
DIA DA REDE NACIONAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS

11 de Março

PROGRAMA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Atividades on-line

A decorrer… 
VISITA VIRTUAL
Biblioteca Municipal de Sesimbra
No  decurso  de  um  novo  confinamento  e  de  todas  as  medidas  que
impossibilitam o normal funcionamento dos serviços públicos, a Biblioteca
Municipal de Sesimbra, mesmo de portas fechadas, convida-o a uma visita
alternativa com recurso à tecnologia 360º.
Desta forma poderá visitar-nos virtualmente e de forma interativa  neste
link ou se quiser, mesmo sem sair de casa, poderá ir um pouco mais além
e visitar de igual forma as restantes Bibliotecas Municipais da Região de
Setúbal  neste link. Boa viagem!
Destinatários: público em geral

A decorrer…
PODCAST LEITURAS NA BIBLIOTECA (Imagem em anexo)
Poetas Portugueses do Século XX
Dinamizado por Inês Santos

https://redebibliotecas.amrs.pt/pages/687#screen3
https://meutour360.com.br/tour-360/bms-1
https://meutour360.com.br/tour-360/bms-1


O Dia Mundial  da Poesia celebra-se a 21 de Março, e tem por objetivo
promover a leitura, escrita, publicação e o ensino da poesia pelo mundo,
em declaração na 30ª Conferência Geral da UNESCO.  
Portugal apresenta inúmeros poetas cuja obra literária é mundialmente
reconhecida e por isso, para as Bibliotecas Publicas esta data, bem como
todo o mês de Março, é de celebração e partilha. 
Num novo formato digital que acompanha a tendência de modernização
dos serviços numa tentativa de proximidade com os seus leitores, e de
forma a apoiar a diversidade linguística por meio da expressão poética, a
Biblioteca Municipal  de Sesimbra vem, portanto,  dar  a conhecer o seu
serviço  de  Podcast Leituras  na  Biblioteca onde  contamos  já  com
dezassete  episódios  dedicados  aos Grandes  Poetas  Portugueses  do
Século XX. 
Neste  novo  serviço  oferecemos o  direito  de  ouvir  ler,  onde  e  quando
quiser, mas para quem não gosta apenas de ouvir poesia, fica o convite
para nos visitar e conhecer a vida e obra destes e de tantos outros poetas
que habitam os livros da nossa biblioteca.
Destinatários: público em geral
Informação: Os episódios do Leituras na Biblioteca estão disponíveis  na
Plataforma Soundcloud neste link ou no site da autarquia neste link .

A decorrer…  sábados | 10h
HORA DO CONTO ONLINE (Imagem em anexo)
A Hora do Conto promove junto dos mais novos o gosto pela leitura e
pelos livros, estimulando a imaginação e a criatividade. Durante o período
de encerramento, devido à Pandemia COVID-19, a Biblioteca Municipal
iniciou a Hora do Conto Online, como forma de manter a ligação com as
famílias que eram presença assídua nesta atividade e, simultaneamente,
para captar novos interessados a entrar no mundo dos livros e da leitura.
Constituindo um novo recurso educativo em suporte digital, esta atividade
acontece  semanalmente  e  todos  os  episódios  estão  disponíveis  no
Youtube da Câmara Municipal de Sesimbra neste link.
Destinatários: para pais e crianças
Local: Gravado na Sala Infanto-juvenil da Biblioteca Municipal de Sesimbra
Organização: Biblioteca Municipal de Sesimbra

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1vNC473Kmg3zsqhWa8GZNnc6ko85eD_M
https://www.sesimbra.pt/p/podcast-biblioteca
https://soundcloud.com/biblioteca-sesimbra


