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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

JANEIRO A DEZEMBRO

LEITURAS SEM IDADE
Em sessões mensais, na Biblioteca Municipal, os utentes das IPSS’s 
do município de Anadia são convidados a conhecer histórias e a 
partilhar as suas muitas experiências de vida.
Este projeto tem como objetivos principais elevar a autoestima 
dos idosos institucionalizados, através da valorização dos seus 
conhecimentos; bem como promover a estimulação cognitiva 
com interpelações que conduzam o idoso ao raciocínio e ao rela-
cionamento de dados.

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Seniores das IPSS’s do concelho

Horário(s)
Ter. a sáb.: 10h00-13h00/ 14h00-18h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

JANEIRO E FEVEREIRO

“AS BICHEZAS 
DAS NOSSAS VIDAS” 
DE MARTA JACINTO 
E RAQUEL PATRIARCA
Exposição de ilustrações da coleção “Livros com Bicho” de Raquel 
Patriarca e Marta Jacinto, editado pela Booklândia.
Uma coleção pensada para divertir os primeiros leitores, que é como 
quem diz meninos e meninas dos 2 aos 4 anos, mas também os pais.

Raquel Patriarca, conhecida só por Raquel, nasceu em 1974 em Benguela. Vive no 
Porto numa casa cheia de livros e brinquedos, com uma magnólia no jardim onde a 
relva está, quase sempre, grande demais. Faz muitas perguntas sobre as histórias das 
coisas, descalça as sapatilhas com os atacadores apertados e se fosse um animal seria 
um ornitorrinco. É bibliotecária e colecionadora de marcadores de livros. Gosta de gatos, 
pijamas felpudos e de leite com chocolate. Quando for grande quer ser poeta.
Marta Jacinto, mais conhecida entre os seus amigos e no mundo da ilustração como 
Martolita, nasceu e reside em São Bartolomeu de Messines. É arquiteta de formação e 
ilustradora por vocação, um talento que revela desde tenra idade. O desenho tem sido 
sempre a sua forma de expressão favorita, tendo frequentado, durante o ensino secundário, 
o curso da dominante de artes. Foi durante esse período que descobriu e experimentou 
novas técnicas que viriam a influenciar o seu percurso artístico. Começou, então, a fazer as 
suas primeiras exposições. Em 2008, iniciou-se no mundo da ilustração de livros infantis. 
Atualmente, e em paralelo com a sua atividade de arquiteta, desenvolve trabalho na área 
das artes plásticas e na ilustração, com especial destaque em livros infantis.

Exposição patente durante os meses de janeiro e fevereiro.

Gratuito
Visitas guiadas com marcação prévia obrigatória.

+ info.: https://bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt | biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt | 
 Tel. 234 321 103

https://bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
mailto:biblioteca_municipal%40cm-ilhavo.pt?subject=
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Promotor
Município de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Comunidade em Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

ATÉ 25 DE ABRIL

criAtiva – ESCRITA
Concurso Literário destinado a promover experiências em torno 
do desenvolvimento de competências associadas à promoção da 
escrita, assentes em aprendizagens e criatividade.
Nesta VII edição, o tema proposto é “Esta TERRA que eu adoro!” 
e os textos a concurso deverão ser entregues até dia 25 de abril 
de 2023.
O Concurso está aberto a 5 categorias e os textos podem ser do 
género lírico (poema), e/ou do género narrativo (conto).
Os resultados serão divulgados no dia 20 de maio de 2023, na 
Biblioteca Municipal, bem como através dos meios de difusão 
adequados, nomeadamente no Portal da Biblioteca e no Portal do 
Município – www.cm-albergaria.pt.
Para mais informações, consultar as Normas de Participação, dispo-
níveis nas Bibliotecas Escolares e no portal da Biblioteca Municipal.

