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Dinamização
Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro
Público-alvo 
Público em geral
Nº de Participantes
Máximo: 20 crianças por sessão

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

PROJETO 
“NÓS E AS HISTÓRIAS”
A Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro está a promover um 
novo projeto de promoção do livro e da leitura, que desafia a popu-
lação a contar histórias às crianças.
“Nós e as histórias” é um projeto dirigido a todos os que gostam de 
contar e ouvir histórias, pais, avós e crianças do concelho de Oliveira 
do Bairro, que pretende promover encontros e motivar e envolver 
a comunidade à volta do livro e da leitura, tendo como espaço 
privilegiado o “celeiro de histórias” que é a Biblioteca Municipal 
de Oliveira do Bairro. 
O projeto será desenvolvido e dinamizado em duas vertentes, uma 
primeira em que se desafiam os adultos a irem à Biblioteca Muni-
cipal contar histórias, descobrindo e dando espaço ao “contador 
de histórias” que existe em cada um de nós, e outra em que se 
convidam as crianças para assistirem a esses momentos mágicos 
e viajarem pelo mundo maravilhoso do livro e da leitura, cheios de 
histórias e personagens fascinantes. 
O desafio está lançado… 
Esperamos por si!

Gratuita
Mais informações
http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt | Tel.: +351 234 732 117
Data limite de inscrição
Inscrições obrigatórias até ao dia antecedente à atividade

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

JANEIRO A NOVEMBRO

WORKSHOPS DO 
“MAKERSPACE BMI – 
JUNTOS FAZEMOS!”
Mensalmente, o “Makerspace BMI – Juntos Fazemos!” irá promo-
ver, ao longo deste ano, um novo programa de workshops espe-
cialmente dedicados à costura e ao papel. Nestes workshops os 
participantes são desafiados a experimentar e a desenvolver novas 
aprendizagens e claro a sua criatividade. O primeiro workshop é já 
no dia dia 26 de janeiro, pelas 14h30 e será dedicado à Costura: 
Aprender a Criar!, por Ana Franco. Traga a sua máquina de costura, 
a sua criatividade e venha iniciar-se na costura criativa…
As datas e os temas dos próximos Workshops “Makerspace BMI – 
Juntos Fazemos!”:
23 de fevereiro – Workshop Maker: Marionetas.
30 de março – Workshop Costura: Transforma o teu saco!
27 de abril – Workshop Maker: Caixa de Histórias.
25 de maio – Workshop Maker: O papel de 1000 formas.
21 de setembro – Workshop Costura: A Minha Agenda!
26 de outubro – Workshop Maker: Presentes Criativos.
30 de novembro – Workshop Maker: Decoração de Natal.

Aproveite e venha conhecer este novo espaço “Makerspace BMI – Juntos 
Fazemos!” de acesso gratuito, com valências diferenciadas, impressão 3D, 
máquina de costura, recicláveis (papeis e plásticos), pequena robótica, 
onde poderá fazer, criar, mudar, aprender e experimentar!

Custo 5,00€
Inscrição prévia obrigatória

Horário(s)
Sáb.: 14h30

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

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

“QUARTAS DE TRICOT 
E OUTRAS COISAS…”

Um tempo de criatividade, partilha e muita cor que decorrerá às 
quartas na Biblioteca Municipal de Aveiro.
Aprenda ou ensine vários pontos de croché, tricô, malhas, borda-
dos ou ponto cruz usando os recursos da biblioteca e crie os seus 
próprios trabalhos com materiais novos ou reciclados.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

“BIBLIOTECA PARAÍSO”
IPSS e lares e Centro de Dia

A viatura da biblioteca itinerante com o projeto Biblioteca Paraíso 
visita instituições de apoio a seniores, e leva-lhes pedaços de vida: 
são histórias, palavras, atenção, disponibilidade que tornam mais 
leves os seus dias. 
Há ainda uma mala, 30 por uma linha, que também viaja, carrega-
da de livros que faz o deslumbramento de quem os lê.
Esta atividade associa leituras em voz alta ao empréstimo de 
documentos.

Horário(s)
2, 9, 16, 23 e 30 de janeiro: 14h30-18h00
6, 13, 20 e 27 de fevereiro: 14h30-18h00
6, 13, 20 e 27 de março: 14h30-18h00

Horário(s)
Qua. e sex.: 14h30-16h30
Sex.: 09h30-12h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Aveiro
Público-alvo 
Público adulto

Promotor
Biblioteca Municipal de Aveiro
Público-alvo 
Público sénior
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Horário(s)
11h00-12h30

DRAMATIZA!!!
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.

