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INFO

MENSAGEM

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

Um ano volvido desde o lançamento deste novo formato de boletim, a Biblioteca
Municipal Manuel Alegre soube adaptar os seus serviços e projetos à nova
realidade, fazendo prova de resiliência em relação às suas propostas culturais. Com
a reabertura ao público, o plano de atividades previsto prossegue retomando
algumas atividades de forma presencial.
Em abril comemora-se o Mês do Livro, com as participações online do escritor e
ilustrador Pedro Seromenho no projeto "Histórias Giratórias" e da mediadora de
leitura Cristina Taquelim, no "Porque hoje é sábado... Histórias que cabem num
ouvido". Em maio celebramos, pelo quarto ano consecutivo, a diversidade cultural
com o objetivo de romper estereótipos e promover diálogos interculturais, numa
proposta concertada entre o Serviço Educativo da BMMA, o Centro de Juventude de
Águeda e o Águeda Living Lab.
As atividades presenciais serão promovidas preferencialmente no pátio da BMMA,
para um maior conforto de todos!
Elsa Corga, Vereadora da Cultura

Para a segurança de todos, as atividades
presenciais requerem o uso de máscara e o
respeito das regras e lotações estabelecidas
pelo plano de Contingência da Autarquia.
inscrições obrigatórias via e-mail:
bmma.educativo@cm-agueda.pt
Todas as atividades online são transmitidas no
fb.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/
(não é necessário ter conta para aceder a
esta página pública).

Não te deixes murchar. Não deixes que te domem.
É possível viver sem fingir que se vive.
É possível ser homem.
É possível ser livre livre livre.
Manuel Alegre
Letra para um hino

ATIVIDADES PARA CRECHES ,
JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS
"

HISTÓRIAS GIRATÓRIAS "

jardins de
infância
e Escolas

QUA 21 ABRIL, 5 MAIO
10H | RESERVA OBRIGATÓRIA | SESSÃO ONLINE PRIVADA: TEAMS
O Serviço Educativo dá continuidade à sua ação de proximidade com os
Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo da rede pública e privada, numa
proposta adaptada em formato digital, através de sessões de contos
realizadas pela equipa da BMMA.
Inscrições através do e-mail: bmma.educativo@cm-agueda.pt

"

CRESCE A LER "

Cr e ch e s

O projeto "Cresce a Ler" é dirigido a creches e famílias e consiste na
dinamização de sessões de leitura com música para bebés, a partir da
exploração de diversos livros adequados a esta faixa etária (12 aos 36
meses).
Inscrições através do e-mail: bmma.educativo@cm-agueda.pt

PARTICIPE

UMA CARTA PARA . . .
correspondência em família

O desafio de participação foi lançado na primeira sessão por Cristina Taquelim no
passado trimestre. A proposta é desenhar um auto-retrato ou escrever uma carta
endereçada a um leitor que não conheça (e entregar na Biblioteca ou enviar para a
morada: Biblioteca Municipal Manuel Alegre, Rua 25 de Abril 3, 3750-127 Águeda),
com o objetivo de criar partilhas afetivas em tempo de pandemia. Participe!

HORA DO CONTO ONLINE

Partilha de leitura em família | post às 9h | crianças

A HORA DO CONTO ONLINE é uma partilha de leitura em vídeo ou áudio,
realizada por miúdos e graúdos.
Envio para: bmma.educativo@cm-agueda.pt
#BMMA #horadoconto #Águeda #cmagueda

"

PONTO PARAGARFO "

Partilha de poemas antes do jantar | post às 19h | jovens e adultos

"Ponto ParaGArfo - Poemas antes do jantar" é uma partilha de leitura de textos
inspiradores, realizado em vídeo ou áudio pelos munícipes de forma espontânea e
livre.
Envio para: bmma.educativo@cm-agueda.pt
#BMMA #pontoparagarfo #Águeda #cmagueda

