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faz a
MALA!

O FUTURO 
É AGORA
De 30 de outubro a 7 de novembro de 2020, o Município de 
Águeda promove o encontro “Faz a MALA!” como preparação 
para o lançamento da primeira grande manifestação literária 
do concelho, MALA - Manifestação Literária de Águeda, rea-
gendada para junho de 2021. 
Este marco no panorama cultural do território tem como 
enfoque a necessidade de criação de novos estímulos para o 
desenvolvimento do gosto pela leitura. A MALA pretende ser 
um evento de relevância para toda a comunidade aguedense, 
constituída por um histórico de mais de 500 autores locais e 
cerca de 12 000 inscritos na Rede de Bibliotecas de Águeda. 
A viagem para a reflexão acontece agora, por isso prepare-
mos a MALA juntos! 

ELSA CORGA
VEREADORA DA CULTURA CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Uma manifestação é composta por momentos de afirmação 
de um objeto, de uma temática. Por esta razão, o Município 
de Águeda, através da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, 
propõe a preparação da MALA, um novo evento focado na 
literatura, mas aberto a outras disciplinas e opiniões.  

Pretendemos uma reflexão à volta dos desafios permanentes 
da promoção do livro e da leitura, num espaço de encontro e 
intercâmbio entre autores, agentes literários e público. Um 
programa com múltiplos formatos, orientado para a aprendi-
zagem, interdisciplinar e intercultural, com quem sabe e faz 
eventos literários há muito anos, assim como com quem tra-
balha diariamente na promoção do livro e da leitura, com os 
mais variados públicos.

Convictos de que é possível criar estímulos que nos permitam 
alcançar os objetivos, preparando cidadãos mais conscientes 
e participativos preparamos desde já o embarque para a 
viagem de 2021.

O futuro é agora!

MEDIAÇÃO 

AGRADECIMENTOS

Correntes D’Escritas de Póvoa de Varzim
Escritaria de Penafiel
Dom Quixote, Leya
Feira do Livro do Porto
Folio - Festival Literário Internacional de Obidos
Ler Devagar
Ler + | PNL2027 
Projeto Europeu ReadOn, Almada
Stolen Books

OS ESPAÇOS DA PROGRAMAÇÃO
    PRESENCIAL 
    ONLINE 
    CRIAÇÃO / PRESENCIAL

Biblioteca Municipal de Águeda
Avenida 25 de Abril, Nº 3, 3750-101 Águeda
tel: +351 234 624 688
reserva lugares e informação:
bmma.educativo@cm-agueda.pt

Horário de Funcionamento
Segunda-Feira: 13h00 - 19h00
Terça a Sexta-Feira: 10h00 - 13h00  |  14h00 - 19h00
Sábado: 10h00 - 12h30
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faz a MALA!
QUINTA 5 NOVEMBRO
18h30 | 30 kg máximo?!
Constatações, visões e utopias de quem trabalha na promoção 
do livro e da leitura
- Teresa Calçada | Ler+ PNL2027
- Cristina Taquelim | Mediadora da Leitura
- Rui Breda | Editora Dom Quixote
moderação: Luís Silva

QUARTA 4 NOVEMBRO
10h00  | Histórias Giratórias 
com RODOLFO CASTRO
destinatários: Escolas e Jardins de Infância | espaço: 
online e em direto, transmitido no fb.com/BibliotecaMu-
nicipalManuelAlegre
“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 dirigi-
das a Jardins de Infância, Escolas, IPSS’s e demais instituições 
culturais.
 

SEXTA 6 NOVEMBRO
horário a definir | A leitura como suporte a 
reflexão íntima |  Entrevista ao Dr. J.L. Pio 
Abreu
online para público escolar

18h00 | Inauguração da Exposição “EXPOR A 
MALA” por Ivo Hoogveld e David Gama
destinatários: público em geral | lotação limitada | paten-
te:  6 A 28 NOVEMBRO 2020
Ilustrações realizadas à volta da temática do livro, da leitura e 
das reflexões da MALA.

SÁBADO 7 NOVEMBRO
10h00-11h00 | Oficina de Ilustração 
com Ivo Hoogveld
destinatários: famílias | espaço: sala polivalente | lotação: 
10 pessoas 

11h15-12h00 | Espetáculo “Mundinêta…
etapa #3: África”
destinatários: famílias | espaço: sala polivalente | lotação: 
30 pessoas
Ni Fernandes, artista residente em Águeda, foi convidada para 
criar uma série de performances teatrais sobre a importância de 
criar pontes culturais, através da compreensão das histórias 
oriundas de cada continente. 

