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INFO
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

MENSAGEM
Entre abril e maio, a BMMA, apesar de encerrada ao público devido à pandemia
COVID-19, procurou prosseguir com a sua missão junto da comunidade que serve.
Foi graças ao empenho de muitas crianças, jovens e adultos: colaboradores da
BMMA, utilizadores, professores bibliotecários, voluntários europeus, entre outros, que
a equipa da BMMA continuou a desenvolver o seu trabalho, de forma permanente e
concertada.
Agora, com a reabertura da biblioteca, é tempo, de forma controlada, de retomar a
realização de atividades. Assim, o Serviço Educativo preparou para este trimestre um
programa de atividades para todas as idades, com sessões de contos, oficinas,
formações e a presença muito especial de Jorge Serafim e Ni Fernandes.
Apesar de já estar aberta ao público, a biblioteca mantém o serviço de empréstimo
domiciliário para todos os que dele necessitem.
Elsa Corga, Vereadora da Cultura

Cada livro, cada volume que vês, tem alma. A
alma de quem o escreveu e a alma dos que o
leram e viveram e sonharam com ele. Cada
vez que um livro muda de mãos, cada vez que
alguém desliza o olhar pelas suas páginas, o
seu espírito cresce e torna-se mais forte.
Carlos Ruiz Zafón in “A sombra do vento”

SIGA-NOS! ESTAMOS
SEMPRE CONSIGO
Para acompanhar as atividades da BMMA,
siga-nos na rede social
fb.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/
Não é preciso ter conta na plataforma para
aceder a esta página pública.

Todas as atividades presenciais requerem o uso de máscaras na chegada ao espaço e o respeito das regras
e lotações estabelecidas pela equipa do Serviço Educativo da Biblioteca.
Pré-inscrições obrigatórias via eventos facebook (reservar) ou através do e-mail bmma.educativo@cmagueda.pt (com nome, idade e e-mail de todos os participantes)

ATIVIDADES

"NO PÁTIO COM..."

famílias

Sessão de Contos ou Oficina

Com uma regularidade quinzenal, o Serviço Educativo convida as
famílias a comparecer no Pátio da Biblioteca Municipal Manuel
Alegre às quartas-feiras, entre as 17h30 e as 18h15, 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.

QUA 1 JULHO | NO PÁTIO COM... O DIA MUNDIAL DAS
BIBLIOTECAS - LIMITADA A 6 FAMÍLIAS - 12 PESSOAS
QUA 15 JULHO | NO PÁTIO COM… A MALA DO
MALAQUIAS - LIMITADA A 18 PESSOAS
QUA 29 JULHO | NO PÁTIO COM…UMA HISTÓRIA E UMA
OFICINA - LIMITADA A 6 FAMÍLIAS - 12 PESSOAS
QUA 12 AGOSTO | NO PÁTIO COM... LIVROS MINIATURA
- OFICINA - LIMITADA A 6 FAMÍLIAS - 12 PESSOAS
QUA 26 AGOSTO | NO PÁTIO COM... A OFICINA
“DIVERSOS”- "TODOS FAZEMOS TUDO" - LIMITADA A 6
FAMÍLIAS - 12 PESSOAS
QUA 9 SETEMBRO | NO PÁTIO COM… UMA HISTÓRIA E
UMA OFICINA - LIMITADA A 6 FAMÍLIAS - 12 PESSOAS
QUA 23 SETEMBRO | NO PÁTIO COM… UMA MÃO CHEIA
DE HISTÓRIAS - LIMITADA A 18 PESSOAS

EVENTOS
CICLO “A CULTURA EM ÁGUEDA”
Lotação máxima de 20 pessoas por conversa | Inscrição obrigatória

QUI 2 JULHO | 18H-20H | “Identidade Aguedense”
PÁTIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE
Convite lançado à população residente no concelho de Águeda
Cada participante deve trazer uma foto que represente Águeda, que faça parte
da sua memória coletiva e juntamente com ela uma história a partilhar.
QUI 9 JULHO | 18H-20H | “Espaços da Cultura, Cultura dos Espaços”
PÁTIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALEGRE
Convite lançado aos residentes no concelho de Águeda para reflexão sobre os
"espaços possíveis" da ação cultural e o que ela significa.

+

CONVIDADO ESPECIAL
JORGE SERAFIM
Jorge Serafim é natural de Beja. Foi funcionário da Biblioteca
Municipal durante 12 anos, no sector infantojuvenil, exercendo
funções na área da promoção do livro e da leitura. Porque os
dedos precisam de escorrer esperanças, é autor de diversas
obras: O Corvo Branco – teatro para a infância; O Amor é Solúvel
na Água – teatro; A.Ventura – poesia; A Sul de Ti – poesia;
Estórias do Serafim – poesia; Sonhar ao Longe – infantil; A Minha
Boca Parece um Deserto – infantil. Foi actor nas companhias de
teatro Lêndias D’Encantar (que fundou) e Arte Pública.

"SEXTA
NA BMMA"
Lotação máxima de 20 pessoas | Inscrição obrigatória | Pátio da BMMA
jovensoes
adult

SEX 10 JULHO | 21h30
Sessão de Contos Tradicionais por Jorge Serafim | Pátio da BMMA
Dirigida ao público em geral, será sem dúvida uma noite imperdível, com o humor
característico deste contador que dispensa apresentações.

"PORQUE HOJE É SÁBADO..."
Lotação máxima de 20 pessoas | Inscrição obrigatória
Pátio da BMMAs

famílias

SÁB 11 JULHO | 11h
Sessão de Histórias Infantis por Jorge Serafim
Uma mão cheia de histórias para toda a família, acompanhadas por
uma dose de boa disposição. A não perder!