CONVIDADO ESPECIAL

PEDRO SEROMENHO
Pedro Seromenho é o convidado especial da Biblioteca Municipal Manuel
Alegre. Nesta temporada é com ele que iremos viajar, presencial e
virtualmente, entre histórias e ilustrações.
Pedro Seromenho nasceu no Zimbabué, bué, bué de longe, mas
atualmente mora em Braga. Licenciou-se em Economia porque, na altura, o
Word não contava as palavras dos poemas que escrevia. Ainda hoje
guarda os gráficos de macroeconomia, onde ilustrou os seus professores.
Em 2006, julgou ter uma epifania e estreou-se na literatura infantojuvenil
com “A Nascente de Tinta”, mas era apenas febre. Como é guloso, em
2009, foi comer uma torta a Guimarães e aproveitou para lançar a sua
primeira aventura juvenil, “900-História de um Rei”. E assim tudo
começou… Enfim, gosta de sonhar, de criar e de comunicar. Com dezoito
livros publicados, patrono de duas bibliotecas escolares em Tomar e Braga,
curador do Encontro de Ilustração “Braga em Risco”, fundador da editora
Paleta de Letras, catorze anos como autor infantojuvenil e sete como pai,
está mais do que preparado para encantar Águeda...e arredores.

HISTÓRIAS
GIRATÓRIAS "

+

"

QUA 14 ABRIL,19 MAIO, 9 JUN, 10H
Sessões online com transmissão em direto no
fb.com/bibliotecamunicipalmanuelalegre.

Atividade dirigida às crianças do
pré-escolar e do 1º ciclo.

PORQUE HOJE É
SÁBADO . . .
+

SÁB 24 ABRIL, 11H
"HISTÓRIAS QUE CABEM NUM OUVIDO"
COM CRISTINA TAQUELIM
Sessões online com transmissão em direto
no fb.com/bibliotecamunicipalmanuelalegre.
Encadeando contos, provocando risos, sustos ou encantamento,
através do ritmo, voz ou gesto, Cristina Taquelim apresenta
"Histórias que cabem no ouvido". Uma sessão de ouvir, repetir e
experimentar como é ler de cor: ler com o coração, de corar!

SÁB 22 MAIO, 11H
"DE SÃO TOMÉ A PORTUGAL"
POR KENEDY PIRES
Inscrições gratuitas, limitadas às vagas disponíveis.
Reserva de lugar: bmma.educativo@cm-agueda.pt
Com certeza todos temos muitas histórias da nossa infância, umas
boas, outras más, histórias do bicho-papão ou só de “bichos”.
Bichos existem em todo o lado e de todas as formas... Também eu
sou um "bicho", que veio de São Tomé para Portugal.
Kenedy Pires “Abaná”, juntamente com a atriz Rute Portugal,
trazem uma história universal que pode ser de qualquer imigrante.
Outros costumes, outra cultura, outra rotina, uma história
“curtida”.
Inserido no IV Encontro da Diversidade Cultural e do Diálogo para o Desenvolvimento.

DIAS ESPECIAIS
PARA A BIBLIOTECA

Na Biblioteca Municipal Manuel
Alegre poderá descobrir destaques especiais
preparados pela equipa, em cada um destes dias!

2 ABRIL | DIA INTERNACIONAL DO
LIVRO INFANTIL
No dia 2 de abril, comemora-se em todo o mundo o nascimento
de Hans Christian Andersen. A partir de 1967, este dia passou a
ser designado por Dia Internacional do Livro Infantil, chamandose a atenção para a importância da leitura e para o papel
fundamental dos livros para a infância. Como é habitual, para
assinalar este dia, a DGLAB disponibiliza um cartaz, este ano da
autoria do ilustrador Bernardo P. Carvalho, vencedor do Prémio
Nacional de Ilustração em 2020.
O IBBY internacional convida anualmente um país a dar o mote
e a escrever um texto alusivo à literatura para a infância. Este
ano da responsabilidade dos Estados Unidos, o texto é da
autoria da escritora cubano-americana Margarita Engle.
texto disponível em:
http://livro.dglab.gov.pt/sites/DGLB/Portugues/noticiasEvent
os/Paginas/diainternacionaldolivroinfantil2021.aspx
A ideia do cartaz deste ano é um dos versos do poema,
«Quando lemos, crescem-nos asas na mente».
É que cada livro que uma criança espreita com emoção desperta
nela sensações únicas e traz-lhe «a melodia da esperança»
Bernardo P. Carvalho é um ilustrador que em 1999 criou, com
Madalena Matoso e Isabel Minhós Martins, a Planeta Tangerina.

