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A vida é
maravilhosa 
se não se tem 

medo dela.
Charles Chaplin

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

horários: 
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

Este trimestre promete colocar à prova a nossa capacidade de resiliência e de
adaptação às atuais contingências, porque entendemos que a valorização do
conhecimento e a partilha cultural não pode ficar refém desta nova realidade. 
Por esta razão, decidimos avançar com a preparação da MALA - Manifestação
Literária de Águeda, que terá um programa de conversas e de atividades à volta do
que pensamos ser o futuro das manifestações literárias, do livro e da leitura.
Destacamos a Exposição de Ilustração “A Guerra” de André Letria, vencedor em
2018 do Prémio Nacional de Ilustração; o convidado especial Rodolfo Castro,
contador de histórias, que irá proporcionar sessões online para as famílias e as
escolas; a artista Ni Fernandes num relato da sua viagem imaginária pelo mundo, no
papel de Mundinêta; o Ponto ParaGarfo, poemas antes do jantar, desta vez servidos
pelo Clube de leitura da BMMA, entre outros. É com a esperança no futuro, que a
Biblioteca Municipal Manuel Alegre prossegue a sua missão de acesso à cultura e à
informação, para todos.

Elsa Corga, Vereadora da Cultura

Para o conforto 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. 
Pré-inscrições obrigatórias via e-mail :
bmma.educativo@cm-agueda.pt 
(com nome, telemóvel e e-mail  dos part icipantes). 
Todas as at ividades onl ine são transmit idas no
fb.com/Bibl iotecaMunicipalManuelAlegre/ (não é
necessário ter conta para aceder a esta página públ ica).
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https://www.facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/


O Serviço Educativo dá continuidade à sua ação de proximidade com os
Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo da rede pública, numa proposta
em formato adaptado. Desta forma, “A Biblioteca vai à escola” será
realizada em formato digital, numa sessão de contos realizada pela equipa
do SE da BMMA. Histórias, poemas e lengalengas, que durante 30
minutos farão as delícias das crianças. Todos os ouvintes terão a
oportunidade de dar o seu feedback sobre a sessão, através do e-mail
bmma.educativo@cm-agueda.pt.

CRESCE  A LER

Creches

NOVO
jovens 
e adultos

CONSULTA O PROGRAMA DETALHADO - BIBLIOTECA.CM-AGUEDA.PT 

jardins de 
infância 
e Escolas

Formato adaptado para sessão em direto, através de uma plataforma de
videoconferência.
Marcações através do e-mail: bmma.educativo@cm-agueda.pt

“Uma vez por mês... à escolha do freguês!” 
No âmbito da ampliação do conceito de biblioteca fora de portas e da
missão de alargamento da sua comunidade leitora, a BMMA, em
coorganização com as 11 Juntas/Uniões de Freguesia do Concelho de
Águeda e em parceria com o Clube de Leitura da BMMA e a Rede de
Bibliotecas de Águeda, lançam o projeto de promoção da leitura e da
narração oral “Histórias nas Freguesias” em torno da leitura partilhada,
onde a oralidade e o livro se abraçam. Contar e ler para não adormecer
são o mote desta nova proposta, na qual se convidam os fregueses a
participar nesta iniciativa, partilhando com outros concidadãos um excerto
do seu livro de cabeceira ou daquele livro que foi companheiro de
momentos especiais ou mesmo até narrando a(s) história(s) a ele
associadas. 
Lotação 10 pessoas | Primeira sessão 31 outubro, 21h30 UF Águeda e
Borralha

Na impossibilidade de realização física das sessões, em virtude da
pandemia de Covid-19, as instituições com valências destinadas a idosos
irão receber um vídeo com proposta de exercícios de Yoga pela instrutora
Joana Velho, complementados com algumas histórias contadas por Luís
Silva. Procura-se, desta forma, manter a ligação com os destinatários
deste projeto, atenuando distâncias e assinalando – ainda que de forma
simbólica - o Dia Internacional do Idoso, comemorado a 1 de outubro.