Gratuito
Entrega dos trabalhos – até 25 de abril 2023

Horário(s)
Ter. a sáb.: 10h00-13h00/ 14h00-18h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
1.º CEB até ao Ensino Secundário

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

ATÉ 24 DE MARÇO

CONCURSO LITERÁRIO 
JOVEM
A Biblioteca e a Câmara Municipal de Ílhavo desafiam todas as 
crianças e jovens do município a participar na XXII edição do 
Concurso Literário Jovem. Até 24 de março, são aceites textos 
poéticos ou narrativos.
O concurso destina-se aos alunos de qualquer estabelecimento de 
ensino público do Município de Ílhavo do Ensino Básico 1.º, 2.º e 
3.º ciclos, assim como do Ensino Secundário.
A dinamização deste concurso visa fomentar hábitos de leitura nas 
camadas jovens, criar e consolidar hábitos de escrita, promover a 
escrita criativa e premiar e divulgar textos inéditos dos géneros 
líricos e narrativo dos alunos do município.
Os participantes podem concorrer nas duas categorias – texto 
poético e narrativo – mas apenas com um trabalho em cada uma 
delas. Cada categoria contempla quatro subcategorias – uma por 
cada ciclo de ensino. Os vencedores são apurados de acordo com 
os critérios de originalidade, correção da expressão, organização 
das ideias e respetiva estruturação, coerência e coesão do texto.
Em cada subcategoria são atribuídos os seguintes prémios: 
1.º prémio, 100 euros; 2.º prémio, 75 euros; 3.º prémio, 50 euros; 
menções honrosas, 25 euros. À escola que obtiver maior número 
de trabalhos premiados ser-lhe-á atribuído o “Prémio Escola”, no 
valor de 150 euros. Os prémios são atribuídos em vales a serem 
descontados nas papelarias aderentes.

+ info.: https://bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt | biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt | 
 Tel. 234 321 103

www.cm-albergaria.pt
https://bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
mailto:biblioteca_municipal%40cm-ilhavo.pt?subject=
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Horário(s)
10h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

7 DE JANEIRO, 4 DE FEVEREIRO, 4 E 21 DE MARÇO

PROJETO 
“LER TEM MUITA PINTA!”
“Ler tem muita pinta!” é um convite que te transporta para o 
magnífico mundo da leitura, da fantasia e da brincadeira, onde vais 
encontrar histórias divertidas e descobrir personagens maravilho-
sas, que te vão emocionar e encantar. Vem brincar e aprender…
Vem divertir-te com os livros, os lápis e os pincéis…
Vem dar asas à imaginação…
Escreve, rabisca, desenha, corre atrás do teu pensamento, desperta 
a tua sensibilidade.

Vem! Participa! Porque  “Ler tem muita Pinta!”

7 de janeiro
Não há dragões nesta história!
4 de fevereiro
Quem dá um abraço ao Martim?
4 e 21de março
Maruxa

Gratuito
+ info.: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | Tel. 234 732 117

Participação
Máximo: 25 crianças por sessão
Público-alvo
Crianças dos 3 aos 10 anos e famílias

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

7, 21, 28 DE JANEIRO; 11, 18, 25 DE FEVEREIRO; 
4 E 11 DE MARÇO

OFICINA DE TEATRO 
DRAMATIZA
Esta oficina pretende desenvolver e explorar capacidades dramá-
ticas 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 Dramatizações.

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

Horário(s)
Sáb.: 11h00-12h30

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Crianças a partir dos 6 anos aos 16 anos

http//bm.cm-olb.pt
mailto:bmolb%40cm-olb.pt?subject=Projeto%20%E2%80%9CLer%20Tem%20Muita%20Pinta%21%E2%80%9D
mailto:biblioteca%40cm-vagos.pt?subject=Oficina%20de%20teatro%20Dramatiza
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Horário(s)
18h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

10 DE JANEIRO; 14 DE FEVEREIRO E 14 DE MARÇO

“O CORPO 
E A IMAGINAÇÃO” 
COMUNIDADE DE LEITORES 
COM GONÇALO M. TAVARES
A partir do seu livro “Atlas do Corpo e da Imaginação” Gonçalo M. 
Tavares dinamiza e conduz estas sessões. Neste livro o escritor 
revista a obra de alguns dos mais importantes pensadores contem-
porâneos, partindo de Bachelard e Wittgenstein, passando depois 
por Foucault, Hannah Arendt, Roland Barthes, mas também por 
escritores como Vergílio Ferreira, Llansol ou Lispector, entre outros. 
Arquitetura, arte, pensamento, dança, teatro, cinema e literatura 
são matérias que atravessam, de forma direta e oblíqua, o livro e 
serão discutidas nas sessões da comunidade de leitores.

Gratuito
Inscrição obrigatória para biblioteca@cm-aveiro.pt

Promotor
Município de Aveiro
Público-alvo
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

14 DE JANEIRO, 4 DE FEVEREIRO E 25 DE MARÇO

OFICINAS DE ARTES
A atividade tem como principal objetivo desenvolver e explorar 
capacidades artísticas, fomentar o gosto pela leitura, pelas artes 
plásticas, 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 e suas famílias.