23 ABRIL | DIA MUNDIAL DO LIVRO
E DOS DIREITOS DE AUTOR

+

O Dia Mundial do Livro é comemorado, desde 1996 e por decisão
da UNESCO, a 23 de abril. Trata-se de uma data simbólica para a
literatura, já que, segundo os vários calendários, neste dia
desapareceram importantes escritores como Cervantes e
Shakespeare, entre outros. A ideia da comemoração teve origem
na Catalunha: a 23 de abril, dia de São Jorge, uma rosa é
oferecida a quem comprar um livro. Mais recentemente, a troca de
uma rosa por um livro tornou-se uma tradição em vários países do
mundo.
Seguir a página da DGLAB para descobrir em breve o cartaz de
2021 : http://livro.dglab.gov.pt/

22 MAIO | DIA DO AUTOR
PORTUGUÊS
O dia 22 de maio foi instituído há 35 anos e reconhece a
importância do autor das mais variadas áreas artísticas.

MAIO DIVERSIDADE
CULTURAL
IV ENCONTRO DA DIVERSIDADE
CULTURAL E DO DIÁLOGO PARA
O DESENVOLVIMENTO
"A diversidade cultural não pode ser decretada, ela é observada e praticada. O
objetivo desse dia é alimentar a experiência dessa diversidade com um
espírito de curiosidade, envolvendo o diálogo e escutando uns aos outros" in
UNESCO. Aconselhamos aqui a leitura da Declaração Universal sobre a
Diversidade Cultural que a UNESCO adotou em dezembro de 2002, na
Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) onde instituiu a celebração do 21
de maio.

O EVENTO

O IV Encontro da Diversidade Cultural e do Diálogo para o
Desenvolvimento é uma série de atividades de celebração do diálogo
intercultural promovidos pela Câmara Municipal de Águeda (CMA), entre
programação de eventos nas redes sociais, conversas e oficinas para a
comunidade-geral, com dinamização do Serviço Educativo da Biblioteca
Municipal Manuel Alegre (BMMA), o Centro de Juventude de Águeda
(CJA) e o Águeda Living LAB (ALL). Estas atividades objetivam promover
interculturalidade e solidariedade, através da valorização e
reconhecimento da multiplicidade cultural em Águeda, da promoção de
material informativo para integração de novos habitantes no concelho,
promover inclusão social através do combate à xenofobia por ações
comunitárias de união cidadã e da estimulação à criação e redes e
equipas de valências municipais para estimular o encontro cidadão.

O PROGRAMA

QUA 5 MAIO, 8H30 | ONLINE | DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA UNESCO
10H | ONLINE, PRIVADO | HISTÓRIAS GIRATÓRIAS
SEX 7 MAIO, 18H | ONLINE FACEBOOK BMMA | BIBLIOTECA HUMANA SOBRE DIVERSIDADE CULTURAL
DOM 9 MAIO | ONLINE FACEBOOK BMMA E CJA| EXPOSIÇÃO DIA DA EUROPA
SÁB 8 DE MAIO, 11H | PÁTIO DA BMMA | PORQUE HOJE É SÁBADO…OFICINA PARA FAMILIAS
A partir de um livro e ilustrações sobre a diversidade explora-se a construção de uma obra realizada a várias mãos.
AO LONGO DE MAIO - MULTICULTURAL COOKING - FACEBOOK.COM/GROUPS/543591966564480/
QUA 12 MAIO, 17H-17H45 | PÁTIO DA BMMA | PARA JOVENS | “TRAVELLING FROM HOME“
jogo-oficina sobre Interculturalidade, realizada em inglês por Marta Castillo
SEX 14 MAIO, 17H-17H45 | PÁTIO DA BMMA | PARA JOVENS |“ A CULTURAL TOUR OF THE WORLD”
oficina sobre as culturas minoritárias do mundo inteiro, realizada em inglês por Elisabeth Harland
QUA 19 MAIO, 17H-17H45 | PÁTIO DA BMMA | PARA JOVENS | “CONQUERING RACISM"
conversa e oficina, realizada em inglês por Apesksha Bhakta
QUI 20 DE MAIO, 10H | ONLINE FACEBOOK CJA | CONVERSA
Agência Nacional Erasmus + Juventude em Ação, CJA e BMMA
SEX 21 MAIO, 8H30 | ONLINE FACEBOOK BMMA | CONTOS TRADICIONAIS DOS 5 CONTINENTES SE-BMMA
18h | PÁTIO DA BMMA | Momento solene de Celebração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e Desenvolvimento
SÁB 22 MAIO, 11H | PÁTIO DA BMMA | FAMILIAS | PORQUE HOJE É SÁBADO… "DE SÃO TOMÉ A PORTUGAL"
por Kenedy Pires