Promotor
Município de Vagos
Público-alvo 
Crianças e jovens dos 5 aos 16 anos de idade

BIBLIOTECA MUNICIPAL JOÃO GRAVE – VAGOS

TODOS OS SÁBADOS

DRAMATIZA! OFICINA DE TEATRO

Inscrições limitadas!
Inscrições: biblioteca@cm-vagos.pt
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Promotor
Município de Anadia
Público-alvo 
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

7 DE JANEIRO A 2 DE MARÇO

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 a XI Edição do 
Concurso de Poesia “Letras da Primavera”, decorrendo o prazo para 
entrega dos trabalhos até ao dia 02 de Março.
O tema é livre e são admitidos a concurso apenas trabalhos inéditos 
e não publicados, escritos em português, com um limite de um 
poema por autor. 
Os três trabalhos vencedores receberão prémios pecuniários no valor 
de 100 euros (1º lugar), 75 euros (2º lugar) e 50 euros (3º lugar). 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

1 A 25 DE JANEIRO

O QUE É A FELICIDADE? 
CONCURSO DE CARTAZES
A Biblioteca Municipal de Sever do Vouga está a promover um 
Concurso de Cartazes, enquanto biblioteca associada à Comissão 
Nacional da UNESCO, dirigido a todas as faixas etárias, sob o tema 
da Felicidade. 
São objetivos do Concurso sensibilizar para o fato de que a felicida-
de é um direito e um objetivo humano fundamental; promover a 
felicidade entre pessoas e mostrar como esse facto é fundamental 
para o bem-estar; valorizar a importância da felicidade e do bem-
-estar para a vida das pessoas; promover o cumprimento da Agen-
da 2030 por meio dos ODS 3 “Saúde de Qualidade” e o 4 “Educação 
de Qualidade”; incentivar a solidariedade para construir um mundo 
pacífico e sustentável. 
Os trabalhos serão divididos em quatro categorias:
• entre os 6 e os 10 anos: “A Felicidade tem as cores do arco-íris”;
• entre os 11 e os 17 anos: “Fazemos parte da Natureza: como a 

Natureza nos pode fazer felizes…”;
• entre os 18 e os 40 anos: “A Felicidade começa dentro de mim”;
• a partir dos 41 anos: “A arte de ser feliz”.
A cada categoria será atribuído um vencedor.
A data limite para entrega dos trabalhos a Concurso na Biblioteca 
Municipal de Sever do Vouga é dia 25 de janeiro, sendo efetuada 
a comunicação dos 5 trabalhos selecionados no dia 1 de fevereiro.

Gratuito I Inscrições Abertas
Consulta de regulamento em www.cm-sever.pt/biblioteca

Destinatários
6 a 70 anos
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“A Guerra” de José Jorge Letria e André Letria
Nasce como uma doença sussurrada e cresce a partir do ódio, 
da ambição e do medo. Não ouve, não vê, tão-pouco sente; mas 
esmaga e cala. A guerra é, porventura, o mais perene produto em 
série alguma vez inventado. Num mundo armadilhado como nunca 
antes, este livro de José Jorge Letria e André Letria é como um 
archote que se lança sobre a memória adormecida.
Recentemente o ilustrador André Letria venceu dois prémios de 
ilustração, na Coreia do Sul e na China, com o livro “A Guerra”.  
Livro premiado na Coreia do Sul, com o Prémio Nami Concours 
2019; na China, com o Prémio da Competição Internacional de 
Livros Ilustrados Little Hakka e com o Prémio White Ravens 2018, 
Internationale Jugendbibliothek (Biblioteca Internacional da 
Juventude).

Horário(s)
11 de janeiro: 10h30 e 14h30
12 de janeiro: 10h00-13h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Ílhavo
Público-alvo 
Público em Geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

11 E 12 DE JANEIRO, FEVEREIRO

EXPOSIÇÃO DE ORIGINAIS DE ILUSTRAÇÃO 
“A GUERRA” DE ANDRÉ LETRIA

Janeiro e fevereiro
Exposição de originais de ilustrações de André Letria do livro 
“A Guerra”, editado pelo Pato Lógico com texto de José Jorge Letria, 
estará patente durante os meses de janeiro e fevereiro.
Visitas guiadas com marcação prévia obrigatória.

Terça a Sábado: 10h00-18h30
Gratuito. Visitas guiadas com marcação prévia obrigatória.

11 de janeiro: À conversa com… André Letria
12 de janeiro: Ateliê de Ilustração com André Letria
O ilustrador André Letria estará na Biblioteca Municipal para reali-
zar uma conversa e um Ateliê de Ilustração, no dia 11 de janeiro, 
dirigido ao público escolar e no dia 12 de janeiro, dirigido a adultos.

