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BIBLIOTECA MUNICIPAL
MANUEL ALEGRE
AGENDA

APRESENTAÇÃO

“Se a leitura nos molda o cérebro e constrói a nossa identidade, a
biblioteca é já, por si, uma espécie de cérebro da humanidade, ou
pelo menos a sua memória e a sua imaginação.”

Afonso Cruz, escritor e ilustrador

As bibliotecas são, nos nossos dias, espaços em permanente
transformação.
Se a promoção do livro e da leitura foi e sempre será um dos
principais eixos de atuação das bibliotecas, não deixa de ser
também um lugar de cultura e educação acessível, informal e
inclusivo.
A Câmara Municipal de Águeda tem vindo ao longo dos anos a
ampliar e diversificar a sua oferta cultural e educativa. Numa
estratégia assente na participação ativa dos munícipes, a
programação da BMMA conta com projetos destinados aos vários
públicos.
"Porque Hoje é Sábado..." tem como objetivo principal promover a
leitura e a cultura desde a infância. Sessões de contos, espetáculos
para bebés e crianças, teatro de marionetas e sessões de cinema
fazem parte da oferta deste trimestre.
As "Atividades" regulares de promoção do livro e da leitura, com
cariz lúdico-pedagógico e de estímulo científico e/ou criativo, são
dirigidas ao público escolar e contam com a parceria das
Bibliotecas Escolares dos Agrupamentos de Escolas do Município.
A ilustração é a materialização entre a palavra e a imagem, pelo
que a BMMA, numa perspetiva de dar a conhecer diversos
ilustradores nacionais e internacionais, propõe as "Exposições" de
ilustração "TRAMA" e "EMBALAGEM", que ficarão patentes na Sala
Polivalente ao longo dos próximos meses.
Com o propósito de divulgar a sua coleção, a Biblioteca Municipal
Manuel Alegre apresenta algumas "Sugestões de Leitura".
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PORQUE HOJE É SÁBADO...

PARA PARTICIPAR:
marcações através do e-mail
bmma.educativo@cm-agueda.pt

PORQUE HOJE É SÁBADO...

8 DE OUTUBRO

11H
M/3
APROX. 45 MIN
ENTRADA LIVRE

QUIQUIRIQUI

POR: HISTORIOSCÓPIO - TEATRO
DE MARIONETAS
"Mamã galinha
Amassa na cozinha
Um bolo apetitoso
Para o pintainho guloso
Mas chega o gato malvado
E está o caldo entornado!"
Quiquiriqui é um espetáculo interativo.
Uma adaptação livre de uma história
tradicional que aborda a necessidade de
prestar atenção aos bons conselhos e a
importância de cumprir promessas.
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PORQUE HOJE É SÁBADO...

29 DE OUTUBRO

11H
M/3
APROX. 45 MIN
ENTRADA LIVRE

ENTRE BRUXAS E
FEITIÇOS, PÉ DE
CABRA E OURIÇOS
POR: O SOM DO ALGODÃO
Histórias de arrepiar para gente que sabe
brincar. Música, gestos endiabrados, gatos
pretos e feitiços mais ou menos
desgovernados. Uma viagem irrecusável
pelo universo da coleção da “Bruxa Mimi”
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PORQUE HOJE É SÁBADO...

5 DE NOVEMBRO

11H
M/3
APROX. 45 MIN
ENTRADA LIVRE

DIA MUNDIAL DO
CINEMA

POR: BIBLIOTECA MUNICIPAL
MANUEL ALEGRE (BMMA)
Em 1895 teve lugar, em Paris a primeira
sessão pública de cinema, que foi
organizada pelos irmãos Auguste e Louis
Lumière. O cinema cresceu como forma de
contar histórias, difundir a cultura e
propagar o conhecimento.
Para comemorar este dia a BMMA vai
realizar uma sessão de cinema para
famílias e público em geral.
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PORQUE HOJE É SÁBADO...

19 DE NOVEMBRO

11H
M/3
APROX. 1H
ENTRADA LIVRE

CONTO + OFICINA
"VELHOS SÃO OS
TRAPOS"

COM O AUTOR PEDRO
SEROMENHO
Destinado exclusivamente a crianças e
famílias, o autor Pedro Seromenho estará
na BMMA para realizar uma sessão de Hora
do Conto. Haverá também espaço para a
realização de ilustrações ao vivo, pelo autor
(que é também ilustrador) e sessão de
autógrafos. A não perder!

© Paulo Galindro
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PORQUE HOJE É SÁBADO...

