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Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-13h00/ 14h00-18h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

17 DE MARÇO A 17 DE ABRIL

CONCURSO DE POESIA 
“LETRAS DA PRIMAVERA”
No âmbito da celebração do Dia Mundial da Poesia (21 de março), a 
Câmara Municipal de Anadia está a promover, desde 8 de Fevereiro, 
a XIII edição do Concurso de Poesia “Letras da Primavera”.
Durante o período de exposição, de 17 de março a 17 de abril, os 
poemas serão avaliados e sujeitos a votação pelos utilizadores 
da Biblioteca Municipal, mediante impresso próprio facultado 
pela mesma.
O voto será exercido por maiores de 18 anos, mediante apresenta-
ção de cartão de cidadão.
Os 10 poemas mais votados serão apreciados por um júri composto 
por três elementos, que selecionará os três vencedores.
Os três trabalhos vencedores receberão prémios pecuniários no valor 
de 100 euros (1.º lugar), 75 euros (2.º lugar) e 50 euros (3.º lugar).

Votação na BMA: 17/03/2021 a 17/04/2021 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

15 DE MARÇO A 15 DE MAIO

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
DE ROSA BELA CRUZ 
O OLHAR QUE VÊ
Se podes olhar vê, se podes ver, repara. Esta frase de José Sarama-
go ilustra bem o propósito da nova exposição de Rosa Bela Cruz. 
Tal como Saramago, a artista considera não ser suficiente apenas 
olhar para o que nos rodeia, se daí não resulta a capacidade de ver 
mais fundo, de reparar no mundo para lá da espuma dos dias. Um 
mundo complexo, difícil, por onde se espalham conflitos bélicos, 
políticos, ecológicos, ou a perda de valores e de sentimentos.
É através da figuração feminina, deste mundo feminino explorado 
de uma forma consistente na sua obra, que a artista nos ilumina 
com uma visão acutilante sobre aquilo em que repara e se preocu-
pa em expor, no seu sentido mais lato de denúncia.
(…)
Natural de Ovar, vive no Porto. Licenciada em Artes Plásticas 
pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, lecionou no ensino 
secundário, foi formadora de docentes e atualmente leciona numa 
Universidade Sénior. Expõe regularmente e está representada em 
museus e várias coleções particulares.

Gratuito
Mais info.: biblioteca@cm-ovar.pt | http://bmovar.bibliopolis.info/

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

Produção
Serviço de Biblioteca | CMO
Destinatários
Público em geral. 

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Público em geral

mailto:biblioteca%40cm-ovar.pt?subject=
http://bmovar.bibliopolis.info/
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REGIÃO DE AVEIRO

CRIADA PLATAFORMA DE INTEGRAÇÃO DE CATÁLOGOS 

E UTENTES DAS 11 BIBLIOTECAS

A partir do mês de abril está disponível um catálogo coletivo 
conjunto das onze bibliotecas municipais da Região de Aveiro, bem 
como a constituição de uma base única de registo de utilizadores.
Após o preenchimento de um formulário próprio, e sua submissão 
por uma das onze bibliotecas, o utente fica habilitado à requisição 
em toda a rede.
Através desta nova plataforma digital, poderão ter acesso a todos 
os documentos (cerca de 470.000) existentes nas bibliotecas muni-
cipais de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, 
Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.
Criada no âmbito do RAD – Região de Aveiro Digital, trata-se de 
uma ferramenta de disponibilização de serviços de valor acres-
centado aos utentes e de eficiência de gestão municipal e inter-
municipal.
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Horário(s)
Disponível online

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

Horário(s)
10h30-18h00

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

POR MARCAÇÃO

OFEREÇA UM CONTO – 
LEITURAS EM TELEFONIA
Quer surpreender um/a familiar ou amigo/a de quem gosta muito 
ou de quem está distante ou não pode visitar?
Nós ajudamos, é simples!
Ofereça a leitura de um conto por telefone, através da Biblioteca 
Municipal de Albergaria-a-Velha.
Para tal:
• envie o nome e contacto telefónico (pessoal ou da instituição) 

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

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

E já está! Vamos a isso? Contamos consigo!