SÁB 12 SETEMBRO | 11h
"A Volta ao Mundo em 5 Histórias: primeira paragem - Oceano
Pacifico!" de Ni Fernandes
Ni Fernandes, artista residente em Águeda, é a primeira convidada
para criar uma série de performances teatrais sobre a
multiculturalidade e a importância de criar pontes culturais através
da compreensão das histórias oriundas de cada continente.
Uma co-produção da Câmara Municipal de Águeda.

FORMAÇÃO
“CONTAR E LER PARA RESPIRAR”
COM JORGE SERAFIM

adultos

SÁB 11 JULHO | 14h30 - 17h30
Segundo Jorge Serafim, esta oficina fundamenta-se “num pressuposto essencial para a compreensão da natureza humana:
contar histórias é um caminho individual onde se cruzam o conto popular, o conto de autor, os livros que nos tocam, as
experiências de vida, a palavra plástica, a palavra escrita, a palavra interior. Ler, narrar e ouvir, cada vez mais, face ao universo
da imagem, é despertar e reconhecer os sentidos e o corpo que temos como habitat da palavra. Ao explorar as nossas
possibilidades expressivas, afirmamos o que de mais importante nos caracteriza, a compreensão do outro. Amadurecer, é um
processo de crescimento que passa pela compreensão e apreensão de diversas leituras."
Destinatários: encarregados de educação, técnicos de BAD, educadores, professores, técnicos de animação.
Esteja atento aos eventos no Facebook da BMMA (www.facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre ) e reserve o seu lugar!

EXPOSIÇÕES
"ARTE URBANA, ARTE PARA TODOS"
15 JULHO - 21 AGOSTO
Desde 2015 que existe em Águeda uma aposta clara na criação no meio urbano de
uma galeria ao ar livre. A BMMA, ciente da sua missão de mediação cultural no
município e enquanto agente facilitador na partilha de informação e de
conhecimento, desenvolveu esta exposição com o objetivo de ajudar a
comunidade a entender um pouco da história desta arte que vive também nas ruas
da cidade.

"HUMOR AQUOSO"
SETEMBRO
Esta exposição itinerante é o resultado de uma residência artística realizada no
âmbito do Projeto intermunicipal "5 Municípios. 5 Culturas. 5 Sentidos", do qual
Águeda é parceira. A exposição, produzida por 11 caricaturistas e munícipes
interessados, expõe trabalhos de ilustração à volta do humor e da água. É uma
proposta desenvolvida pela C. M. Lousã. saber +

PARTILHAS
PARTICIPAÇÃO CIDADÃ: INQUÉRITOS - CULTURA E
IDENTIDADE DO TERRITÓRIO
O Município de Águeda solicita a participação de todos os cidadãos, para produzir uma
análise adequada à procura de melhoria do nosso território, nesta área da Cultura,
complexa devido à sua abrangência. Esta abrangência em áreas diversas como a
educação, a solidariedade social, a economia local e o turismo, permite ter a certeza
que será com apostas em projetos integrados, que envolvam a comunidade, estimulem
a produção artística e produzam o pensamento crítico, tornando, assim, a Cultura num
bem essencial, com uma prioridade estratégica. saber +

CAMINHADA CULTURAL
O Peddy Paper “Onde Foi o Avô?”, criação conjunta da Biblioteca Municipal Manuel
Alegre, do Centro de Artes de Águeda e do Centro de Marcha e Corrida de Águeda, foi
digitalmente desenvolvido como forma de celebração do Dia da Criança e do Feriado
Municipal.
Estará também disponível nos espaços a partir de 15 de julho - durante os respetivos
horários de atendimento - e o ponto de partida será no Centro de Artes de Águeda.

1 DE JULHO | DIA MUNDIAL DAS BIBLIOTECAS
A biblioteca pública é uma porta de acesso local ao conhecimento fulcral para o
desenvolvimento cultural do indivíduo e dos grupos sociais, como referido no Manifesto
da UNESCO. Em todo o mundo realizam-se atividades que promovem a leitura e o
desenvolvimento cultural. Partilhamos neste dia especial para todos nós, a
apresentação de uma das mais belas bibliotecas do mundo, o Real Gabinete
Português de Leitura, localizada no Rio de Janeiro, Brasil. ver vídeo +

D E S A F IO S
“Se eu fosse um livro, gostava que viajassem nas minhas
páginas até à ilha de todos os tesouros.”
“Se eu fosse um livro” de José Jorge Letria e André Letria,
Pato Lógico

E tu? SE fosses um livro, o que gostarias de fazer?
Partilha connosco a tua frase através do e-mail
bmma.educativo@cm-agueda.pt

Reconheces esta personagem?
Foi criada pela autora Clara Cunha e ilustrada
por Paulo Galindro.
Sabes como se chama?
Dica: “É muito assustador, prega sustos a quem
estiver no mesmo lugar.”
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BEBETECA
- "Brincar" de Ian BECK; Caminho; 2001
- "As palavras do mar" de Emilie BEAUMONT; Fleurus, 2008.
INFANTIL
- "Quando a minha escola abrir...." de Susana AMORIM;
Ideias Com História, 2020.
- "Hoje sinto-me...: de A a Z." de Madalena MONIZ; Orfeu
Negro, 2014.
JUVENIL
- "O rapaz que nadava com as piranhas" de David ALMOND;
Presença , 2014.
- "Irmão lobo" de Carla Maia de ALMEIDA; Planeta Tangerina,
2013.
ADULTO
- "Legumes de Verão" de Stéphane LAGORCE; Círculo de
leitores, 2005.
- "O prisioneiro do céu" de Carlos RUIZ ZAFÓN; Planeta ,
2012.
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SUGESTÕES DE LEITURA