UM PAÍS
UM DIA
UMA HISTÓRIA

EM PARCERIA COM . . .

Os jovens voluntários europeus do Centro de Juventude de Águeda, do
projecto VOLUNTEER(S)olidarity, partilham na sua língua uma
história, um conto ou uma lenda no dia do Feriado Nacional ou
Regional do seu país de origem. A seguir na página do facebook da
BMMA!

+

#ERASMUSMAISJA
#CORPOEUROPEUDESOLIDARIEDADE #EUROPEANSOLIDARITYCORPS
#CENTRODEJUVENTUDEDEAGUEDA
#VOLUNTARIADOEUROPEU

EXPOSIÇÕES
ABRIL

| "

As exposições didácticas ficam disponíveis
para uso da comunidade.

HISTÓRIA DO JAZZ "

O Dia Internacional do Jazz é celebrado a 30 de abril e o
Festival Pauta Jazz em Águeda celebra este estilo muito
eclético! A biblioteca acompanha o ritmo com uma
exposição didáctica complementar à programação
apresentada no Centro de Artes de Agueda, pela
associação Pauta Humana.

MAIO | EXPOSIÇÃO " EUROPA , UE E EU "
A exposição “Europa, UE e eu” é uma iniciativa do Serviço Educativo da Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA) e
Centro de Juventude de Águeda (CJA) em parceira com o Agrupamento de Escolas de Águeda Sul, Agrupamento de
Escolas de Águeda, Escola Secundária Adolfo Portela e Instituto Duarte Lemos e que traz à comunidade uma visão geral
sobre o continente europeu, a formação da União Europeia e as vantagens da Comunidade, entre elas o Erasmus+ e o
Corpo Europeu de Solidariedade, no qual participam os voluntários europeus do Centro de Juventude de Águeda.

SUGESTÕES DE LEITURA
BEBETECA

“VAMOS CONTAR”
DE GIOVANA MANTEGAZZA, ASA, 2020.
“O PEIXE ARCO-ÍRIS”
DE MARCUS PFISTER, KALANDRAKA, 2020.

INFANTIL

“O RESGATE DO ORELHAS FOFAS”
DE EMMA CHICHESTER CLARK, HARPER COLLINS IBÉRIA, 2020.
“PERDIDOS E ACHADOS”
DE EMILY RAND, ORFEU NEGRO, 2020.

JUVENIL

“EM BREVE”
DE MORRIS GLEITZMAN, FÁBULA, 2020.
“PERCY JACKSON E O ÚLTIMO OLIMPIANO”
DE RICK RIORDAN, CASA DAS LETRAS, 2020.

ADULTO

“UM MUNDO AFLITO: MEMÓRIA DE UM TEMPO DE AUSÊNCIA”
DE JOSÉ JORGE LETRIA, GUERRA&PAZ, 2020.
“O GRANDE LIVRO DOS MEDOS E DAS BIRRAS”
DE MÁRIO CORDEIRO, ESFERA DOS LIVROS, 2020.

CATÁLOGO DA REDE DE BIBLIOTECAS DE ÁGUEDA
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