecer lento.
Para famílias sonhadoras.

Horário(s)
16h00-17h00

Promotor
Município de Sever do Vouga
Público-alvo
Famílias
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

31 DEZEMBRO

GRÃO
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA E DE INVESTIGAÇÃO

Exposição de resultados práticos
Após a primeira edição da GRÃO – RESIDÊNCIA ARTÍSTICA E DE
INVESTIGAÇÃO (projeto anual criado em 2019, tendo tido a sua
primeira mostra de resultados no Museu da Antiga Capitania do
Porto de Aveiro em Janeiro deste ano), a Associação Quinta das
Relvas, a entidade organizadora, adapta esta segunda edição aos
tempos atípicos em que vivemos através da indicação de um ponto
de partida – a expressão linguística “um grão na asa”, isto é, sentir-se ou estar levemente embriagado, fora do estado de normalidade.
“Um GRÃO na Asa” é assim uma residência artística em Artes
Visuais para a qual foram selecionados 7 jovens artistas atualmente a viver em Portugal e que encontraram na Quinta das
Relvas (Branca, Albergaria-a-Velha) espaço para reflexão,
partilha e criação artística. São estes Beatriz Chagas, Clara
Leitão, Filipa Fernandes, Rafael Fráguas, Vitor Gonçalves e Carolina Drahomiro + Danilo Galvão, aos quais se juntam as coordenadoras do projeto Mariana Malheiro e Beatriz Manteigas.
Esta residência, que tem a duração de 2 semanas, procura
abrir espaço para novas possibilidades num ambiente propício a um dinamismo diferente do habitual (espaços comuns de
atelier, seja em contexto formativo ou atelier pessoal), numa
experiência intensa mas intimista em que os participantes são
convidados a mergulhar de um modo consciente tanto a nível
psicológico como social, capaz de potenciar a sua permeabilidade face ao contexto natural e cultural oferecido quer
pelo espaço da Quinta, quer pela população e cultura locais.
Mais, “Um GRÃO na Asa” será marcada por sessões de deba-

te entre os artistas residentes e por visitas de estudos a
espaços culturais da Região de Aveiro, culminando numa
exposição de resultados práticos na Biblioteca Municipal de
Albergaria-a-Velha (com inauguração a 25 de Setembro)
e de resultados teóricos através de uma publicação online.
Contando desta primeira edição com o apoio das faculdades de
Belas-Artes das Universidades de Lisboa e Porto (bem como dos
respetivos centros de investigação), esta edição da GRÃO conta
ainda com o apoio da CIRA – Comunidade Intermunicipal da
Região de Aveiro.
Gratuito
CONDICIONANTES COVID-19:
A visita livre à exposição é possível em conformidade com as diretrizes da DGS, sujeita a
um número limite de visitantes em simultâneo.

Horário(s)
Seg. a Sex.: 10h00-19h00

Organização
Quinta das Relvas
Apoio e Promoção
Município de Albergaria-a-Velha
Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade em geral

