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Histórias na feira... - Hora do conto 

Contos leves e divertidos 

Crianças de todas idades 

27 de março e 24 de abril | das 18h30 às 

20h30 

3, 10 e 17 de abril | das 19h00 às 20h30 

Feira de Março 

Gratuito. Entrada livre 

Uma história em março - Atelier 

Construção de uma história - escrita e 

ilustração 

Crianças e jovens a partir dos 9 anos 

(máximo de 15 por sessão) 

31 de março, 7, 14 e 21 de abril | das 18h30 

às 20h30 

Feira de Março 

Gratuito. Entrada livre 

 

  

Feirar a brincar 

Atividades lúdicas 

Crianças de todas as idades 

31 de março a 4 de abril 

Segunda a quinta | das 18h30 às 22h30 

Sexta | das 18h30 às 24h00 

Feira de Março 

Gratuito. Entrada livre 
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 Celebrar o livro – Dia Internacional do 

Livro Infantil 

Encontro com a escritora Maria Sousa 

A atividade centrar-se-á na exploração do 

livro "A mata da avó Luísa" com a presença 

da autora 

Crianças dos 4 aos 5 anos 

2 de abril | 09h00 

Biblioteca Municipal de Aveiro 

Gratuito. Entrada livre 

 

 
 

 

Celebrar o livro – Dia Internacional do 

Livro Infantil 

Hora do conto 

Polo de Leitura de Esgueira 

2 de abril | 15h00 

Crianças dos 3 aos 6 anos 

Polo de Leitura de Esgueira 

Gratuito. Entrada livre 

 

  

Histórias de Quêquê Nónó 

Biblioteca Municipal de Aveiro 

3 e 17 de abril | 17h 

Dirigido a pais e filhos (dos 9 aos 24 meses) 

Enrolar, afagar, mimar…as palavras, os sons 

e as imagens. Incutir nos mais pequeninos o 

gosto pelos livros e pelo espaço da Biblioteca 

Biblioteca Municipal de Aveiro 

Gratuito. É necessária inscrição prévia 

 



 
 

Histórias da Páscoa! Ouvir e fazer… 

Polo de Leitura de Santiago 

9, 11, 14 e 16 de abril | das 15h00 às 16h30 

Crianças dos 6 aos 10 anos 

Conto alusivo ao tema da Páscoa e 

decoração de ovos da Páscoa. 

Polo de Leitura de Santiago 

Gratuito. Entrada livre 

 

 
 

 
Percursos na literatura infantojuvenil 
 
Biblioteca Municipal de Aveiro 

9, 10 e 11 de abril | das 16h30 às 18h30 (total 

de 6h) 

Dirigido a pais 

Apetrechar os pais de “pequenos” saberes, 

transformando-os em explorações prazerosas 

junto das crianças. 

Através de pequenas técnicas imaginativas e 

de jogos, vivenciar leituras, promovendo 

dinâmicas de progresso pessoal e 

interpessoal. Partilha de entusiasmos pelos 

livros para os mais novos. 

Biblioteca Municipal de Aveiro 

Gratuito. É necessária inscrição prévia 

 

 
 

 
Workshop MOOBILIDADE AO FIIIM DA 
TAAAARDE 
 
Biblioteca Municipal de Aveiro 

22 de abril | 17h30 

Professores, mediadores de leitura, 

professores bibliotecários. 

Eugénio Roda, autor do texto, estará 

presente para uma partilha de experiências 

com informação e estratégias que permitirão 

aos participantes difundir na comunidade 

escolar, através do uso do livro, a 

acessibilidade humana, a do corpo e a da 



mente.  

Biblioteca Municipal de Aveiro/Projeto RAMPA e 

Bags of Books 

Gratuito. É necessária inscrição prévia 

 

 
 

 

“Amor monstro” na arte do barro - 

Workshop 

Biblioteca Municipal de Aveiro 

26 de abril | das 10h00 às 12h30 

Crianças dos 6 aos 12 anos 

Depois do conto “Amor monstro”, as crianças 

terão oportunidade de se familiarizarem com 

o barro através de uma oficina promovida 

pelo Canteiro de Imagens que irá constar da 

construção de um porta-lápis. 

Custo por criança: 5 euros. É necessária 

inscrição prévia. 

Só se realizará com um mínimo de 8 

crianças. 

  

O 25 de Abril em Aveiro 

Arquivo Histórico Municipal de Aveiro 

25 de abril a 9 de maio 

Público em geral 

Exposição documental promovida pelo 

Arquivo Histórico Municipal de Aveiro, que 

pretende documentar as consequências dos 

acontecimentos nacionais decorrentes da do 

golpe militar ocorrido a 25 de Abril de 1974, 

em Aveiro.  

Galeria do Edifício da Assembleia Municipal 

de Aveiro 

Entrada livre 

 



 
 

 

B’cartoons: o 25 de Abril nos desenhos do 

jornal desportivo A Bola 

Arquivo Histórico Municipal 

25 de abril a 9 de maio 

Público em geral 

Exposição produzida pelo Centro de 

Documentação 25 de Abril, composta por 

cartoons políticos da autoria de João Martins, 

publicados no jornal A Bola entre abril e 

dezembro de 1974. 

Galeria do Edifício da Assembleia Municipal 

de Aveiro 

Entrada livre 

 

 
 

 

Maria Lamas: uma mulher do nosso tempo 

Arquivo Histórico Municipal 

25 de abril a 9 de maio 

Público em geral 

Mostra promovida pelo Movimento 

Democrático de Mulheres alusiva à figura de 

Maria Lamas, escritora, jornalista e ativista da 

política feminista em Portugal. 

Museu da Cidade 

Entrada livre 

 

  

 