Gratuito. Inscrições prévias obrigatórias.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

26 JANEIRO, 23 FEVEREIRO E 30 MARÇO

UMA MÃO CHEIA DE 
HISTÓRIAS

Este projeto de promoção e animação da leitura, da responsabili-
dade do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância | Agru-
pamento de Escolas Ovar Sul, volta a ser dinamizado na Biblioteca 
Municipal, nas manhãs de sábado, consistindo na realização de 
oficinas de leitura, escrita e artes plásticas para a infância. Nesta 
segunda edição vão acontecer 6 sessões para bebés – crianças 
entre os 0 e os 3 anos de idade – e outras tantas sessões para 
crianças dos 4 aos 10 anos.

Inscrição gratuita

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

26 DE JANEIRO

PORQUE HOJE É SÁBADO… 
ATÉ SEMPRE, PELA 
COMPANHIA SOPROS
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre

Espetáculo em que a obra “Os Lusíadas” é revisitada através de um 
cenário que nos transporta para o interior de uma nau em que 
haverá música, sons, vozes mitológicas, efeitos de vento e de mar 
traduzindo as aventuras que os portugueses viveram ao fazer a 
viagem marítima até à Índia. 
Será uma viagem de ida e volta, numa real odisseia!

Gratuita

Consultar programa próprio
Horário(s)
10h30-11h00 
Sessões para bebés – 
para crianças dos 0/3 anos
11h00-11h45 

Horário(s)
11h00

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo 
Famílias

Sessões para crianças dos 4/10 anos.
Público-alvo
Crianças dos 0 aos 10 anos. Famílias. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

2 FEVEREIRO 

CONVERSA E APRESENTAÇÃO 
DO LIVRO “MULHERES 
GUERREIRAS – HISTÓRIAS 
DE ESPERANÇA, CORAGEM 
E SUPERAÇÃO”

De Tracy Richardson e Adelaide Sousa
Os autores deste livro pretendem encorajar e inspirar todas aquelas 
que lutam contra a adversidade e transmitir-lhes mensagens de 
vida poderosas, com histórias de superação assim como a impor-
tância de manter acesa a esperança e a coragem quando o medo 
ameaça engolir tudo à nossa volta. 
Não é uma promessa de sobrevivência, mas uma nova perspetiva da 
vida que ainda tem, um convite a sermos gratos por cada novo dia.

Para mais informações
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | Tel.: +351 234 840 614 

Horário(s)
15h00

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo 
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OVAR

1 FEVEREIRO A 9 MARÇO

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
DE SUSANA SOUSA 
“EXPRESSÃO DAS EMOÇÕES”

Nesta exposição de pintura, a autora (que se assume como auto-
didata, mas sempre em busca de alcançar novos patamares cria-
tivos), inspirada nas fotos multicoloridas que perpetuam a festa 
(efémera), revisita alguns rostos do Carnaval de Ovar (que são o 
“espelho da alma” e a face visível das emoções). 
Marta Susana Sousa Martins (que assina os seus trabalhos, apenas, 
como Susana Sousa) nasceu em 1973 e é licenciada em Engenha-
ria Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
À sua preenchida vida profissional, exercida no município de Ovar, 
acrescenta esta faceta artística, numa conjugação feliz de univer-
sos paralelos que a completam.

Livre acesso

Horário(s)
O habitual da BMO

Público-alvo
Público em geral
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Horário(s)
18h00
Duração
45 min.

Horário(s)
11h00

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

Promotor
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
Público-alvo 
Famílias

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

14 DE FEVEREIRO

CONVERSA COM… 
RAQUEL VARELA 
BREVE HISTÓRIA DA EUROPA

Foi na Europa, por europeus e contra, sobretudo, europeus que 
o maior genocídio da humanidade foi cometido, 80 milhões de 
mortos na Segunda Guerra. E foi na Europa que a mais avançada 
resistência social foi organizada desde a emergência dos sindicatos 
e partidos de trabalhadores no início do século até à Resistência 
ao nazismo ou a revolução na Hungria, para citar dois exemplos 
dos vários que percorremos neste livro. (…) O livro é dedicado 
aos meus pais, dois apaixonados pela Europa e que nos deixaram 
isso nas viagens fora de rota, de carro, que fizeram connosco pelo 
Continente e onde sempre nos ensinaram que não existe uma 
Europa única, não existem só “esses terríveis genocidas europeus” 
como hoje adora o nacionalismo periférico nem “esses valores 
universais europeus” como insiste um saudoso imperialismo. (…)  
Dos glaciares de Chamonix às províncias áridas da Espanha profun-
da, da França camponesa à Suiça da Heidi, a Europa na minha casa 
já era um lugar que desejávamos unido, justo e em paz. Foram os 
meus pais, na sua infinita curiosidade e amor genuíno a conhecer 
os outros, os primeiros historiadores da minha vida.
[Breve História da Europa. (2018). https://raquelcardeiravarela.
wordpress.com/2018/05/28/breve-historia-da-europa/]