Gratuito
Mais inf.: biblioteca@cm-albergaria.pt | tel. 234 529 755

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

A DECORRER

EXPOSIÇÃO – VÍDEO 
JOSHUA BENOLIEL, REPÓRTER 
PARLAMENTAR, 1906-1924
Youtube – Município de Albergaria-a-Velha

Vídeo da Exposição Joshua Benoliel 
Repórter Parlamentar 1906-1924
Na impossibilidade de ter visitado esta Exposição, durante o seu 
período de vigência, devido às restrições imposta no contexto de 
pandemia em que vivemos, a Biblioteca Municipal de Albergaria-
-a-Velha, disponibiliza agora a Exposição em vídeo.
A Exposição explica a História de Portugal entre 1906 e 1924, pela 
mão e pela técnica de comunicação de um fotógrafo.

Para visualizar o vídeo clique no link: 
https://youtu.be/-TckTHGq2Pg

Gratuito
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Horário(s)
Seg. a sex.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

ABRIL A JUNHO

READ AWAY – 
SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO 
COM ENTREGA AO DOMICÍLIO 
NO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
A Biblioteca Municipal de Ílhavo continua próxima dos seus leitores 
do Município de Ílhavo disponibilizando o serviço de empréstimo 
com entrega ao domicílio.
Esta iniciativa, tem como objetivo levar leituras a todos os muníci-
pes de Ílhavo, continuando a responder às necessidades da comu-
nidade, ajudando combate ao isolamento, a exclusão e a desinfor-
mação, de forma gratuita, segura e fiável, cumprindo sempre as 
normas e orientações em vigor da Direção-Geral da Saúde.
Os procedimentos para usufruto deste serviço são simples: basta 
efetuar uma pesquisa dos documentos no catálogo (http://www.
bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt) e, após a escolha, efetuar o 
pedido por reserva através do site, por telefone, por e-mail ou por 
mensagem no Facebook e aguardar a entrega.
Os pedidos podem ser realizados comodamente a partir de casa.
Muitas leituras à espera de um leitor, na Biblioteca de Ílhavo!

Gratuito

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

ABRIL A JUNHO

BEBETECA E HORA 
DO CONTO
Todos os sábados, com a Bebeteca e a Hora do Conto desafiamos 
as famílias, na hora habitual, através da página de Facebook, 
proporcionando-lhes momentos especiais com o livro e a leitura.
Simultaneamente, e na tentativa de chegar a todos, a Biblioteca 
Municipal, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Ílhavo 
e o Centro de Referência para Educação Bilingue – Unidade de 
Surdos inserida na comunidade educativa de Ílhavo, conta agora 
as histórias também em Língua Gestual Portuguesa.
Continuamos presentes e acessíveis para toda a comunidade.
Acompanhe-nos e usufrua desta e de outras atividades que lhe 
oferecemos todos os dias.

Gratuito

Horário(s)
Sáb.: 10h30-16h30

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo
Público em Geral
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

1, 8 E 29 DE ABRIL, 20 E 27 DE MAIO

CANAIS DE LEITURAS 
CONVERSAS COM AUTORES
Facebook da Biblioteca Municipal de Aveiro – 
https://www.facebook.com/bibliotecamaveiro

Encontros e conversas com autores de referência no panorama 
nacional e internacional, em live streaming, enquadrados na estra-
tégia de fomento da leitura e das literacias na sociedade adulta.
• Carlos Neto – 1 abril
• Carmen Posadas – 8 abril
• Rodrigo Guedes de Carvalho – 29 abril
• Tânia Ganho – 20 maio
• Bruna Lombardi – 27 maio

Horário(s)
21h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

UMA VEZ POR MÊS

LEITURAS SEM IDADE
Plataformas digitais do Município de Anadia 
(Youtube e Facebook)

Uma vez por mês os utentes seniores das instituições particulares 
de solidariedade social do concelho de Anadia que estão institucio-
nalizados, são convidados a participar numa sessão de estimulação 
cognitiva, a partir da leitura, visando combater o seu isolamento 
psicológico.
Em cada sessão é abordado um tema, associado ou não a uma 
efeméride, recorrendo a textos, músicas, notícias de jornais e revis-
tas, etc. Após o momento da leitura os participantes são convida-
dos a partilhar as suas experiências de vida acerca da temática. 
Este método tem vindo a assumir-se como uma ferramenta útil 
e eficaz no processo de reabilitação cognitiva ou estimulação das 
funções mentais.
Em contexto pandémico, o “Leituras sem Idade” decorre de forma 
adaptada tendo transmissões online (gravado e enviado por 
correio eletrónico ou através de plataformas digitais).