A decorrer…  quintas | 16h
ATELIER DÁ ASAS À TUA IMAGINAÇÃO (Imagem em anexo)
Com quinze anos de existência  na Biblioteca Municipal  de Sesimbra,  o
Programa de Voluntariado traduz-se numa relação solidária para com o
próximo,  assente  em  princípios  de  solidariedade,  de  participação,  de
cooperação, de complementaridade, de gratuitidade, de responsabilidade
pessoal e coletiva e de convergência.
O nosso grupo de voluntárias também se aventurou num novo desafio,
tentando tornar os dias das crianças e dos familiares mais divertidos e
criativos.
Atualmente este equipamento conta com o apoio de quatro voluntárias,
que aceitaram  o  desafio  e  continuam  com  os ateliers “Dá  Asas  à  tua
Imaginação!“, desenvolvendo nas suas casas com recurso a vídeo ateliers
de  expressão  plástica,  onde  convidam,  os  mais  novos  a  puxarem  pela
imaginação e a serem criativos com os materiais que têm à mão. Iniciou-se
no mês de maio de 2020 e até final deste mês de março realizam-se 46
ateliers online,  onde se  ensina  a  fazer  plasticina caseira,  massa  de sal,
pintura  com  pedras,  jogos  de  matraquilhos,  fantoches  de  meia,
marcadores  de livros  e  muitos  outros  onde  a  imaginação  está  sempre
presente.
Destinatários: crianças e pais
Local: gravado por cada voluntária nas suas casas
Organização: Biblioteca Municipal de Sesimbra
Informação: Todos os episódios estão disponíveis no Youtube da Câmara
Municipal de Sesimbra neste link .

A decorrer… 
Exposição Virtual de Livros para a Infância 
FALAR DE… SER CRIANÇA (Imagem em anexo)
Com 15 anos de existência o projeto Falar de, é dinamizado pela Biblioteca
Municipal  de  Sesimbra  e  pela  ELI/Cercizimbra  (Equipa  Local  de
Intervenção do SNIPI),  em parceria com as sete IPSS’s do concelho que
trabalham  para  a  infância.  Em  2021  o  projeto  associou-se  ao  Ano

https://www.youtube.com/watch?v=_LFYp_AOmZQ&list=PL1vNC473Kmg39n4ZcQ_ymTlBUDT9RgnUO&ab_channel=SES!MBRA


Internacional  para  a  Eliminação  do  Trabalho  Infantil,  abordando  a
temática dos direitos da criança e dos objetivos do milénio, onde o livro
surge  como  mediador,  nas  conversas  entre  adultos  e  entre  adultos  e
crianças.
Quase sempre: 
As crianças precisam de falar com os adultos sobre como ser criança. 
Às vezes:
É bom lembrar que as crianças têm direitos.
Muitas vezes: 
O livro pode ser o começo… 
Para isso: 
Preparámos esta exposição virtual de livros para a infância. 
Entidades promotoras: CMS/Biblioteca Municipal e ELI de Sesimbra 
Organização: Creches e Jardins de Infância das IPSS’s do Concelho 
Projeto inserido no âmbito  do Ano Internacional  para a  Eliminação do
Trabalho Infantil
Informação: Esta  exposição  virtual  estará  disponível  nas  redes  sociais
Facebook  da  Biblioteca  Municipal  de  Sesimbra  neste  link e  Câmara
Municipal de Sesimbra neste link.

dia 8 | segunda | 10h
SUGESTÕES DE LEITURA
Conhecer, Aprender, Viver de modo sustentável
A Igualdade de Género: azul ou cor-de-rosa?
Reforçando o  papel  das  Bibliotecas  Publicas  no  acesso à  informação e
educação  das  suas  comunidades  e  no  âmbito  dos  Objetivos  de
Desenvolvimento Sustentável (ODS),  a Biblioteca Municipal de Sesimbra
sugere em formato online um conjunto de obras que abordam o tema da
Igualdade de Género, Objetivo 5 da Agenda 2030,  sendo este um dos 6
ODS prioritários definidos para Portugal.
Neste  Dia  Internacional  da  Mulher,  celebrado  a  8  de  Março,  para  os
leitores  adultos,  divulgaremos  um  conjunto  de  livros  que  integram  o
fundo bibliográfico da Biblioteca Municipal e que relatam a condição da
mulher em vários lugares do mundo e a luta pela sua afirmação. Enquanto
que para os leitores mais pequenos, iremos sugerir a abordagem ao tema

https://www.facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra
https://www.facebook.com/BMSesimbra


através  de  contos  e  relatos  de  vidas  inspiradoras  de  mulheres  que
sonharam com o mundo onde o género não define fronteiras.
Destinatários: comunidade em geral
Organização: Biblioteca Municipal de Sesimbra
Informação: Estas  sugestões  literárias  estarão  disponíveis  nas  redes
sociais Facebook da Biblioteca Municipal de Sesimbra neste link e Câmara
Municipal de Sesimbra neste link.