GRATUITO
Limitado à lotação da sala

BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE

23 DE FEVEREIRO

PORQUE HOJE É SÁBADO… 
WAKA, POR PAULO NETO E 
BRUNO ESTIMA 
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre

O Rei Waka sofre de uma patologia grave: não consegue falar com 
os seus súbditos e amigos animais. Contudo, não tem este proble-
ma com todos os seres, uma vez que com os humanos consegue 
comunicar. Com quem será que ele gostaria de falar? No fim da 
história, será que o Leão Waka vai recuperar a sua capacidade de 
comunicar com todos os animais como a sua mãe o ensinou? 
Seja como for, o melhor remédio é o de sempre: imaginação!
*co-produção Casa da Música/ WETUMTUM

Gratuita
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Cineteatro ALBA [Painéis] 
Arquivo Municipal [Oficinas] 
Biblioteca Municipal [Oficinas]

Pensar a educação e a cultura como eixos de governação (…) 
em que (…) o domínio alargado da competência da leitura é 
perspetivado como condição fundamental para a construção e 
consolidação de uma sociedade livre, com coesão social, acesso 
democrático à informação, ao conhecimento, e à criação e fruição 
culturais. [Plano Nacional de Leitura 2027. (2018). Quadro Estra-
tégico Plano Nacional de Leitura 2027: Quem Somos. Retirado de 
http://www.pnl2027.gov.pt/np4/quemsomos.html]

Horário(s)
Sex.: 14h00-19h30 | 21h00-22h30
Sáb.: 09h30-12h30 | 14h00-18h00

Promotor
Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha
SAC – Serviço de Aprendizagem Criativa
organização/promoção
Município de Albergaria-a-Velha (Agenda Municipal de Educação)
Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha
Público-alvo 
Professores Bibliotecários/Equipas das Bibliotecas e todos os Professores da Educação 
Pré-escolar e do Ensino Básico e Secundário [formação acreditada]
Animadores | Bibliotecários [certificado de participação]

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALBERGARIA-A-VELHA

8 E 9 MARÇO

PARA ALÉM DE PRINCESAS E DRAGÕES 
VI ENCONTRO: EDUCAR. SABER. CRIAR. INOVAR

É assente neste novo paradigma do “PNL2027”, conjugado com o 
referencial d’ “O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obriga-
tória”, com a política educativa municipal fortemente apoiada na 
criatividade e inovação, e com a convicção de que importa (re)agir 
perante os desafios que o mundo atual coloca à educação, que a 
Rede de Bibliotecas de Albergaria-a-Velha, em articulação com a 
Coordenação Interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares do 
MEC, elege EDUCAR.SABER.CRIAR.INOVAR. como temática nodal 
da VI edição do Encontro “Para Além de Princesas e Dragões”. 
Na noite de sexta-feira, destaca-se uma TERTÚLIA PERFORMATIVA 
com contadores de histórias, aberta à comunidade em geral.

Limitado à lotação da sala
Inscrição obrigatória
Até 24 de fevereiro em http://biblioteca.cm-albergaria.pt 
10,00€ – Preço único inscrição
10,00€ – Jantar Literário
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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

18 A 23 DE MARÇO

SEMANA DA POESIA 2019 
CAMPANHA “AO SABOR DA 
POESIA – PEQUENOS POETAS, 
POEMAS GIGANTES”
Concelho de Oliveira do Bairro

O concelho de Oliveira do Bairro celebra o Dia Mundial da Poesia, 
com mais uma edição da Semana da Poesia.
A Campanha “Ao Sabor da Poesia – Pequenos Poetas, Poemas Gigan-
tes” decorre durante toda a semana, com um programa de índole 
cultural que envolve a comunidade local e várias instituições do 
concelho, com o objetivo de estimular e promover o gosto pela 
poesia e pelos seus autores.
Vamos juntos, celebrar a poesia e a natureza e despertar o poeta 
que vive em cada um de nós.
Venha viver a poesia em Oliveira do Bairro!