11h00-12h00 | Oficina de Ilustração 
com David Gama
destinatários: jovens | espaço: sala forúm | lotação limitada

14h00 e 17h00 | Passeio Poético 
por Catarina Viegas e Luís Formiga
destinatários: público em geral | espaço: saída do pátio 
da BMMA | lotação limitada
Uma deambulação a duas vozes que devem pertencer a uma só 
pessoa. Entre a rotina do olhar “blasé” e o olhar da saudade, 
quando a mala for feita e depositada noutro território. Como 
olhamos para a nossa rua?

15h00-16h45 | Onde viajam os autores locais?
destinatários: autores locais | espaço: online com acesso 
limitado 
Conversa com os autores locais sobre as suas expectativas e 
ambições em relação à MALA.

18h00-19h00 | Transmissão da Entrevista 
com Manuel Alegre
destinatários: público em geral | espaço: transmitido no 
fb.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre
A entrevista foi realizada por um grupo de adolescentes do 
Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, Fermentelos em parce-
ria com a Rede de Bibliotecas de Águeda.

SEXTA 30 OUTUBRO

17h30 | Inauguração da Exposição “A GUERRA” 
de André Letria
patente:  30 OUTUBRO a 30 DEZEMBRO 
destinatários: público em geral | espaço: sala polivalente | 
lotação: 30 pessoas
Esta exposição reúne um conjunto de ilustrações que compõem 
a obra escrita por José Jorge Letria e ilustrada por André Letria, 
na qual é revelado 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. Esta obra 
venceu vários prémios nacionais e internacionais, entre os quais, 
o Prémio Nacional de Ilustração em 2018 e o Prémio White 
Ravens 2018, da Internationale Jugendbibliothek (Biblioteca 
Internacional da Juventude), a maior e mais prestigiada bibliote-
ca de literatura infanto-juvenil do mundo.

21h30 | Oficina de Ilustração com André Letria
destinatários: jovens e adultos | espaço: sala polivalente | 
lotação: 10 pessoas

SÁBADO 31 OUTUBRO

10h00-12h00 | Porque hoje é sábado...
Oficina de Ilustração com André Letria
destinatários: crianças | espaço: sala polivalente | 
lotação: 10 pessoas  

15h00-17h00 | Biblioteca Humana… 
Quando aprendi a ler
com a participação da APCSA - ACADEMIA PORTUGUESA 
DE CULTURA E SOLIDARIEDADE DE ÁGUEDA
destinatários: famílias | espaço: online com acesso 
limitado 
Uma pessoa transforma-se num livro aberto quando conta a sua 
história. Convidados especiais, avôs e avós da nossa comunida-
de, disponibilizam o seu tempo para contar como era ser criança 
e aprender a ler. 

21h30 | Histórias nas Freguesias
UF ÁGUEDA / BORRALHA
destinatários: público em geral | espaço: salão da Junta 
de Freguesia | lotação limitada 
“Uma vez por mês... à escolha do freguês!” 
Contar e ler para não adormecer são o mote desta nova propos-
ta, 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 associa-
das. 

2, 3, 5  NOVEMBRO

Webinars “Pôr na MALA - o futuro das 
Manifestações Literárias”
espaço: online e em direto, transmitido no fb.com/Biblio-
tecaMunicipalManuelAlegre  

Programa de webinars para reflexão sobre o futuro do objeto 
livro, dos eventos culturais à volta da leitura e de todos os tipos 
de manifestações literárias.Aprender com quem sabe, pôr em 
questão os modelos e em perspetiva os objetivos, são as linhas 
orientadoras deste programa.

SEGUNDA 2 NOVEMBRO 
18h00 | Quem faz uma mala há muitos anos… 
Projetos históricos e de grandes formatos 
- Paula Maria Ganhão | Fólio, Óbidos 
- João Paulo Proença | Projeto Europeu READ ON, Almada
- Manuela Ribeiro | Correntes d'Escritas, Póvoa de Varzim
- Nuno Faria | Feira do Livro, Porto 
moderação: Neida Reis

TERÇA 3 NOVEMBRO 
18h00 | Os fora da mala
Projetos com objetivos territoriais 
e/ou artísticos 
- João Seixas | Ler Devagar
- Alberto Santos | Escritaria, Penafiel
- Sebastião Faro | Stolen Books
moderação: Léa López