dia 11 | qui | 10h
AUDIOCONTOS
Conta outra vez!
A Princesa e a Ervilha, de Hans Christian Andersen
Dinamizado por Inês Santos
Considerando o novo confinamento geral e o encerramento dos espaços
públicos, a BMS prende-se na urgência de manter um serviço público de
proximidade  com  os  seus  leitores,  disponibilizando  novos  conteúdos
digitais, de forma gratuita.
A  pensar  nos  mais  novos  nasce  a  nova  rúbrica  de  Podcast  de  Contos
Infantis  com  o  objetivo  de  transmitir  conteúdos  literários  em  formato
áudio aos nossos pequenos leitores para que possam ouvir as mais belas
histórias, quando, onde e as vezes que quiserem.
Neste Dia da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, aqui fica o convite,
para ouvir “A princesa e a Ervilha”, um conto escrito pelo dinamarquês
Hans Christian Andersen, inicialmente publicado em 1835.
Informação: Este  e  outros  episódios  de Audiocontos da Biblioteca
Municipal  de  Sesimbra estarão  disponíveis  na  Plataforma  Soundcloud
neste link e no site da autarquia neste link.

dia 11 | qui | 14h
MOSTRA DOCUMENTAL
A leitura publica em Sesimbra: um percurso com história
Nesta mostra somos convidados a viajar até meados do século passado,
quando  a  14  de  dezembro  de  1962  Sesimbra  concretizaria  o  projeto
inovador da Leitura Pública com a inauguração da sua primeira biblioteca

https://www.sesimbra.pt/p/podcast-biblioteca
https://soundcloud.com/biblioteca-sesimbra
https://www.facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra
https://www.facebook.com/BMSesimbra


municipal,  no  edifício  da  antiga  Capela  do  Espírito  Santo,  o  qual
beneficiaria  da  experiência  pioneira  da  Rede  de  Bibliotecas  Itinerantes
criada em 1958 pela Fundação Calouste Gulbenkian. Ambos os projetos,
ainda  que  adotassem  estratégias  próprias  e  em  muitos  aspetos  se
complementassem, promoveram o livro e a leitura junto de leitores até
então inalcançáveis ou remetidos ao esquecimento. 
Ao  longo  das  décadas,  o  Serviço  de  Bibliotecas  sesimbrense  foi-se
reinventando e adaptando, como a abertura da Biblioteca Municipal no
antigo Cineteatro João Mota, a 24 de Setembro de 2005, e a criação de
serviços descentralizados, como o Pólo de Leitura da Quinta do Conde em
2006, viriam a comprovar. 
Face às novas exigências de uma sociedade com um dinamismo cultural
sem  precedentes  e  em  permanente  evolução  tecnológica,  a  Rede  de
Leitura  Pública  de  Sesimbra  tem  procurado  desenvolver  atividades  e
projetos  diversificados  e  orientados  para  todos  os  elementos  da
comunidade,  cumprindo  a  Missão  da  Biblioteca  Pública  que  visa  a
promoção das diversas literacias, a criação de hábitos de leitura e o acesso
ao conhecimento e à cultura em todas as suas expressões. 
Por todas estas razões, a Biblioteca Municipal de Sesimbra decidiu juntar-
se às comemorações do 35º aniversário da Rede Nacional de Bibliotecas
Públicas promovendo esta exposição virtual.
Destinatários: comunidade em geral
Organização: Biblioteca Municipal de Sesimbra
Informação: Esta mostra documental estará disponível nas redes sociais
Facebook  da  Biblioteca  Municipal  de  Sesimbra  neste  link e  Câmara
Municipal de Sesimbra neste link.