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

Horário(s)
11h00-12h00

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo
Crianças a partir dos 3 anos

mailto:biblioteca%40cm-aveiro.pt?subject=%E2%80%9CO%20Corpo%20e%20a%20Imagina%C3%A7%C3%A3o%E2%80%9D
mailto:biblioteca%40cm-vagos.pt?subject=Oficinas%20de%20Artes
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Horário(s)
15h00-16h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

21 DE JANEIRO

PALESTRA 
“RESPIRAR MELHOR 
É VIVER MELHOR!”
BMSV

Palestra “Respirar melhor é viver melhor!”, por Tiago Pereira, 
fisioterapeuta
“Sabia que as doenças respiratórias crónicas, como a asma e a 
DPOC-doença pulmonar obstrutiva crónica, afetam centenas de 
milhões de pessoas em todo o mundo? E que acima dos 70 anos, 
30% da população portuguesa é afetada pela DPOC?”
“Se tem ou conhece alguém com um ou mais desses sintomas 
(falta de ar, tosse, expetoração, poeira, cansaço, sensação de aperto 
no peito ou ansiedade, venha saber mais sobre doenças respirató-
rias crónicas e algumas estratégias para aumentar a sua qualidade 
de vida e aliviar os sintomas.”

Gratuito
Com inscrição obrigatória, informação sujeita a alterações.

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

28 DE JANEIRO, 18 DE FEVEREIRO E 18 DE MARÇO

“TRILOGIA AVES” 
POR O SOM DO ALGODÃO
ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal – Bebeteca

A trilogia AVES é composta por 3 espetáculos diferentes – OvO, 
Ninho e vOaR. Uma experiência sensorial, performativa e sonora 
para partilhar entre famílias. Um berço criativo onde se juntam 
bebés, pais e sensações. A pele, o som, a curiosidade, a vontade 
de viajar. Um mundo novo onde se ganham asas, onde se aprende 
a voar, onde se lançam novos voos e se abrem caminhos a novas 
experiências. Este projeto inclui três sessões que se desenvolvem 
em torno do tema AVES. Aquele que voa, aquele que faz o seu 
ninho, aquele que ensina a voar, aquele que aprende, aquele que 
emigra, aquele que regressa. Experimentação sonora, performan-
ce criativa, expressão dramática e experimentação coreográfica 
encontram-se para estimular vínculos e afetos e a curiosidade pela 
experiência artística vivida no casulo familiar e educativo.

Data(s)
28 janeiro (OvO)
18 fevereiro (Ninho)
18 março (vOaR)

Gratuito
Inscrição obrigatória para biblioteca@cm-aveiro.pt

Horário(s)
11h00

Promotor
Município de Aveiro
Público-alvo
Famílias com crianças/bebés até 3 anos

mailto:biblioteca%40cm-aveiro.pt?subject=Trilogia%20Aves
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Horário(s)
Sáb.: 11h00

CASA DAS GERAÇÕES – BIBLIOTECA DA MURTOSA

21 DE JANEIRO

CICLO “ENCONTRO 
COM O AUTOR” 
JOÃO TORDO
Oficina de Artes

A Casa das Gerações – Biblioteca Municipal recebe no próximo dia 
21 de janeiro, pelas 15h00, na Oficina de Artes o escritor João Tordo.
Este “Encontro com o Autor”, visa aproximar o público dos autores 
e criadores, das mais variadas áreas artísticas, da escrita à músi-
ca, passando pelas artes plásticas, cinema ou teatro, através de 
sessões de conversa e partilha, onde a proximidade e a informali-
dade são a tónica dominante.

Horário(s)
15h00

Promotor
CG – BMM – Município da Murtosa
Público-alvo
Comunidade Geral

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

28 DE JANEIRO

“PORQUE HOJE 
É SÁBADO... CORDÃO” 
POR FÉRTIL – 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL
Sala Polivalente

Como é que os bebés vão parar à barriga? O que é este fio que está 
preso no bebé? Como se chama? Serve para o bebé se segurar? 
E eu, como é que eu nasci? Estas e outras perguntas fazem parte da 
curiosidade da criança. Uma semente que cresce e se transforma. 
Um coração que bate. Dois braços que abraçam o mundo. Dois 
olhos que se abrem e uma canção que se escuta. É o cordão da vida, 
o cordão que conta a tua e nossa história e que acumula histórias 
de outras vidas. Este cordão não tem fim.