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo
Seniores das IPPS’s de Anadia

Público-alvo
Público em geral
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Horário(s)
15h00-16h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

2 E 23 DE ABRIL

“ONDE AS HISTÓRIAS 
SE ENCONTRAM”, 
POR ELSA SERRA
Facebook da Biblioteca Municipal de Sever do Vouga

Para comemorar os Dia Internacional do Livro Infantil e Dia 
Mundial do Livro, a Biblioteca Municipal de Sever do Vouga propõe 
duas sessões de contos dirigida às crianças e famílias, com a conta-
dora de histórias Elsa Serra.

“ONDE AS HISTÓRIAS SE ENCONTRAM”
Vamos acordar no país das histórias e vamos à terra do faz-de-conta”.
O convite é de Elsa Serra, contadora de palavras escritas.
Pensada e concretizada para ser vivida em família, a atividade 
pressupõe a leitura de histórias tradicionais e de contos ilustra-
dos, o que permitirá às crianças, mas também aos pais, aprimorar 
o gosto pelos livros, pela magia da literatura infantil e pelo mundo 
dos sonhos.

Público-alvo
Crianças e Famílias

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

3, 10, 17 E 24 DE ABRIL

“OFICINAS DE ARTES”
Facebook Biblioteca Municipal de Vagos

Com a conjuntura que se vive, durante o mês de abril a Biblioteca 
Municipal de Vagos, irá continuar a proporcionar oficinas de artes 
online, com atividades que possam estimular e entreter os seus 
leitores mais jovens, no conforto dos seus lares.
• 3 de abril: Mãos para dar e receber
• 10 de abril: Teatro de sombras
• 17 de abril: Casinha para pássaros
• 24 de abril: Garras e bigodes

Horário(s)
15h00

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

7 DE ABRIL; 14 DE MAIO E 9 DE JUNHO

AVIVAR MEMÓRIAS 
(ONLINE)
Ciente da importância da preservação da memória e das fontes 
orais, o Município de Estarreja tem vindo a iniciar um caminho 
de recolha de estórias e histórias das gentes da terra. Pretende-se 
com este projeto recuperar memórias imateriais que de outra 
forma ficarão perdidas. Um reencontro com as memórias, dispo-
nibilizando-as e perpetuando-as no tempo, para que jamais sejam 
esquecidas. A aposta neste projeto e a sua disponibilização para 
todos visa recuperar as memórias, mas, igualmente importante, 
promover a inclusão social, a relações entre as pessoas e o envol-
vimento da comunidade.
Todos os meses, uma nova “entrevista” é lançada com “gentes da 
nossa terra”.

Rede Bibliotecas de Estarreja | Facebook

Horário(s)
19h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

4, 11, 18, 25 DE ABRIL; 
2, 9, 16, 23 DE MAIO; 6 DE JUNHO

“BIBLIOTECA” 
(FICÇÃO, POESIA, ENSAIO)
Facebook da Biblioteca Municipal de Aveiro – 
https://www.facebook.com/bibliotecamaveiro

Sob o título “Biblioteca” Gonçalo M. Tavares lançará a edição de 
textos literários. Os textos, com periodicidade semanal, serão 
publicados na página de Facebook da Biblioteca e, para além das 
palavras do escritor, contam com as ilustrações de Rachel Caiano.

