
Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja 

Atividades do mês de julho/agosto de 2019 
Encerramentos para inventário e limpeza: 

Biblioteca Municipal de Azambuja: 3 – 19 agosto, reabre dia 20 
Biblioteca Centro Cultural Grandella: 16 agosto – 2 setembro, reabre dia 3 
BICA: 5 a 30 agosto, retoma circulação dia 2 de setembro 
 

Promoção Especial Verão 

Em período de férias…queremos presentear os nosso utilizadores com uma  mega ”Promoção Especial Verão”, na 

leva de 5 Livros + 3 DVD´s +3 CD´S = 20 dias no tempo do empréstimo. Votos de boas férias para todos na melhor 

companhia de livros, filmes e boa música!! 

  

 

 

 

 

 

 

➢ Biblioteca Municipal de Azambuja 
Leia Connosco…  
Ao longo de cada mês a biblioteca destaca um autor ou um tema na sala dos adultos. Em julho e agosto destacamos a 
Leituras para as férias. 
 
Atelier de costura 
28 e 30 de Agosto ; 4 e 6 de Setembro às 14h30 
Tem uma máquina de costura portátil e não sabe o que é uma canela??? 
Queres aprender a fazer umas costurinhas?? 
Vamos fazer coisas giras com tecidos!! 
Se queres aprender a costura básica…. Se tiveres máquina não te esqueças dela… 
Vem costurar connosco… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas Guiadas 
Sextas - 10H30 
As visitas guiadas têm como objetivo dar a conhecer o espaço, as regras de funcionamento e o fundo documental da 
biblioteca. Atividade sujeita a marcação. 



 

➢ Centro Cultural Grandella de Aveiras de Cima 
 
Este mês lemos… 

Ao longo de cada mês, a biblioteca destaca um autor ou um tema. Neste mês destacamos o tema Viagens pelo 

Mundo. 

A magia das palavras 

Mesa temática dedicada ao público infanto-juvenil. Este mês destacamos a Coleção “As fadas falam-nos de…” de 

Rosa M. Curto.  

Leituras Séniores (+ 65 anos) 
Quinta-feira, dia 04/ 14h30 
Atividade de dinamização da leitura, dirigida aos idosos. Com a participação dos utentes dos Centros de Dia e Lares. 
 
Visitas Guiadas  
Sextas - 10H30  
As visitas guiadas têm como objetivo dar a conhecer o espaço, as regras de funcionamento e o fundo documental 
da biblioteca. Atividade sujeita a marcação.  
  
Projeto RELER  
Semanalmente  
A Biblioteca do Centro Cultural Grandella disponibiliza no Lar do Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima, os 
jornais e revistas da semana e mês anterior, de forma a serem lidos também pelos utilizadores desta instituição. Mais 
uma forma de reutilização e prolongamento do período de vida destas fontes de informação.  
 

➢ Biblioteca Conselheiro Frederico Arouca de Alcoentre 
 
À volta dos livros 
Ao longo de cada mês a biblioteca destaca um autor ou um tema. Seleção de livros sobre a temática das férias.  
                                                                                  
Ler no lar para atividades inventar 
Quartas, dia 10 e 24, às 10H30 
Atividade de incentivo à narração oral e de trabalhos manuais, dirigida aos utentes do Centro de Dia de Alcoentre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitas Guiadas 
Sextas - 10H30 
As visitas guiadas têm como objetivo dar a conhecer o espaço, as regras de funcionamento e o fundo documental da 
biblioteca. Atividade sujeita a marcação. 
 
Entrega dos jornais diários no Centro de Dia de Alcoentre e posteriormente no Estabelecimento Prisional de Alcoentre. 
 
 



 

➢ Biblioteca Itinerante do Concelho de Azambuja – BICA 
 
 


