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Um livro, uma

caneta, uma criança e

um professor podem

mudar o mundo.

Malala Yousafzai



O Dia Mundial da Rádio comemora-se, desde 2012, 
a 13 de fevereiro. A data foi escolhida porque, em 1946, 
a United Nations Radio emitiu pela primeira vez um programa para um
grupo de 6 países. 
A Biblioteca Municipal Manuel Alegre celebra este dia especial, através
de duas propostas virtuais durante a manha: "Mala-Surpresa /Histórias
Radiofónicas", com Ivo Prata e em parceria com a RÁDIO SOBERANIA
e uma Exposição Virtual "Na Onda da Rádio" com alguns exemplares
antigos do colecionador Mário Ferreira Coutinho, promovida pela
ANATA - Associação dos Naturais e Amigos de Águeda e
complementada com conteúdos didáticos sobre a história da rádio.
Inscrições na SESSÃO DE HISTÓRIAS "MALA-SURPRESA" até às
16h do dia 12 de fevereiro:  
bmma.educativo@cm-agueda.pt 

Cristina Taquelim é a convidada especial desta temporada na biblioteca e
dinamizará sessões de "Histórias Giratórias", "Sexta na BMMA" e "Porque hoje
é sábado...". 
Nasceu em Lagos, licenciou-se em Psicologia e trabalhou  como Mediadora de
leitura e Contadora de Histórias durante quase 30 anos 
na Biblioteca Municipal de Beja. É lá que coordenou destacados projetos de
mediação de leitura e Narração Oral, para todos os públicos. Gosta de
escrever cartas e tem o vício da metáfora. Às vezes duvida.Tem voz grave.
Gosta de contar. Às vezes escreve. Ainda teme a morte. Recusa-se a viver
sem estar espantada por existir. Desenvolve atividades como narradora e
pesquisadora de cultura popular desde 1990, tendo participado  em diversos
encontros em Portugal, Brasil, Moçambique, São Tomé e Principe, Cabo
Verde, Espanha e Argentina.

QUA 13 JANEIRO, 10 FEVEREIRO, 17 MARÇO, SEMPRE ÀS 10H 
Sessões online com transmissão em direto no fb.com/bibliotecamunicipalmanuelalegre.
Atividade dirigida as famílias com crianças no pré-escolar e do 1º ciclo. Para cada sessão haverá sugestões de interação. O
desafio de participação lançado na primeira sessão foi o de desenhar um auto-retrato (para o pré-escolar) ou escrever uma
carta (para as crianças do 1º ciclo) e entregar no correio da Biblioteca ou enviar para a morada: Biblioteca Municipal Manuel
Alegre (Rua 25 de Abril 3, 3750-127 Águeda), com a ideia de criar uma coleção de documentos dos ouvintes com os quais
se pretende estabelecer um laço afetivo neste tempo de pandemia.

CONVIDADA ESPECIAL 

CRISTINA TAQUELIM

HISTÓRIAS  GIRATÓRIAS COM CRISTINA  TAQUELIM

dirigido às famílias

DIA MUNDIAL DA RÁDIO

13 DE FEVEREIRO

NA  ONDA DA RÁDIO



Sala Polivalente | Lotação máxima de 30 pessoas
Inscrição obrigatória 

PORQUE  HOJE  É SÁBADO...

SÁB 20 MARÇO, 11h00
"Histórias que cabem num ouvido" 
COM CRISTINA TAQUELIM
Sessão de "ouvir e repetir e experimentar como é ler de cor: 
ler com o coração, de corar..."

CATÁLOGO DA REDE DE BIBLIOTECAS DE ÁGUEDA DISPONÍVEL 

 EM: AGUEDAGIBOPAC.BIBLIOPOLIS.INFO/OPAC

BEBETECA
-  Bem-vindo, Inverno!, de Anne Passchier, Booksmile,
2018. 
- Oh não, Sebastião!, de Chris Haughton, Orfeu Negro,
2018.

INFANTIL
- Não tens nada para fazer?, de Rocio Bonil la, Jacarandá,
2019.
- Mãos à obra: Cada casa a seu dono, de Didier Corni l le,
Orfeu Negro, 2015.

SUGESTÕES DE

LEITURA

DESAFIOS

SOPA  DE  LETRAS

O desafio de participação lançado na
primeira sessão com a Cristina Taquelim
foi o de desenhar um auto-retrato ou
escrever uma carta e entregar no correio
da Biblioteca ou enviar para a morada:
Biblioteca Municipal Manuel Alegre,
Rua 25 de Abril 3, 3750-127 Águeda. A
ideia é de criar uma coleção de
documentos dos ouvintes com os quais se
pretende estabelecer um laço afetivo
neste tempo de pandemia. Participe! 