3 DE DEZEMBRO

11H
M/3
APROX. 45 MIN
ENTRADA LIVRE

NATAL! NATAL! OFICINA PARA
FAMÍLIAS

POR: BMMA
“- Uma prenda de Natal? (…) Para MIM?”
Histórias de Natal seguidas de uma oficina.
Vamos despertar o nosso espirito fazedor e
meter mãos à obra! Decorações e presentes
simples, feitos com as próprias mãos para
vestir a casa de Natal e ofertar quem mais
gostamos.

08

PORQUE HOJE É SÁBADO...

10 DE DEZEMBRO

11H
M/3
APROX. 45 MIN
ENTRADA LIVRE

UMA HISTÓRIA DE
NATAL NO CENTRO
DA TERRA

POR: O SOM DO ALGODÃO
Este é um itinerário sonoro focado na
incrível viagem pelo fascinante mundo do
desconhecido que habita no interior da
terra. Música e narração oral encontram-se
para criar um clima de suspense e aventura
que promete conquistar miúdos e graúdos.
Música, palavra e sensações numa história
que celebra o Natal num cenário inesperado
e surpreendente.
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PORQUE HOJE É SÁBADO...

17 DE DEZEMBRO

11H
M/3
APROX. 45 MIN
ENTRADA LIVRE

A MALA DO
MALAQUIAS –
O PRESENTE
PERFEITO

POR: BMMA
Um punhado de histórias, tendo a mala do
Malaquias como ponto de partida e o livro
como casa de chegada. Viajar sem sair do
lugar, por entre palavras mágicas e
brincadeiras de imaginação e de faz-deconta.
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02
ATIVIDADES

PARA PARTICIPAR:
marcações através do e-mail
bmma.educativo@cm-agueda.pt

ATIVIDADES
JARDINS DE INFÂNCIA E
ESCOLAS

HISTÓRIAS
GIRATÓRIAS
POR: BMMA
“Era uma vez… à vez e vez” são as Histórias
Giratórias da Sala do Conto, ao ritmo de
uma por período letivo.
Este trimestre “Histórias Giratórias”
apresenta "O Princípio" de Paula
Carballeira.
"O Princípio" transmite uma mensagem de
esperança, refletida na imaginação das
personagens perante a mais absoluta
precariedade. A vida continua. A
gargalhada flui, contagiosa.
Numa perspetiva de recomeço, esta obra
sensível e terna é uma homenagem ao livro
como ferramenta pacífica, às bibliotecas
como faróis luminosos de sabedoria, à
palavra e ao brincar que alimentam a alma.
Um livro que nos provoca, que nos faz
crescer e ganhar consciência do nosso
mundo e do mundo dos outros.
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ATIVIDADES
CRECHES
(12 AOS 36 MESES)

CRESCE A LER
POR: BMMA
A motivação para a leitura deve ser
desenvolvida antes da aprendizagem
formal. A BMMA disponibiliza uma atividade
de estimulação sensorial e de partilha de
afetos através do Projeto “Cresce a Ler”,
partindo da exploração de livros e do
brincar com sons, imagens, formas e cores.
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ATIVIDADES
1º CICLO E JARDINS DE INFÂNCIA
DA REDE PÚBLICA

BIBLIOTECA VAI À
ESCOLA
POR: BMMA
Visando a promoção do livro e da
(pré)leitura nas camadas mais jovens da
população, a Biblioteca Municipal Manuel
Alegre, ao longo deste trimestre, levará
livros e histórias às escolas e jardins de
infância da rede pública do Município de
Águeda, através da entrega de um baú/saco
repleto de livros e de uma sessão de
histórias para todas as crianças.

14

ATIVIDADES
2 E 3º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO
APROX. 90 MIN

OFICINAS DE
ESCRITA CRIATIVA
POR: BMMA
Nesta oficina propõe-se uma viagem pelo
mundo das palavras e da imaginação.
Uma atividade que pretende motivar os
alunos para a leitura e escrita, desafiando
regras e experimentando olhar para as
palavras e para a escrita de uma outra
forma, recorrendo a elementos facilitadores
e a uma abordagem criativa.

© Bernardo Carvalho

© Oliver Jeffers
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ATIVIDADES
1º CICLO AO ENSINO
SECUNDÁRIO

NEWTON GOSTAVA
DE LER!
POR: BMMA
O projeto “Newton Gostava de Ler!” é um
projeto da Rede de Bibliotecas Escolares e
da Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. O
Município de Águeda acolheu este projeto e,
através da Biblioteca Municipal e da Rede
de Bibliotecas de Águeda, coordenada pela

Da biologia à física, da química à
matemática, misturam-se leituras e
experiências que despertam o interesse
dos alunos tornando o espaço da
biblioteca num espaço não só de
leitura mas também de
experimentação e cariz científico.