Gratuito
Com reserva e sujeita a lotação máxima da sala.
+ info.: bmma.educativo@cm-agueda.pt | Tel. 234 624 688

mailto:bmma.educativo%40cm-agueda.pt?subject=Porque%20Hoje%20%C3%A9%20S%C3%A1bado...%20Cord%C3%A3o
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CASA DAS GERAÇÕES – BIBLIOTECA DA MURTOSA

4 DE FEVEREIRO

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“ESCADARIA DA 
CONSCIÊNCIA”
Apresentação do livro “Escadaria da consciência”, de Sandra Ribeiro.
A Casa das Gerações-Biblioteca Municipal recebe no dia 4 de 
fevereiro, pelas 15h00, a escritora, coach, mentora e professora 
espiritual.
Sandra Ribeiro, adora a natureza, consegue explicar os fenómenos
(desafios, obstáculos, …) mais profundos do ser humano nos seus 
processos transformativos, de uma forma muito prática e simples, 
conseguindo que as pessoas consigam aceder facilmente aos seus 
conceitos e ensinamentos e aplicá-los na sua vida prática.

Horário(s)
15h00

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

10 DE FEVEREIRO A 22 DE ABRIL

HISTÓRIAS DE ENCANTAR 
EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
DE GINA MARRINHAS
O livro pode ser uma fonte de conhecimento, de diversão, de liga-
ção ao mundo. Com ele podemos viajar, sem sairmos do lugar, 
conhecer outras pessoas e os seus sentimentos, assim como apren-
der a conhecer-nos melhor. Por isso, é tão importante incentivar 
a leitura, desde a infância, sendo objetivo desta exposição contri-
buir para o despertar desse interesse, assim como pela pintura e 
Arte, em geral. Numa breve viagem de regresso à infância, por 
entre folhas soltas da memória, (re) encontrei algumas histórias 
de encantar, intemporais, mágicas, e autores fundamentais como 
Hans Christian Anderson e os Irmãos Grimm (…). (Texto de Gina 
Marrinhas).

Gratuito
+ info.: https://biblioteca.cm-ovar.pt/Atividades | biblioteca@cm-ovar.pt | 
 Tel. 256 586 478

Promotor
CG – BMM – Municipio da Murtosa
Público-alvo
Comunidade Geral

Produção
Município de Ovar | Biblioteca
Público-alvo
Público em geral
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https://biblioteca.cm-ovar.pt/Atividades
mailto:biblioteca%40cm-ovar.pt?subject=HIST%C3%93RIAS%20DE%20ENCANTAR
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Horário(s)
14h00-17h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

4 DE MARÇO

WORKSHOP FORMATIVO 
DE ILUSTRAÇÃO COM 
PEDRO SEROMENHO
Neste Workshop, o autor Pedro Seromenho falará da sua experiên-
cia adquirida nos últimos dezassete anos como escritor, ilustrador, 
editor, curador e contador de histórias no universo da literatura 
infantojuvenil. Partilhará técnicas e dicas para desbloquear a 
imaginação e espreguiçar a escrita e a ilustração, explorando os 
conceitos de ideia-semente, narrativa visual e livro-objeto! Criará 
um “storyboard” e realizará uma hora do conto, experimentando 
performances de mediação literária, onde não faltarão “as histórias 
dentro das histórias” para exemplificar os seus fracassos, oportuni-
dades perdidas e sucessos destes últimos anos.

Custo de inscrição: 5,00€
+info e inscrições: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt; Tel. 234 840 614

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Professores, Técnicos de Biblioteca, 
Alunos de Artes e todos os interessados

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

11, 18, 25 DE MARÇO E 1 DE ABRIL

CURSO DE LÍNGUA 
GESTUAL 
(25h00)
A formação prevê a aquisição de noções em Língua Gestual Portu-
guesa. Dada a importância no contexto dos serviços de atendimen-
to ao público o evento estende-se a todos os que queiram dominar 
uma comunicação simples com pessoas surdas. Estará disponível 
diversas iniciativas como atividades, jogos, desmistificação de 
conceitos e aprendizagem de gestos com o objetivo de promover 
a partilha e adquirir conhecimentos de uma comunidade com uma 
língua e cultura distintas.