IDADEMAIOR SERENIDADE  MAIOR  -

YOGA PARA SENIORES

A  BIBLIOTECA VAI  À ESCOLA

HISTÓRIAS  NAS FREGUESIAS

Centros 
de dia

e Lares

ATIVIDADES



"Mundinêta - a volta ao mundo" por Ni Fernandes
SÁB 17 OUTUBRO - Etapa #2 nas Américas
SÁB 7 NOVEMBRO - Etapa #3 em África
SÁB 12 DEZEMBRO - Etapa #4 na Europa  
SÁB 19 DEZEMBRO  -  Volta a casa para o Natal!
Ni Fernandes, art ista residente em Águeda, é a primeira
convidada para criar uma série de performances teatrais sobre a
mult icultural idade e a importância de criar pontes culturais,
através da compreensão das histórias oriundas de cada
continente. 

SÁB 14 NOVEMBRO
Segredos de Chocolate por Rita Sales  
Fazemos as sombras ganharem forma e aqui tudo se torna
possível,  a luz revela os segredos escondidos e no escuro se
i luminam as histórias, animadas de cor, cheiro e movimento. Esta
sessão de contos é como uma caixa de chocolates; mesmo não
sabendo que surpresas se vão revelar, podemos adivinhar que
muito saborosas serão!

SÁB 21 NOVEMBRO
Rodolfo Castro: o pior contador do mundo!
Uma mão cheia de histórias para toda a famíl ia, acompanhadas
por uma dose de boa disposição.
A não perder!

QUA 14 OUTUBRO, 4 NOVEMBRO, 9 DEZEMBRO, 10H
“Era uma vez... à vez e vez”: são as Histórias Giratórias. Este trimestre a BMMA
propõe o envolvimento de educadores e professores neste projeto, através da
participação nas sessões de contos especiais realizadas online por Rodolfo Castro
e dirigidas a Jardins de Infância, Escolas, IPSS’s e demais instituições culturais.

Sessão online - transmissão fb.com/bibliotecamunicipalmanuelalegre

“Esforcei-me sempre para ser o melhor. Para isso treinei,
estudei, trabalhei.. .e não consegui. Quando comprovei que não
podia ser o melhor, decidi ser o pior.. .  e consegui. Antes disso,
trabalhei de pedreiro e de carteiro, de sapateiro e de vendedor
ambulante. Tentei o futebol e a atuação, fui professor de ensino
básico e t ive a minha banda de música. Vendi postais de Natal
nas ruas de Buenos Aires e artesanato no México. Sou escri tor
e formador creditado na área da l i teratura e dos contos. Nasci e
cresci em Buenos Aires, formei-me profissionalmente no
México, hoje vivo em Lisboa”. Todas as atividades com o
Rodolfo são transmitidas em direto no facebook da BMMA

CONVIDADO ESPECIAL

RODOLFO CASTRO

HISTÓRIAS GIRATÓRIAS

 JI, 
EB1
IPSS

famíliasPORQUE  HOJE  É SÁBADO...

Sempre às 11h!
Lotação máxima 30 pessoas | Inscrição obrigatória | Sala Polivalente 

EVENTOS



SEX 9 OUTUBRO 
PONTO PARAGARFO - POEMAS ANTES DO JANTAR
Dirigida ao público em geral, um momento de partilha poética sob a orientação do Clube de
Leitura da Biblioteca Municipal Manuel Alegre.

SEX 13 NOVEMBRO 
De Boca em Boca - histórias a nutrir comunidades com Rita Sales
Esta demonstração de trabalho é, ao mesmo tempo, uma oficina, uma apresentação e uma
conversa onde os participantes terão oportunidade de conhecer o projeto De Boca em
Boca, experienciar e refletir sobre o poder das histórias nas comunidades, sejam elas
bairros, aldeias, escolas, famílias e por aí fora. 

SEX 18 DEZEMBRO
O LEITOR PARTILHA | Dia da Língua Árabe
O jovem leitor Abdu (Abd Elrahman) fará uma pequena travessia até à língua materna do
seu pai, o árabe. 

