
 

Para a segurança de todos, as at ividades
presenciais requerem o uso de máscara e o
respeito das regras e lotações estabelecidas pelo
plano de Contingência da Autarquia. 

inscrições obrigatórias via e-mail :
bmma.educativo@cm-agueda.pt 

Todas as at ividades onl ine são transmit idas no
fb.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/ 
(não é necessário ter conta para aceder a 
esta página públ ica).

Preso na cascata
um instante:

o verão
 

haiku do poeta japonês 
Matsuo Basho
松尾 芭蕉

J U L ,  A G O ,  S E T  2 0 2 1

Com a chegada do verão, a Biblioteca Municipal Manuel Alegre veste-se
de múltiplas cores e convida todos os munícipes a visitar os seus
espaços porque, como refere a ilustradora Mafalda Milhões cujas obras
estão patentes na exposição retrospetiva, "A Biblioteca é uma casa onde
cabe toda a gente". 
Uma vez realizada a primeira edição da MALA - Manifestação Literária
de Águeda, guardamos as conversas, partilhas e afetos. É com este
caminho traçado que os serviços da Biblioteca prosseguem com as suas
atividades, destacando-se "No pátio com..." e "Porque hoje é sábado...",
orientadas para as famílias, para além de visitas à exposição dirigidas a
grupos e ainda as sugestões de leitura e novidades literárias para
inspirar o seu verão!

Elsa Corga, Vereadora da Cultura

MENSAGEM 

BOLETIM

 

INFO

Os Serviços da Biblioteca Municipal Manuel
Alegre encontram-se em funcionamento com

os seguintes horários:

julho 
segunda | 13h-19h 

terça a sábado | 10h-13h e 14h-19h
agosto

segunda a sexta | 09h-13h e 14h-17h
a partir de setembro
segunda | 13h-19h 

terça a sexta | 10h-13h e 14h-19h
sábado | 10h-12h30

Informações gerais
biblioteca@cm-agueda.pt 

Serviço Educativo
bmma.educativo@cm-agueda.pt 

Telefone
234 624 688

site https://biblioteca.cm-agueda.pt/



Creches
 

A motivação para a leitura deve ser desenvolvida antes da sua
aprendizagem formal. "Cresce a Ler" é um projeto para acompanhar os
bebés nesse caminho de desenvolvimento, através da fala e do brincar
com sons, imagens, formas e cores.
Marcações através do e-mail: bmma.educativo@cm-agueda.pt

Uma mostra de ilustração retrospetiva, em perspetiva, onde a leitura e a literatura se
fundem na descoberta contínua de traços e técnicas de ilustrar, criar narrativas
gráficas ou dar formas a palavras através de imagens. Um lugar de imaginar o
mundo onde a ilustração ganha múltiplas dimensões através de um trabalho
experimental contínuo. Mafalda Milhões é nome de pessoa com múltiplas facetas, é
nome de quem se cansa a fazer o mesmo e se revela na descoberta em permanente
estado de experimentação artística. Esta mostra traz a Águeda o resultado de 20
anos de trabalho e encontro com textos, autores ilustradores e desafios cumpridos
em desassossego criativo. Desenhos, esquissos, originais, storyboards, propostas
aprovadas e outras reprovadas… Toda a Mafalda numa mostra de ilustração
pensada para a MALA - Manifestação Literária de Águeda. 

"CRESCE  A LER"

ATIVIDADES PARA GRUPOS

EXPOSIÇÕES

SALA POLIVALENTE | PATENTE ATÉ FIM DE AGOSTO 2021
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA BMMA

"MAFALDA MILHÕES, À PROCURA DO TRAÇO"

Esta exposição tem como base o "Manual Breve da Cidadania Local",
um livro editado pela Câmara Municipal de Valongo, em colaboração
com a Universidade do Minho. Este livro nasceu com o objetivo de
querer capacitar os cidadãos de Valongo sobre os seus direitos e
deveres, e sobre os papéis de cada ator na vida em sociedade,
almejando uma comunidade mais participativa e mais esclarecida.
Assim, pensou-se em transformar esta temática contida no Manual
Breve numa forma expositiva, para que os cidadãos possam, de uma
forma ainda mais intuitiva, apreender os conceitos abordados e
discutidos no livro. Desta forma, esta exposição itinerante é utilizada
por várias instituições, resultando na aprendizagem efetiva de jovens e
adultos sobre os temas abordados na mesma.

PISOS BMMA | PATENTE DE 13 A 30 DE SETEMBRO 2021
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA BMMA

EXPOSIÇÃO "MANUAL BREVE DE CIDADANIA"

O Serviço Educativo da Biblioteca Municipal Manuel Alegre e o Projeto Educativo do Centro de Artes de Águeda propõem
visitas às exposições destas duas valências municipais. Em primeiro lugar, a exposição patente na Biblioteca "Mafalda
Milhões, à procura do traço" - mais próxima do entendimento tradicional do que é o livro - e  em segundo lugar "Um Livro é
uma Sequência de Espaços", uma exposição de arte contemporânea onde o objeto-livro é revisitado na sua dimensão
intangível e fora do formato convencional. 
Marcações "Mafalda Milhões, à procura do traço" através do e-mail: bmma.educativo@cm-agueda.pt
Marcações "Um Livro é uma Sequência de Espaços" através do e-mail: caa.educativo@cm-agueda.pt 

VISITAS EXPOSIÇÕES  MALA*2021

Grupos
 



famílias
 

SÁB 25 SETEMBRO | 11h
"ARCO-ÍRIS DE CANÇÕES – OFICINA DE
MÚSICA PARA BEBÉS E CRIANÇAS" 
POR EducArte

A Música é o mote no qual Cláudia Bastos e Edgar Manuel, da
EducArte, se baseiam para compor com as demais artes, como
a dança, o teatro e a pintura, entre outras. As famílias poderão
assistir a uma sessão em formato de oficina musical, que
pretende celebrar a infância através da música enquanto
elemento imprescindível ao desenvolvimento da sensibilidade da
criança.