Custo de inscrição: 20,00€
+info. e inscrições: biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | Tel. 234 840 614

Horário(s)
10h00-17h00

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Comunidade em Geral

mailto:biblioteca.municipal%40cm-estarreja.pt?subject=ilustra%C3%A7%C3%A3o%20com%20Pedro%20Seromenho
mailto:biblioteca.municipal%40cm-estarreja.pt?subject=Curso%20de%20L%C3%ADngua%20Gestual
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

17 E 18 DE MARÇO

IX ENCONTRO PARA ALÉM 
DE PRINCESAS E DRAGÕES 
A BIBLIOTECA E A 
APRENDIZAGEM CRIATIVA
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha e Cineteatro Alba

Este Encontro formativo é dirigido essencialmente aos Professo-
res Bibliotecários e Equipas das Bibliotecas Escolares, a todos os 
professores da Educação Pré-Escolar e do Ensino Básico e Secundá-
rio, a Equipas de Serviços Educativos, Animadores e Bibliotecários.
 
A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, no âmbito do traba-
lho da Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha – RBAAV, com o 
apoio da Coordenação Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Esco-
lares, tem vindo a concretizar desde 2013, o Encontro “PARA ALÉM 
DE PRINCESAS E DRAGÕES: a Biblioteca e a Aprendizagem Cria-
tiva” que intenta na promoção da discussão/reflexão e da partilha 
de experiências no âmbito do desenvolvimento de competências 
literácitas, na promoção da leitura e da escrita e respetiva media-
ção, assentes num processo de aprendizagem criativa.

Inscrição obrigatória

Promotor
Município de Albergaria-a-Velha
Público-alvo
Diverso

Horário(s)
Sáb.:11h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

18 DE MARÇO

“PORQUE HOJE É SÁBADO...
NÃO HÁ DUAS SEM TRÊS!” 
POR CATARINA REQUEIJO
Sala Polivalente

A família quase perfeita reúne-se outra vez. Na feira popular 
ninguém passe frete. É a certeza da tia Odete. A sobrinha Manela 
vai adorar e o marido Alfredo vai ter de alinhar. Lugar de aventu-
ras, mas também de surpresa. E não é que a pequena resolve sair 
à francesa? Aproveitando uma distração, Manela desaparece no 
meio da multidão. Odete numa aflição, culpa o marido mandrião. 
Alfredo, defende-se a medo. Odete não vai desarmar. A sobrinha 
hão de encontrar, apesar do Alfredo se estar sempre a queixar. 
Onde estará a pequena? No carrossel? No comboio fantasma? A 
comer uma fartura? E assim começa a aventura. Seguem-se sustos, 
quedas, perseguições e também alguns arranhões. Odete não 
perde a lucidez porque sabe que não há duas sem três. Acabarão 
por encontrar Manela? E, afinal, onde estava ela?

Gratuito
Com reserva e sujeita a lotação máxima da sala.
+ info.: bmma.educativo@cm-agueda.pt | Tel. 234 624 688

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Famílias; M/3

mailto:bmma.educativo%40cm-agueda.pt?subject=Porque%20Hoje%20%C3%A9%20S%C3%A1bado...
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Horário(s)
14h30-17h30
18h00-19h00

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

Programa “Forest Therapy”, por Milene Domingues 
(autora do livro Ngura)
Forest Therapy é uma terapia inspirada na prática japonesa de 
Shinrin-Yoku, que significa receber a floresta através dos senti-
dos. No fundo, consiste numa sequência definida de movimentos 
ou atividades que permite alcançar um ritmo de contemplação 
e reflexão.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

18 DE MARÇO

PROGRAMA “FOREST THERAPY – NGURA”
14h30-17h30
Despertar os sentidos na Natureza
Exercícios de Forest Therapy
Chá da Floresta

18h00-19h00
Apresentação do livro Ngura – Floresta de Cura, por Milene Domingues.
Este livro nasceu de um sonho: plantar uma grande floresta de cura em Portugal que 
nos aproxime da Natureza. É tempo de voltares a cuidar de ti, questionando-te sobre 
estes seres vivos chamados árvores.
· Serão as árvores seres inteligentes?
· Capazes de nos curar a nível físico e psicológico?
· Serão elas seres que se comunicam com o ambiente que as rodeia?
Para responder a estas questões é necessário recuar no tempo, a um tempo onde 
o homem e o reino vegetal eram um todo. É necessário que a ciência e a sabedoria 
ancestral deem as mãos e em conjunto tracem um modelo para a nova era que está 
a chegar.