SEXTA  NA BMMA

DIA UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

20 DE NOVEMBRO

Lotação máxima 30 pessoas | Inscrição obrigatória | Sala Polivalente 

"TEMPO DE ANTENA PARA AS CRIANÇAS" 17H30
com Rosa Madeira e Rosália Coelho | online facebook e telefone
Esta atividade pretende dar voz e tempo de antena às crianças, que têm assim a oportunidade
de se expressarem e falarem sobre os seus medos, angústias, dúvidas, em relação ao
presente mas também ao futuro. E porque escutar é um ato de amor e respeito, Rosa Madeira
e Rosália Coelho estarão disponíveis para ouvir e apoiar. Se tem menos de 18 anos, poderá
telefonar para a Biblioteca Municipal Manuel Alegre tel: 234 624 688.

CELEBRAÇÃO COM O RODOLFO CASTRO,  21H00  | online facebook
Este é um momento especial para todos os membros da comunidade e de toda a equipa da
BMMA, que este ano realizará a Comemoração do Dia Nacional do Pijama, com uma atividade
online, cada um em sua casa, lembrando a todos que "uma criança tem direito a crescer numa
família". 

1 a 24 OUTUBRO | INAUGURAÇÃO 1 OUTUBRO | 18H
A inauguração da Exposição “EnconTro – com o pensamento desenhado” e lançamento
do livro “EnconTro”, contará com a presença da artista Maria Melo, à conversa com a
comunicadora Alcina Monteiro. As duas irão conduzir os convidados por estes EnconTros
Desenhados.

No dia 20 de novembro celebra-se, em todo o mundo, o Dia Universal dos
Direitos das Crianças, pois neste dia, em 1989, adotou-se a Convenção sobre
os Direitos da Criança, documento que enuncia um amplo conjunto de direitos
fundamentais – os direitos civis e polít icos, e também os direitos económicos,
sociais e culturais – de todas as crianças, bem como as respetivas disposições
para que sejam apl icados.

30 OUTUBRO | INAUGURAÇÃO 30 OUTUBRO | 18H
Esta exposição reúne um conjunto de ilustrações que compõem a obra escrita por José
Jorge Letria e ilustrada por André Letria, na qual são revelados o processo criativo e o
método de trabalho do ilustrador, a partir dos esboços e desenhos que deram origem às
imagens finais do livro publicado em maio de 2018.

EXPOSIÇÃO DE MARIA  MELO

crianças
famílias

Sempre às 18h!

Jovens 
e

Adultos

EXPOSIÇÃO “A  GUERRA” DE  ANDRÉ LETRIA



BEBETECA
- Primeiro livro sobre as formas ,  de Chiara Piroddi,
Planeta Manuscrito, 2018.
- A elefanta Julieta na cidade ,  de Nosy Crow, Dom
Quixote, 2019.

INFANTIL
- A menina que queria salvar os livros ,  de Klaus
Hagerup, Nuvem de Letras, 2018.
- As mãos e os livros ,  de Isabel Minhós Mart ins  
 Planeta Tangerina, 2019.

JUVENIL
- Killer T: Química fatal ,  de Robert Muchamore, Porto
Editora, 2018.
- Rubra: a árvore dos desejos ,  de Katherine
Applegate, 20|20 Editora Fábula, 2017.

ADULTO
- Crónica, saudade da literatura: 1984-2012 ,  de
Manuel António Pina, Porto Editora, 2013.
- O fado da tua voz: Amália e os poetas ,  de Vítor
Pavão dos Santos, Bertrand, 2014.

CATÁLOGOS  DA REDE  DE  BIBLIOTECA DE ÁGUEDA

DISPONÍVEL AGUEDAGIBOPAC.BIBLIOPOLIS.INFO/OPAC

Lotação máxima 30 pessoas | Inscrição obrigatória | Sala Polivalente 

SÁB 14 NOVEMBRO, 16H 
“Nos Meandros da Guerra – O Estado Novo e a África do Sul 
na defesa da Guiné” de José Matos e Luís Barroso