BMMA, irá promover sessões nas escolas.
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ATIVIDADES
PÚBLICO GERAL
21H - 23H
31 DE OUTUBRO

LIVROS
TRAVESSOS:
COMEMORAÇÃO DO
DIA DAS BRUXAS

POR: BMMA
As portas da BMMA vão abrir-se na noite do
dia 31 de outubro para comemorar o Dia das
Bruxas. Gatos, abóboras, bruxas, fantasmas
e outras personagens fazem parte do
imaginário deste dia. Veste-te a rigor e vem
participar numa sessão de contos
horripilantes e numa oficina peganhenta.
Vai ser uma noite assustadoramente
divertida.
E ABRACADABRA… abram-se as portas da
leitura e da imaginação!

17

03
EXPOSIÇÕES

PARA VISITAS GUIADAS:
marcações através do e-mail
bmma.educativo@cm-agueda.pt

EXPOSIÇÕES
PÚBLICO GERAL
ENTRADA LIVRE
1-31 DE OUTUBRO

EXPOSIÇÃO DE
ILUSTRAÇÃO:
TRAMA

Trama foi o tema escolhido para o 10º
Encontro Internacional de Ilustração,
promovido pela Junta de Freguesia de
São João da Madeira.
Um trabalho que pretende homenagear e
realçar “toda esta trama que se foi
“urdindo”, toda esta rede que se foi
criando, todos estes enredos que se
foram desenvolvendo ao longo destes
anos” do Encontro Internacional de
Ilustração de São João da Madeira.

© Sara Bandarra

© Hélder Barbosa
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EXPOSIÇÕES
PÚBLICO GERAL
ENTRADA LIVRE
1 NOV - 31 DEZ

EXPOSIÇÃO DE
ILUSTRAÇÃO:
EMBALAGEM

A Exposição Embalagem foi o tema
escolhido do 7º Encontro Internacional
de Ilustração, promovido pela Junta de
Freguesia de São João da Madeira.
“A embalagem como suporte ou meio de
expressão; a reciclagem e recuperação
de materiais tão associados à ecologia:
a simbiose entre a arte e o desperdício...”

© Natalina Cóias

© Nella Gatica
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04
SUGESTÕES DE LEITURA

SUGESTÕES DE LEITURA

BEBÉTECA

"A FESTA DAS
ESTAÇÕES:
BEM-VINDO,
OUTONO!"
DE ANNE PASSCHIER,
BOOKSMILE
O outono chegou à floresta e os animais
preparam-se para o frio. Com uma janela
transparente que permite ver através das
páginas, este livro mágico convida a
descobrir como se divertem os animais com
a chegada da nova estação.
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SUGESTÕES DE LEITURA

INFANTIL

"EU SOU"
DE RAQUEL DÍAZ REGUERA,
ALFARROBA
Por seres diferente, uns castigam-te e
outros premeiam-te. Algumas formas de ser
diferente são mais aceites do que outras.
Queres ser uma ovelha igual às outras, ou
seguir o teu caminho? É melhor ser igual
aos outros ou original?
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SUGESTÕES DE LEITURA

JUVENIL

"FLUSH: BIOGRAFIA
DE UM CÃO”
DE VIRGINIA WOOLF,
PORTO EDITORA
Flush é um cocker spaniel da mais nobre
linhagem. Além de estar dotado de todas as
virtudes que o Spaniel Club deseja para um
exemplar de tal condição e tem o dom
especial de perceber as emoções humanas.
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SUGESTÕES DE LEITURA

ADULTO

"A COR DO
HIBISCO”
DE CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE,
D. QUIXOTE
Os limites do mundo da jovem Kambili são
definidos pelos muros da luxuosa
propriedade da família e pelas regras de um
pai repressivo. O dia-a-dia é regulado por
horários. A sua vida é privilegiada mas o
ambiente familiar é tenso. Quando um
golpe militar ameaça desmoronar a Nigéria,
Kambili é enviada com o irmão para a casa
da tia.
É aí, nessa casa cheia de energia e risos que
ela descobre um novo mundo.
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INFORMAÇÕES

HORÁRIO:
SEGUNDA: 13H ÀS 19H
DE TERÇA A SEXTA: 10H ÀS 19H
SÁBADO: 10H ÀS 12H30
DOMINGO: ENCERRADO

CONTACTOS:
E-MAIL:
BMMA.EDUCATIVO@CM-AGUEDA.PT
BIBLIOTECA@CM-AGUEDA.PT
TELEFONE:
234 624 688

ENDEREÇO:
AVENIDA 25 DE ABRIL, 3
3750-101
ÁGUEDA
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