Horário(s)
10h00

Público-alvo
Público em geral

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Comunidade
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

QUARTAS-FEIRAS E SÁBADOS

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

A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro vai ao encontro dos 
seus leitores, promovendo o livro e a leitura, especialmente junto 
dos mais novos. Numa altura em que passamos mais tempo com as 
nossas crianças, novos livros e novas histórias são necessárias para 
estimular a sua imaginação e ajudar a passar o tempo.
Por estas razões a Biblioteca Municipal decidiu levar até aos seus 
leitores, através das plataformas digitais do Município de Oliveira 
do Bairro, dois momentos especiais para serem disfrutados em 
família. Todas as semanas publicamos a “Hora do Conto”, aos sába-
dos, e a iniciativa “Nós e as Histórias”, às quartas-feiras.
A “Hora do Conto” é inteiramente feita pela equipa da Biblioteca 
Municipal e publicada no dia e no horário em que tradicionalmente 
recebíamos as nossas crianças nas nossas instalações.
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 info.: http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | tel. 234 732 117

Promotor
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo
Infantojuvenil
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BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

7 A 31 DE MAIO

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
“RAÍZES – HISTÓRIA E NATUREZA”
Sala de exposições da Biblioteca Municipal

Descrição: As fotografias que integram a exposição do Concurso 
de Fotografia: Raízes – História e Natureza», foi organizado pelos 
grupos de História, HGP, Biologia, Geologia e pela Biblioteca Escolar 
do agrupamento de escolas de Vagos. A Exposição mostra aspetos 
do presente cujas raízes penetram fundo num tempo anterior a 
nós: profissões da terra e do mar, transportes, festas, brincadei-
ras, alimentação. Pretende assim, promover o conhecimento do 
património histórico e natural do concelho de Vagos e a literacia 
do mar no âmbito do projeto Escola Azul. Olhar/Reconhecer como 
casa com passado, presente e futuro o território que nos serve de 
caixilho. Promover a fotografia como meio de consolidação de 
memórias e identidades, de desenvolvimento da sensibilidade 
estética, forma de expressão e meio de transformação.

Horário(s)
Seg. a sex.: 10h00-12h30; 14h00-18h00
Sáb.: 10h00-13h00
Promotor
Município de Vagos e Agrupamento de Escolas de Vagos
Público-alvo
Infantil/ juvenil
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Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

14 DE ABRIL; 19 DE MAIO; 4, 5 E 9 DE JUNHO

PEDRO SEROMENHO 
CONVIDADO ESPECIAL DO TRIMESTRE
facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/

Pedro Seromenho é o convidado especial do trimestre da Bibliote-
ca Municipal Manuel Alegre e é com ele que iremos viajar, presen-
cial e virtualmente , por entre histórias e ilustrações.
Pedro Seromenho nasceu no Zimbabué, bué, bué de longe, mas 
atualmente mora em Braga. Licenciou-se em Economia porque, na 
altura, o Word não contava as palavras dos poemas que escrevia. 
Ainda hoje guarda os gráficos de macroeconomia, onde ilustrou os 
seus professores. Em 2006, julgou ter uma epifania e estreou-se na 
literatura infantojuvenil com “A Nascente de Tinta”, mas era apenas 
febre. Como é guloso, em 2009, foi comer uma torta a Guimarães e 
aproveitou para lançar a sua primeira aventura juvenil, “900-Histó-
ria de um Rei”. E assim tudo começou… Enfim, gosta de sonhar, 
de criar e de comunicar. Com dezoito livros publicados, patrono de 
duas bibliotecas escolares em Tomar e Braga, curador do Encon-
tro de Ilustração “Braga em Risco”, fundador da editora Paleta de 
Letras, catorze anos como autor infantojuvenil e sete como pai, 
está mais do que preparado para encantar Águeda...e arredores.