Gratuito
Mais informações
http//bm.cm-olb.pt | bmolb@cm-olb.pt  | Tel.: +351 234 732 117

Dinamização
Rede de Bibliotecas de Oliveira do Bairro
Público-alvo 
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

16 MARÇO

NINHO 
PARTÍCULAS ELEMENTARES – 
TEATRO DE MARIONETAS

“Ninho” tem como inspiração um dos poemas mais singelos do 
escritor português Miguel Torga, que em poucas linhas revela 
que um segredo bem guardado pode fortalecer uma amizade 
verdadeira.
Poesia visual pura, o Ninho revela-se nos detalhes.
Com um enredo minimalista, a narrativa faz-se de um acaso; a 
curiosidade de um menino, despertada por uma mera coincidên-
cia, desencadeia o início de uma teia de afetos.
Com um cenário com poucos artifícios, uma única personagem 
principal, três elementos secundários e uma banda sonora que 
complementa toda a peça, o Ninho é um projeto notável, que deixa 
no público, crianças e adultos, uma vontade imensa de deixar à 
solta a imaginação.
“Ninho” é um convite à valorização das coisas simples da vida, as 
que são fáceis de entender e as que devemos guardar como as 
mais importantes.

Ficha técnica/Biografia
Ideia Original: Carlos Silva
Encenação: Leonor Bandeira
Interpretação e Manipulação: Carlos Silva
Cenografia e Marionetas: Leonor Bandeira
Fotografia: Inês Samina
Produção: Partículas Elementares

Gratuito I Inscrições Abertas

Horário(s)
16h00
Duração
45min.

Destinatários
Maiores de 3 anos e famílias
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Horário(s)
15h00

Promotor
Município de Estarreja
Público-alvo 
Crianças dos 3 aos 12 anos

Promotor
Município de Anadia
Público-alvo 
Público em geral

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ANADIA

18 A 23 DE MARÇO

A POESIA NAS RUAS 
DE ANADIA
Biblioteca Municipal de Anadia 
Praça do Município

Entre 18 e 23 de Março, em todo o Concelho, a poesia andará nas 
ruas de Anadia, onde decorrerão várias acções junto do comércio 
local e da população em geral.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTARREJA

30 MARÇO

YOGA PARA FAMÍLIAS 
SESSÃO ESPECIAL DE 
HISTÓRIAS EM FAMÍLIA 
COM HELENA BORBOLETA

As sessões da Helena Burbuleta. Histórias com Yoga, promovem o 
bem estar-físico e emocional a toda a família. 
É uma atividade desenvolvida em sintonia com o corpo e a mente, 
divertida e relaxante. 
Com o apoio em livros, juntos recontamos histórias e fazemos Yoga, 
sentindo o corpo e a respiração, criando laços de amizade e amor.

Gratuito
Inscrições obrigatórias e limitadas
biblioteca.municipal@cm-estarreja.pt | Tel.: +351 234 840 614 até 23 Março
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Promoção
CIM Região de Aveiro | RBCIRA
Coorganização
Municípios de Albergaria-a-Velha e Ílhavo 
Alto patrocínio Presidência da República 
Parceiros
DGLAB | UA | BAD | ANPRI | Google 
Público-alvo 
Bibliotecários públicos portugueses e respetivas chefias 
Agentes culturais, Educadores e professores

REGIÃO DE AVEIRO

28 E 29 DE MARÇO

II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
[RE]PENSAR A BIBLIOTECA PÚBLICA: 
GAMING E MAKERSPACES

28 MARÇO – Cineteatro Alba/ Sala Principal e Biblioteca Municipal de Albergaria-a-Velha 
29 MARÇO – Biblioteca Municipal de Ílhavo

A Comunidade Intermunicipal da Região de 
Aveiro, através do Grupo de Trabalho da Rede 
de Bibliotecas da CIM Região de Aveiro (RBCIRA) 
promove a realização da II Conferência Inter-
nacional [Re]Pensar a Biblioteca Pública, sob a 
temática nodal  “Gaming e Makerspaces”, decor-
rendo o primeiro dia em Albergaria-a-Velha e o 
segundo dia em Ílhavo. 

Primeiro e maior evento de dimensão internacio-
nal com enfoque nos “novos” lugares e funções 
das bibliotecas realizado no país, centra-se 
em impulsionar o trabalho desenvolvido nas 
Bibliotecas Municipais da RBCIRA (hoje uma 
referência nacional), com o desígnio de prestar 
um melhor serviço público a todos os cidadãos 
da CIRA, nomeadamente ao nível da criatividade 
e da inovação.

GRATUITO
Limitado à Lotação da Sala