Encontra 16 palavras (verbos ou nomes)
relacionadas com a biblioteca.



"HISTÓRIAS QUE NÃO LEMBRAM AO DIABO ! "
COM CRISTINA TAQUELIM 

Há histórias assim ... Histórias que desarrumam o peito e desassossegam as
emoções. Histórias inquietas que nos deixam de sobreaviso para o que a
vida nos oferece sem avisar. Há histórias que tinham tudo para dar certo.
Outras nem por isso. Há histórias que mal começam e já sabemos onde vão
terminar. Há histórias douradas e outras tão breves que acabam mesmo
antes de começar. Histórias que não lembram ao diabo!

Lotação Limitada | Sala polivalente | Inscrição obrigatória 

17H00 | APRESENTAÇÃO DE  LIVRO 

livro:"TEODORA E O MISTÉRIO DOS CACHAPINS" 
DE CRISTINA TAQUELIM, EDITORA: ZERO A OITO

Aproveitando a presença da autora neste fim de semana especial, a própria irá
apresentar o seu novo livro, cuja temática visa promover uma maior consciência
ambiental. Uma boa ferramenta para ser usada em mediação de leitura por
educadores de infância, professores de 1º ciclo ou encarregados de educação.

18H00 | SESSÃO DE  HISTÓRIAS

SEXTA NA BMMA

SEX 19 MARÇO

dirigido aos jovens e adultos

JUVENIL 

- Coisas que acontecem, de Inês Raposo, Bruaá, 2018.
- O Sol também é uma estrela, de Nicola yoon,
Editorial presença, 2017.

ADULTO
- A sabedoria secreta da natureza, Peter Wohlleben,
Pergaminho, 2019.
- Milkman, Anna Burns, Porto Editora, 2019.

SUGESTÕES DE

LEITURA



Mário Ferreira Coutinho tem 68 anos, e é
natural da freguesia de Valongo do Vouga
(Águeda). A paixão cresceu quando leu
uma reportagem no Jornal de Notícias,
que dizia: “homem dos mil rádios gostava
de ter um museu”. Tratava-se do Sr.
Manuel Silva, de Vagos. Decidiu ir a casa
dele, onde foi simpaticamente recebido e
ficou estupefato com a quantidade de
rádios, de todas as marcas, modelos e
origens.
Desde aquele encontro, o seu espólio foi
aumentando e abrange agora cerca de
180 rádios a válvulas, 30 rádios a
transístores e ainda aparelhos de
laboratório que, ao longo destes anos, tem
adquirido em feiras de velharias, online, a
outros colecionadores ou a particulares.
Encontram-se praticamente todos a
funcionar, exceto os que aguardam
componentes para reparação, sendo o
próprio quem repara os rádios que
necessitam de arranjo. 
O rádio mais antigo que tem é um RCA
Radiola, americano, de 1927!

--------------sobre a rádio------------ 

QUEM É  O

COLECIONADOR?

PALAVRAS

CRUZADAS

A EXPOSIÇÃO VIRTUAL

NA ONDA DA RÁDIO é uma
proposta expositiva da BMMA e
da ANATA a partir da coleção
de Mário Ferreira Coutinho que 
 poderão visitar aqui no QR
CODE ou através do link
https://poly.google.com/view/a
_x7fMD77fK 

QUIZ

Este rádio é:
De que marca?
De que ano?
A transístores ou a
válvulas? 

Sabem dizer quem inventou a Rádio?

Respostas quiz : RCA, 1932, válvulas, Guglielmo Marconi 
|Respostas ao jogo de palavras cruzadas: 
1 Tesla;2.Comunicação;3Hertz;4.Gutenberg;5.Microfone, 6 Morse,
 7. sumérios; 8.Transístor; 9. Portuguesa.



-----------memórias de 2020-----------

f e v e r e i r o ,  março  202 1

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

MUNDINÊTA 

JORGE SERAFIM 

NO PÁTIO COM...

SEXTA NA BMMA CLUBE DE LEITURA

EXPOSIÇÕES 

E INSTALAÇÕES 

APRESENTAÇÕES DE LIVROS

ANDRÉ LETRIA "A GUERRA"

RODOLFO CASTRO 

IDADEMAIOR

HISTÓRIAS NAS FREGUESIAS 

ARTISTAS AGUEDENSES

OFICINAS

http://cm-agueda.pt/