PROGRAMA
14 abril, 19 maio, 9 jun | 10h00
“Histórias Giratórias: HORA DO CONTO SARRABISCADA” , 
crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo transmissão online em direto 
no facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/
INSERIDO NA MALA* MANIFESTAÇÃO LITERÁRIA DE ÁGUEDA | 2 a 6 de junho
4 jun | 18h00
“Sexta na BMMA: “ATELIER DE CONTO E LINHA”, Oficina de escrita criativa 
com ilustração, para jovens e adultos
5 jun | 11h00
“Porque hoje é sábado…HORA DO CONTO SARRABISCADA”, famílias
5 jun | horário a definir
“O LIVRO INFANTIL”, Oficina de criação e performance de histórias inventadas, 
dirigida a bibliotecários, professores, educadores e mediadores de leitura

Mais info.: biblioteca.cm-agueda.pt/ | 
facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/

Gratuito
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Horário(s)
18h30

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

20 DE ABRIL, 18 DE MAIO E 15 DE JUNHO

COMUNIDADE DE LEITORES: 
10 GRANDES LIVROS 
DO SÉCULO XX, 
COM GONÇALO M. TAVARES
Online (Zoom)

A Comunidade de Leitores de Aveiro apresenta-se como um labo-
ratório contemporâneo sustentado na criação de novas ideias e 
estratégias para o fomento da leitura e das literacias na sociedade 
adulta.
Inscrição obrigatória para biblioteca@cm-aveiro.pt
Com número limitado de participantes.

Público-alvo
Público em geral

Horário(s)
11h00

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

23 DE ABRIL; 22 DE MAIO E 18 DE JUNHO

HISTÓRIAS EM FAMÍLIA 
(ONLINE)
Os livros nunca se fecham, as histórias nunca terminam e os sonhos 
continuam a pairar. Neste confinamento, a Biblioteca Municipal 
desloca-se a vários locais do concelho para deixar em cada recanto 
palavras encantadas, personagens atrevidas e dar a conhecer locais 
inspiradores e cheios de história. Cruzando sempre com o “Avivar 
memórias” percorremos o concelho com palavras e canções.

Rede Bibliotecas de Estarreja | Facebook

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo
Famílias
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BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE – ÁGUEDA

2 A 6 DE JUNHO

MALA* 
MANIFESTAÇÃO LITERÁRIA DE ÁGUEDA
facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo
Público em geral

De 2 a 6 de junho de 2021, o Município de Águeda lança a primeira 
edição da MALA *Manifestação Literária de Águeda, depois da 
consulta exploratória de grandes nomes da promoção do livro e 
da leitura ocorrida em novembro de 2020.
Pretendendo ser um marco no panorama cultural do território, a 
MALA tem como enfoque a necessidade da criação de novos estí-
mulos para o desenvolvimento do gosto pela leitura.
Tendo como epicentro a Biblioteca Municipal Manuel Alegre, 
embarcamos com a MALA num evento multidisciplinar em torno 
da literatura, através do encontro e intercâmbio entre autores, 
agentes literários, artistas e público.
O evento conta com uma programação diversificada, abrangendo 
o lançamento de livros e apresentações de autor, horas do conto, 
oficinas para famílias, adultos e mediadores de leitura, além de um 
mercado de edições, projetos criativos e ainda a programação de 
espetáculos no Centro de Artes de Águeda.
Programa disponível a partir de maio em biblioteca.cm-agueda.pt/ 
e facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/.

Gratuito
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Horário(s)
15h00-17h30

Público-alvo
Público em geral

No âmbito da Comemoração do Dia Mundial do Ambiente, a Biblio-
teca Municipal propõe uma palestra subordinada ao tema “Desper-
dício Zero” seguida de workshop, com Ana Milhazes, fundadora do 
Movimento Lixo Zero.
Ana Milhazes, autora do livro “Vida Lixo Zero”, que conta já com 
a segunda edição, começou a viver de forma mais minimalista, o 
que a levou a questionar o papel de cada coisa, cada compromisso 
e cada pessoa na sua vida.
Saber como adotar um estilo de vida “Desperdício Zero” e quais 
os itens que devem fazer parte dele, compreender se consegui-
mos viver sem produzir resíduos, conhecendo dicas para o tornar 
possível, e perceber o impacto que tudo o que produzimos tem no 
nosso planeta, são alguns dos conceitos que a escritora do blog 
“Ana, go slowly” nos trará.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

26 DE JUNHO

PALESTRA E WORKSHOP “DESPERDÍCIO ZERO”, 
POR ANA MILHAZES