Gratuito
Com inscrição obrigatória, máximo 12 participantes. Informação sujeita a alterações.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

18 DE MARÇO

AO SÁBADO, 
É OUTRA HISTÓRIA! 
SESSÕES DE CONTOS 
& EXPRESSÃO PLÁSTICA 
COM RITA SINEIRO
Conta Tu! – Oficina de reflexão, imaginação, expressão e protes-
to: saltar dos livros para o pensar, do pensar para o imaginar, do 
imaginar para a criação. A criação de um mundo melhor. E crescer 
para salvar o mundo. Crescer a salvar o mundo. O mote vai ser 
Máquina de fazer mudar o mundo: vamos primeiro, através dos 
livros, sonhar com isso que é um mundo melhor. E depois? Depois, 
vamos dar à imaginação a nossa mão, ou as duas, e construir uma 
máquina capaz de fazer o mundo mudar… (Texto de Rita Sineiro).

Gratuito
Com inscrição prévia obrigatória
+ info.: https://biblioteca.cm-ovar.pt/Atividades | biblioteca@cm-ovar.pt | 
 Tel. 256 586 478

Horário(s)
Sáb.10h30 Horário(s)

11h00 e às 15h00 
(2 sessões)

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

24 DE MARÇO

LEITURA ENCENADA 
DO “MEMORIAL DO 
CONVENTO” 
POR MIGUEL SIMÕES
“Seiscentos homens agarrados desesperadamente aos doze calabres 
[…] seiscentos homens que eram seiscentos medos de ser, […] 
Deve-se a construção do convento de Mafra ao rei D. João V, por um 
voto que fez se lhe nascesse um filho, vão aqui seiscentos homens que 
não fizeram filho nenhum à rainha e eles é que pagam o voto, que se 
lixam, com perdão da anacrónica voz.”
José Saramago

O autor Miguel Simões propõe uma leitura encenada da icónica 
obra literária Memorial do Convento, em que o verbo “Escutar” será 
condição essencial para entrar no maravilhoso universo do escritor.

Gratuito
Máximo de 60 participantes por sessão
+ info.: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | tel. 234 732 117

Conceção e Dinamização
Miguel Simões
Público-alvo
Jovens a partir 14 anos

Produção
Município de Ovar | Biblioteca
Público-alvo
Crianças dos 04/09 anos + um adulto 
acompanhante

https://biblioteca.cm-ovar.pt/Atividades
mailto:biblioteca%40cm-ovar.pt?subject=AO%20S%C3%81BADO%2C%20%C3%89%20OUTRA%20HIST%C3%93RIA%21
http//bm.cm-olb.pt
mailto:bmolb%40cm-olb.pt?subject=Memorial%20do%20Convento
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Os bebés e as usas famílias são convidadas a participar numa 
sessão onde se pretende dar a conhecer o mundo mágico da 
leitura, através da narração de uma história gigante. Num espaço 
acolhedor os bebés têm depois a oportunidade de explorar o livro, 
através do toque.
Um dos objetivos principais do projeto é, também, promover 
momentos em família de qualidade onde reine a imaginação, 
a criatividade e a partilha, potenciados pelo conhecimento das 
histórias.

Inscrições
Balcão de atendimento da Biblioteca Municipal | geral@bm-anadia.pt | 
Tel.: 231 519 090

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

25 DE MARÇO

CONTOS & FRALDAS
Horário(s)
11h15m
Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Bebés entre os 6 e os 24 meses

mailto:geral%40bm-anadia.pt?subject=Contos%20e%20Fraldas


RBCIRA

Apresenta um autor representativo por município e 
dá a conhecer a importância da escrita, retratando a 
riqueza da diversidade cultural e do mosaico social, 
interligada na história e no espaço intermunicipal.

Cada autor selecionado para esta primeira expo-
sição coletiva valoriza o conhecimento humano 
e territorial, transmite o seu saber e inspiração às 
várias gerações, raiz de identidade comum e jane-
la de criatividade.

Esta iniciativa integra o 10.º aniversário da Rede 
de Bibliotecas da Região de Aveiro e percorrerá os 
11 municípios entre 2023 a 2024.

6 a 26 de janeiro
Biblioteca Municipal de Aveiro 

4 a 25 de fevereiro
Biblioteca Municipal de Estarreja

6 a 31 de março
Biblioteca Municipal de Vagos


