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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 47, de 11 de março de 2021 

 

I – ATLAS AVEIRO COM VÁRIAS ATIVIDADES CULTURAIS 

- Pedro Mexia, Rodrigo Guedes de Carvalho, Gonçalo M. Tavares 

entre muitos outros na programação da Biblioteca Municipal . 

Neste mês de março a Câmara Municipal de Aveiro vai iniciar a programação cultural do 

ATLAS Aveiro - Biblioteca Municipal de Aveiro com um conjunto de atividades online e 

permanentes, com o objetivo de proporcionar atividades com cadência semanal e mensal para 

fomentar a literatura. 

Ainda nesta área literária, mas para os mais novos, decorreu a Fase Municipal do 

Concurso Intermunicipal de Leitura onde foram selecionados os melhores “pequenos leitores”. 

 

Biblioteca Municipal com programação on-line dedicada ao livro e à leitura 

Inicia este mês a programação cultural do ATLAS Aveiro – Biblioteca Municipal com um 

conjunto de ações online. Já no dia 18 de março, quinta-feira, pelas 21h30, irá começar um ciclo 

de conversas com escritores nacionais e internacionais cuja primeira sessão contará com a 

participação do poeta e cronista Pedro Mexia cuja conversa explorará algumas das referências 

literárias do autor. 

Este ciclo de conversas denominado “Canais de Leitura” acontecerá às quintas-feiras, 

decorrerá na página de Facebook da Biblioteca Municipal de Aveiro e irá reunir autores como 

Carmen Posadas, Bruna Lombardi ou Rodrigo Guedes de Carvalho. 

Nas semanas seguintes, o evento contará também com autores como a brasileira Bruna 

Lombardi, mais conhecida pelos seus papéis nas telenovelas da Rede Globo, mas que há muito 



se tem afirmado como uma voz literária, sobretudo no romance, na poesia e na literatura 

infantojuvenil. 

Com um olhar muito crítico e incisivo sobre o jet-set espanhol, a escritora Hispano-

uruguaia, Carmen Posadas, apresentará o seu “Mestra de marionetas”, um romance que viaja pela 

alta sociedade espanhola desde o franquismo até a atualidade. 

Destaque ainda para duas das vozes mais mediáticas da literatura portuguesa 

contemporânea, Rodrigo Guedes de Carvalho e Tânia Ganho, que falarão sobre os seus mais 

recentes romances “Margarida espantada” e “Apneia”, respetivamente. 

Carlos Neto, autor do livro “Libertem as crianças”, também marcará presença neste ciclo 

de conversas, para uma reflexão sobre a importância das atividades lúdicas no crescimento e 

desenvolvimento das crianças, um tema de relevo sobretudo em tempos de grandes limitações à 

atividade física e lúdica das crianças. 

 

Comunidade de Leitores de Aveiro com Gonçalo M. Tavares 

Paralelamente o premiado e distinto escritor Gonçalo M. Tavares, que em Aveiro teve um 

dos seus espaços de vida e que Alberto Manguel refere fazer parte da nova geração “da grande 

literatura universal”, iniciará também neste mês a “Comunidade de leitores de Aveiro: dez grandes 

livros do Século XX”, onde estará uma vez por mês, via Zoom, à conversa com os participantes 

sobre cada uma das obras selecionadas. Além de “1984”, de George Orwell, que será a primeira 

obra em análise, serão ainda debatidos um conjunto de livros essenciais como “Cem anos de 

solidão” de Gabriel Garcia Márquez, “Admirável mundo novo” de Aldous Huxley, entre outros. As 

inscrições são obrigatórias, com número limitado de participantes e podem ser feitas através do 

e-mail biblioteca@cm-aveiro.pt. 