APRESENTAÇÃO DE  LIVRO 

SUGESTÕES DE  LEITURA

SÁBADO 10 OUTUBRO | 10H30-12H00
com Sara Fernandes
Nos dias de hoje, adquir ir  al imentos embalados pode ser uma tarefa
desafiante. Com tanta informação presente num rótulo, pode ser dif íci l
escolher qual a opção mais saudável a trazer para casa. Venha aprender a
decifrar os rótulos al imentares de forma simples e prática, para que possa
fazer compras mais saudáveis para si e para a sua famíl ia. Sara Fernandes
é mestre em Nutrição Clínica pelo Inst i tuto Superior das Ciências da Saúde
Egas Moniz. Terapeuta Nutr icional pelo Brit ish College of Nutr i t ion and
Health, em Londres, Nutr icoach - Coach Motivacional na área da Nutr ição.
Responsável pela Nutr isabores desde 2008.

LEITURA DE  RÓTULOS ALIMENTARES 



BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE | ÁGUEDA 

programação cultural  |          presencial           online   
todas as atividades requerem reserva: bmma.educativo@gmail.com     

QUI 1 OUT, 18H00 | INAUGURAÇÃO EXPOSIÇÃO MARIA MELO

SEX 9 OUT, 18H00 | POESIA CLUBE LEITURA BMMA 

SÁB 10 OUT, 10H30 | LEITURA DE RÓTULOS ALIMENTARES

QUA 14 OUT, 10H00 | HISTÓRIAS GIRATÓRIAS  RODOLFO CASTRO

QUI 15 OUT, 18H00 | CICLO DE CONVERSAS - CULTURA

SÁB 17 OUT, 11H00  | MUNDINÊTA - ETAPA #2

     OUTUBRO                                                             

QUA 3 DEZ, 18H00 | CICLO DE CONVERSAS - CULTURA

SÁB 12 DEZ, 11H00 | MUNDINÊTA - ETAPA #4

SEX 18 DEZ , 18H00 | SEXTA NA BMMA: LINGUA ÁRABE

SÁB 19 DEZ , 11H00 | MUNDINÊTA, VOLTA A CASA PARA O NATAL

DEZEMBRO

QUA 12 NOV, 18H00 | CICLO DE CONVERSAS - CULTURA

SEX 13 NOV, 18H00 |  DE BOCA EM BOCA COM RITA SALES

SÁB 14 NOV, 11H00 | PORQUE HOJE É SÁBADO... RITA SALES 

                      16H00 | APRESENTAÇÃO DE LIVRO 

SEX 20 NOV, 17H30 | TEMPO DE ANTENA PARA AS CRIANÇAS

                      21H00 | CELEBRAÇÃO COM RODOLFO CASTRO

NOVEMBRO     

FAZ A MALA
30 OUT> 7 NOV 
MALA -MANIFESTAÇÃO LITERÁRIA DE ÁGUEDA

SEX 30 OUT, 18H00 | ABERTURA EVENTO E INAUGURAÇÃO "A GUERRA"

                21H30 | OFICINA DE ILUSTRAÇÃO JOVENS E ADULTOS -ANDRÉ LETRIA

SÁB 31 OUT, 10H00 | OFICINA DE ILUSTRACÃO PARA CRIANÇAS -ANDRÉ LETRIA

                      15H00 | BIBLIOTECA HUMANA - ACSA

2, 3, 4, 5 NOV, 18H00 | WEBINARS "PÔR NA MALA"

QUA 4 NOV, 10H00 | HISTÓRIAS GIRATÓRIAS COM RODOLFO CASTRO

SEX 6 NOV, 18H00 | EXPOSIÇÃO  ILUSTRAÇÕES IVO HOOGVELD E DAVID GAMA

SÁB 7 NOV, 10H00 | OFICINA PARA CRIANÇAS COM IVO HOOGVELD

                   11H00  | OFICINA PARA JOVENS COM DAVID GAMA

                   11H00 | MUNDINÊTA - ETAPA #3

                   CONVERSA COM AUTORES LOCAIS

                   PASSEIO POÉTICO COM CATARINA VIEGAS E LUÍS FORMIGA

AGENDA

ou t ub r o ,  no vemb r o ,  de z emb r o  2020

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

http://cm-agueda.pt/

