
Rede de Bibliotecas do Município de Azambuja 

Atividades do mês de dezembro de 2019 

 
 

 
10 Dez. Lançamento XIII Concurso   13 e 14 Dez. Maratona Fotográfica 
Literário do Concelho de Azambuja Marcas na História 
 
 

 
                 

7, 8, 14, 15, 21 e 22 Dez das 11H-19H  
Feira do Livro no jardim urbano inserido na iniciativa Natal Aqui. 

 
 

 
 
 

AZAMBUJA  

 

 
 
Leia Connosco…  
Ao longo de cada mês a biblioteca destaca um autor ou um tema na sala dos adultos. Este mês destacamos o Natal. 
 
Jogamos à Filosofia, dinamizado por Gilda Costa 

(4 - 10 anos) Sábado dia 7 / 4 – 6 anos 10H00 - 10H30, 7 – 10 anos 10H45 – 11H30 

 

Após 2 anos a desenvolver o Jogamos à Matemática a Gilda Costa lança o desafio da atividade Jogamos à Filosofia 

apelando às literacias mais abstratas e ao raciocino filosófico.  

Inscrições gratuitas no balcão da biblioteca, por correio eletrónico ou através do Facebook. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Teatro Será Verdade Pai Natal 
(3+ anos/ famílias) Sábado dia 14/ 11H00 

 
 

 
Crescer a Ler 
(Pré-escolar, 3 – 5 anos) 2 sessões - Quartas às 10H00 e 10h30 
 

 
 
Atividade de dinamização da leitura dirigida a todas a turmas do ensino pré-escolar do concelho. Recorrendo à leitura 
em voz alta da história “De que cor é um beijinho?” de Rocio Bonilla pretende-se incentivar à imaginação e interação 
das crianças explorando o mundo das emoções. 
Inscrições através das direcções de agrupamento das escolas do concelho de Azambuja. 

 
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 – AVEIRAS DE CIMA 
 

Este mês lemos… 
Ao longo de cada mês, a biblioteca destaca um autor ou um tema. Este mês disponibilizamos uma seleção de livros 
sobre o género literário “Fantástico”  
 



A magia das palavras 
Mesa temática dedicada ao público infanto-juvenil. Este mês destacamos a temática do Natal com livros de vários 

autores. 

ABC dos computadores (+ 50 anos) 
Terças, às 10h30 
 

 
 
Projeto de iniciação à utilização das novas tecnologias, através de computadores com ligação à internet. Para pessoas 
com mais de 50 anos que não tenham conhecimentos desta área.  
Inscrições gratuitas na biblioteca. 
 

Leituras Sénior (+ 65 anos) 
Quinta-feira, dia 07/ 14h30 
Atividade de dinamização da leitura, dirigida aos idosos. Com a participação dos utentes dos Centros de Dia e Lares. 
 
Primeiros Olhares (bebés dos 03 aos 24 meses) 
Quintas / 10h00 e 10h30 
 

 
 
Nas creches aderentes. 
A leitura começa antes da leitura. A criança lê o mundo que a rodeia muito antes de ler um livro. O mundo é um livro 
aberto. As sessões serão desenvolvidas recorrendo a diferentes sons, músicas, cores, livros táteis, etc. Cada sessão 
terá um tema e no final será enviado para casa e será entregue também às educadoras, uma brochura sobre esse 
mesmo tema e algumas dicas que ajudem os pais no desenvolvimento cognitivo do seu bebé. 



 

                                                                                                                                                                          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  – ALCOENTRE 

 
À volta dos livros 
Ao longo de cada mês a biblioteca destaca um autor ou um tema. Durante o mês de dezembro damos destaque à 
temática do Natal com livros de vários autores. 
 
Comemorações do 11º aniversário da Biblioteca Conselheiro Frederico Arouca 
Segunda-feira, 09 / 10H00 / 11H00 / 14H30 
Atividades de dinamização da Leitura com recurso à música, com Miguel Ouro. 
Para as crianças do Centro Escolar de Alcoentre e para os utentes do Centro Social e Paroquial de Alcoentre. 
 

 
 
Ler no lar para actividades inventar 
Quarta, 11 -  11H00 
Atividade de incentivo à narração oral e de trabalhos manuais, dirigida aos utentes do Centro de Dia de Alcoentre. 

 



Hora do Conto  

(1º ciclo) Quintas / 10H30  

 
 
Esta atividade desenvolve-se há 14 anos na biblioteca de Azambuja e tem como objetivo proporcionar um momento 
lúdico-pedagógico aos alunos do primeiro ciclo e de habituação à utilização do espaço da biblioteca. Com o objetivo 
principal de dar a conhecer a biblioteca a professores e alunos e de promover a leitura, a Hora do Conto consiste numa 
mediação de uma história seguida de uma atividade para os alunos. Este ano, com o intuito de promover a identidade 
local e a tradição oral do concelho, a dinamização realizada será A lenda do sardão de 2 rabos, uma lenda proveniente 
de Vila Nova de São Pedro. 
Inscrições através das direções de agrupamento das escolas do concelho de Azambuja. 
 
Costurinhas de Natal (+ 10 anos) 
Quinta-feira, 19 - 14H30 
Atividade à volta das decorações de Natal, para todos os que gostam ou querem aprender a costurar. 
 
 

 
 
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 
Diária e Semanalmente 
Entrega dos jornais diários no Centro de Dia de Alcoentre e posteriormente no Estabelecimento Prisional de Alcoentre. 



BICA – Biblioteca Itinerante do Concelho de Azambuja 
Terças – feiras 
O serviço da biblioteca itinerante, que permite empréstimo no local, em todas as freguesias do Concelho pretende 
chegar a todas as pessoas com mobilidade reduzida ou que não tenham transporte. Um técnico da equipa da Rede de 
bibliotecas deslocar-se-á às freguesias quinzenalmente com uma seleção de livros para empréstimo. Os utilizadores 
poderão inscrever-se na hora e realizar empréstimo domiciliário no imediato. Poderão ainda efetuar apagamento no 
terminal de pagamentos automáticos ou aceder à Internet. 
 
Mensalmente passará a ter a seguinte rotatividade: 
1ª e 3ª terça-feira do mês União das freguesias 
2ª e 4ª terça-feira do mês Freguesia de Alcoentre. 
 
NOTA: Paragem da BICA para as festas entre 23 de dezembro e 6 de janeiro. Retoma itinerância no dia 7 de janeiro. 

 