Ainda destacando Gonçalo M. Tavares, o ATLAS Aveiro lançará a edição de textos 

literários sob o título “Biblioteca” (ficção, poesia, ensaio). Os textos, com periodicidade semanal, 

serão publicados página de Facebook da Biblioteca, a partir do dia 21 de março e, para além das 

palavras do escritor, contam com as ilustrações de Rachel Caiano. 

Apresentamos de seguida a programação: 

18 de março | Canais de Leitura | Pedro Mexia | 21h30 | Facebook BMA 

1 de abril | Canais de Leitura | Carlos Neto | 21h30 | Facebook BMA 

8 de abril | Canais de Leitura | Carmen Posadas| 21h30 | Facebook BMA 

29 de abril | Canais de Leitura | Rodrigo Guedes de Carvalho 21h30 | Facebook BMA 

20 de maio | Canais de Leitura | Tânia Ganho | 21h30 | Facebook BMA 

27 de maio | Canais de Leitura | Bruna Lombardi| 21h30 | Facebook BMA 



 

Comunidade de Leitores de Aveiro: 10 grandes livros do século XX – 18h30 – Zoom 

16 de março, 20 de abril, 18 de maio, 15 de junho, 20 de julho, 17 de agosto, 21 de 

setembro, 19 de outubro, 16 de novembro e 21 de dezembro 

Biblioteca – ficção, poesia e ensaio, por Gonçalo M. Tavares | 11h00 | Facebook BMA 

21, 28 de março, 4, 11, 18, 25 de abril, 2, 9, 16, 23, 30 de maio e 6 de junho 

 

II – CONCURSO INTERMUNICIPAL DE LEITURA 

- Fase Municipal apura os finalistas de Aveiro - 

A Rede de Bibliotecas do Município de Aveiro realizou, entre 3 e 5 de março, em formato 

on-line, a Fase Municipal do Concurso Intermunicipal de Leitura, concurso que surge no âmbito do 

trabalho colaborativo desenvolvido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro (CIRA). 

O concurso, dirigido a todos os estabelecimentos de ensino, públicos e privados, dos 11 

Municípios que integram a CIRA, tem como principal objetivo proporcionar à comunidade 

educativa a oportunidade para estimular o gosto pelo livro e pela leitura.  

Esta fase contou com a participação de 29 alunos, do Primeiro Ciclo ao Ensino 

Secundário, apurados na primeira Fase - Fase de Escola – que prestaram provas sobre as obras 

selecionadas: “Os meus amigos” de António Torrado (1.º ciclo); “Noites no sótão” de Maria Teresa 

Maia Gonzalez (2.º ciclo); “Momo” de Michael Ende (3.º ciclo); “Os Malaquias” de Andréa del Fuego 

(Ensino Secundário). 

Os alunos vencedores da Fase Municipal do CIL foram os seguintes: 

1.º Ciclo 

 1.º lugar – Manuel Candal Ribeiro da Cunha Freitas do Centro Educativo de 

Santiago; 

 2.º – Sofia Wanting Su da Escola Básica das Barrocas 

2.º Ciclo 

 1º lugar – Catarina Samagaio Gomes da Escola Básica de João Afonso 

 2.º lugar – Martim Matos Tavares do Colégio D. José I 

3.º Ciclo 

 1º lugar – Matilde Lebre Vieira da Escola Secundária Dr. Mário Sacramento 

 2.º lugar – Catarina Luís Almeida Silva e Cristo da Escola Secundária Jaime 

Magalhães Lima 



Ensino Secundário 

 1º lugar – David Ferreira Pinto da Escola Profissional de Aveiro 

 2.º lugar – Maria Beatriz Cunha da Escola Secundária José Estêvão 

 

Os primeiros classificados de cada Ciclo, apurados na Fase Municipal, irão representar o 

Município de Aveiro na Final Intermunicipal que decorrerá, no dia 17 de abril, em Oliveira do Bairro, 

onde serão escolhidos os alunos que vão representar a CIRA no Concurso Nacional de Leitura, 

agendado para o dia 5 de junho. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