dia 11 | qui | 16h
ATELIÊ DO VOLUNTARIADO (Imagem em anexo)
Dá Asas à tua imaginação
O meu pai
Dinamizado por Joana Marquês
Com o dia do pai a aproximar-se, vamos construir uma prenda para que se
lembre de ti em todos os momentos do dia.
Destinatários: crianças e pais

https://www.facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra
https://www.facebook.com/BMSesimbra


Local: gravado por cada voluntária nas suas casas
Organização: Biblioteca Municipal de Sesimbra
Informação: Este  episódio  estará  disponível  no  Youtube  da  Câmara
Municipal de Sesimbra neste link .

Atividades presenciais

A decorrer… 
SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO
Uma nova alternativa
Embora de porta encerradas, no decurso deste novo confinamento por
força de decreto presidencial, a Biblioteca Municipal de Sesimbra continua
a  proceder  ao  atendimento  por  marcação.  De  forma  a  responder  às
necessidades  dos  seus  utilizadores  e  combatendo  a  exclusão  e  o
isolamento  na  sua  comunidade,  a  biblioteca  mantém  o  serviço  de
Empréstimo Domiciliário em regime de take-away. 
Para além deste serviço, é ainda possível a Emissão e/ou Renovação de
Cartão de Leitor, Informações sobre o nosso Catálogo Coletivo e Pesquisa
orientada, tudo sob marcação através dos seguintes contactos:
Biblioteca Municipal de Sesimbra – 212288588/ 939554487
biblioteca@cm-sesimbra.pt
Polo de Leitura da Quinta do Conde – 212102231
polo.leitura.qc@cm-sesimbra.pt
Destinatários: leitores da Biblioteca Municipal de Sesimbra 

De 2 a 31 de Março
MOSTRA BIBLIOGRÁFICA
Escritoras  que  marcaram  a  literatura  infanto-juvenil:  Matilde  Rosa
Araújo
Considerada  uma  das  mais  importantes  pedagogas  e  escritoras  de
literatura infantil portuguesas do século XX, Matilde Rosa Araújo (1921-
2010) deixou uma obra inigualável que contempla mais de duas dezenas

https://www.youtube.com/watch?v=_LFYp_AOmZQ&list=PL1vNC473Kmg39n4ZcQ_ymTlBUDT9RgnUO&ab_channel=SES!MBRA


de  livros  de  contos  e  poesia  para  crianças. A  sua  escrita,  sempre
comprometida com as problemáticas da infância,  ficaria consagrada em
obras como O livro da Tila (1957), O palhaço verde (1962), História de um
rapaz (1963), O reino das sete pontas (1974), A velha do bosque (1983), As
fadas verdes e o Chão e a estrela (1994). Em 1980, a Fundação Calouste
Gulbenkian atribuiu-lhe o Grande Prémio de Literatura para a Infância e
em 1996, tornou a distingui-la pela poesia contida em As fadas verdes,
considerado o melhor livro para a infância publicado no biénio 1994-1995.
Em maio de 2004,  a  Sociedade Portuguesa de Autores agraciou-a com
o Prémio Carreira. Matilde Rosa Araújo destacar-se-ia também pelas suas
obras de pedagogia, que incidem na importância da infância na criação
literária  para  adultos  e  da  literatura  infanto-juvenil  na  formação  da
criança. 
Dedicou-se ainda à defesa dos direitos das crianças através da publicação
de livros e de intervenções em organismos com atividade nesta área.
de terça a sábado das 9h30 às 17h30
Sala de Leitura, Piso 2 
Informação: Estas  mostra  bibliográfica  estará  também  disponível  nas
redes sociais Facebook da Biblioteca Municipal de Sesimbra  neste link e
Câmara Municipal de Sesimbra neste link.

https://www.facebook.com/CamaraMunicipalSesimbra
https://www.facebook.com/BMSesimbra