I n s c r i ç õ e s  g r a t u i t a s ,  l i m i t a d a s  à s  v a g a s  d i s p o n í v e i s :
b m m a . e d u c a t i v o @ c m - a g u e d a . p t  

SÁB 10 JULHO | 11h
"AS HISTÓRIAS DA MAMA TITI E CHÁ COM
CHOCOLATE" 
POR KENEDY PIRES

Há histórias assustadoras, histórias para dormir, histórias
grandes e histórias tão pequenas que, às vezes, nem damos
pelo seu fim. Depois temos as histórias da MAMA TITI, todas
elas reais, com um pouco de imaginação da velha e sábia avó
de todas as crianças. Uma oportunidade para conhecer algumas
e outras... nem por isso. Mas o que liga todas estas histórias é a
magia dos sorrisos que fazem delas as HISTÓRIAS DA MAMA
TITI!

"PORQUE  HOJE  É  SÁBADO..."

ATIVIDADES

15H-16H

QUA 14 JULHO
"NO PÁTIO COM… DIVERSOS - GOSTO, LOGO EXISTO" 

QUA 28 JULHO
"NO PÁTIO COM… UMA MÃO CHEIA DE HISTÓRIAS"

QUA 11 AGOSTO
"NO PÁTIO COM...  DA PALAVRA À ILUSTRAÇÃO" 

QUA 25 AGOSTO
"NO PÁTIO COM... HISTÓRIAS E CANTIGAS"

QUA 8 SETEMBRO
"NO PÁTIO COM… A MALA DO MALAQUIAS"  

QUA 22 SETEMBRO
"NO PÁTIO COM… HISTÓRIAS E CANTIGAS" 

Com uma regularidade quinzenal, o Serviço Educativo convida
as famílias a comparecer no Pátio da  Biblioteca Municipal
Manuel Alegre às quartas-feiras, para escutar uma Sessão de
Contos ou para realizar uma Oficina. Momentos únicos em
torno do Livro e da Leitura, onde a imaginação e a criatividade
também terão lugar reservado.

"NO  PÁTIO  COM..."



 

DIA  ESPECIAL

A 1 de julho assinala-se o Dia Mundial das Bibliotecas,
equipamentos públicos privilegiados de exercício democrático,
por permitirem o livre acesso à leitura e ao conhecimento.
Embora a comemoração não seja oficial, esta data visa enaltecer
a importância da leitura na educação e formação das pessoas, tal
como é referido no Manifesto das Bibliotecas Públicas da
UNESCO.
 

"As bibliotecas deveriam ser declaradas
da família dos aeroportos, porque são

lugares de partir e de chegar."

Valter Hugo Mãe 

OUTROS  DIAS ESPECIAIS  LIGADOS À BIBLIOTECA

OUT  25  | DIA DA BIBLIOTECA ESCOLAR

SET 18 | DIA INTERNACIONAL DE LER  UM EBOOK

MAI  22 | DIA DO AUTOR PORTUGUÊS

MAR 21 | DIA MUNDIAL DA POESIA

BEBETECA
“O LIVRO DA TERRA ” DE TOD PARR
ZERO A OITO, 2020
BMA SI 82-93 PAR

“O ELMER E AS EMOÇÕES” DE DAVID MACKEE, PENGUIN
RANDOM HOUSE, 2020. 
BMA SI 82-93 MCK

INFANTIL
“O PROTESTO” DE EDUARDO LIMA
ORFEU NEGRO, 2020. 
BMA SI 82-93 LIM

“A ALMA PERDIDA” DE OLGA TOKARQZUK
FÁBULA, 2020. 
BMA SI 82-93 TOK

JUVENIL
“ALICE MIRANDA NA ESCOLA” DE JAQUELINE HARVEY
PORTO EDITORA, 2020. 
BMA SJ 82-93 HAR

“PARA QUE SERVE?” DE JOSÉ MARIA VIEIRA MENDES
PLANETA TANGERINA, 2020. 
BMA SJ 82-93 MEN
 
ADULTO
“AS NOVE MAGNÍFICAS” DE HELENA SACADURA CABRAL
CLUBE DE AUTOR, 2020. 
BMA SA 929 CAB

“A LIVRARIA DOS FINAIS FELIZES” DE JENNY COLGAN
CHÁ DAS CINCO, 2021. 
BMA SA 821.111 COL 

CATÁLOGO DA REDE DE BIBLIOTECAS DE ÁGUEDA

AGUEDAGIBOPAC.BIBLIOPOLIS.INFO/OPAC

SUGESTÕES DE LEITURA



j u l h o ,  ago s t o ,  s e t emb r o  202 1

bmma .educa t i v o@cm -agueda .p t

CIL Concurso Intermunicipal de Leitura, online 2021

Exposição didactica História do Jazz, abril 2021

Histórias Giratórias realizadas pelo Serviço Educativo

Histórias Giratórias realizadas pelo Pedro Seromenho
(maio, junho) e Cristina Taquelim (jan, fev, mar, abril)

 

ACONTECEU

NA  BMMA

MALA - Manifestação Literária de Águeda, 2 a 5 de junho 2021

IV Encontro da Diversidade Cultural 
e do Diálogo para o Desenvolvimento. MAIO 2021

http://cm-agueda.pt/

