
 

 

IX Feira 
do L V R 

Apoio:

Horário:

  às 

Segunda (Feriado): às

Terça, Quarta e Quinta: 14.00 às 23.00

Sexta: 14.00 às 24.00

Sábado, Domingo:  às 

Sábado, Domingo:

  

10.30 24.00

10.30 24.00

10.30 23.00
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Novamente, a Feira do Livro acontece em Oliveira de Azeméis, o que é já uma tradição nos 
eventos culturais e lúdicos do nosso município. Apesar da sua vertente comercial, uma vez que 
resulta de uma parceria com os livreiros locais, é essencialmente lembrada pelo programa paralelo 
de animação que desenvolve, tendo em conta que o seu objectivo principal é a promoção do Livro 
e da Leitura.

A sua 9.ª edição constitui mais um vigoroso estímulo com vista a intensificar a curiosidade e o 
apreço pelo livro, não apenas por parte dos intelectuais, mas essencialmente da generalidade da 
população deste concelho, com particular relevo para as crianças e os jovens.

De 8 a 16 de Junho de 2002, em Oliveira de Azeméis e durante oito dias, abrem-se as portas 
para a grande Festa do Livro, o que se revestirá de tanto mais significado quanto mais a essa festa 
corresponder uma verdadeira festa da vida. No desenrolar destes oito dias, quando não é o livro que 
procura o leitor mas o leitor que visita o livro, é necessário reinventar estímulos, quanto mais não seja 
para que todos os anos, pela Primavera, o acesso à nossa herança bibliográfica se constitua em 
conta-corrente.

Este ano, com mais novidades.
No stand Trocado por Miúdos temos espectáculos e ateliers infantis todos os dias. A animação 

de rua é uma constante, com malabaristas e espectáculos de fogo. Circo de rua, teatro, dança, 
música e as tertúlias fazem parte do nosso programa. Vai estar connosco o conhecido actor Raul 
Solnado e Gil Vicente e o Teatro de Vicentino  no ano em que se comemoram os 500 anos da 1.ª 
representação da obra deste grande expoente da nossa literatura. Vamos ter também um stand 
multimédia na IX Feira do Livro, onde todos podem ser verdadeiros cibernautas nesta sociedade da 
informação. Navegar na net, consultar cd-rom’s, enviar e-mails, eis o que possível fazer.

Passeando pelo tão agradável Parque de La-Salette pode descobrir a Exposição ContoS 
Contigo, coordenada e produzida pelo IPLB|MC, num conjunto de cinco bandas desenhadas 
adaptadas de 4 contos e 1 novela de autores de língua portuguesa. 

Aproveite ainda para ver a I Feira do Brinquedo, organizada pela Biblioteca Fixa nº 62 Calouste 
Gulbenkian, uma nova iniciativa no nosso concelho.

Tudo são razões mais do que justificáveis para se deslocar ao Parque de La-Salette e visitar a IX 
Feira do Livro.

Aproveite estes dias.
Passeie e leve para casa aquele livro que tantas surpresas encerra.
Leia.
Folheie as páginas.
Converse.
Divirta-se e divirta a criançada.
Como vê, são muitas as razões para ir à IX Feira do Livro de Oliveira de Azeméis. Esta será a 

nossa melhor recompensa.

A Biblioteca Municipal
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14.00 / 17.00 > 

20.30 > Animação de Rua - Para se divertir... enquanto percorre a IX Feira do Livro.

21.30 > Teatro Infantil pelo Grupo Tri-Acto - O que um dia o Livro me contou é a história que dá voz a 
autores como Matilde Rosa Araújo, Couto Viana, José Jorge Letria, recordando pequenos e             
grandes momentos, vividos com as histórias e com os livros.         

22.00 > Espectáculo de Dança pelo Grupo de Dança da Escola Secundária Ferreira de Castro, 
orientado pela Professora Susana Miguel, que nos encanta sempre com as suas            
performances.

14.00 / 17.00 > I Feira do Brinquedo - Ateliers de construção de brinquedos e jogos tradicionais.

20.30 > Animação de Rua - Para se divertir... enquanto percorre a IX Feira do Livro.

21.30 > Teatro Infantil pelo Grupo Tri-Acto - Aventuras de uma bruxa é uma história animada e 
pitoresca de uma bruxinha... que afinal não mete medo a ninguém!          

22.00 > Karaoke - Quem canta seu mal espanta! já diz o velho ditado. Por isso, quem quiser vai 
poder cantar esta noite. Ouvir ou ser ouvido. A música é de todos e todos podem espantar                 
os seus males!  

14.00 / 17.00 > I Feira do Brinquedo - Ateliers de construção de brinquedos e jogos tradicionais.

20.30 > Animação de Rua - Para se divertir... enquanto percorre a IX Feira do Livro.

21.30 > Teatro Infantil pelo Grupo Tri-Acto - No Pais dos Brinquedos a história gira à volta do desejo 
de um coelhinho, que mais não quer do que ir visitar o Pais dos Brinquedos, onde a fantasia                  
e a imaginação são os únicos limites.      

22.00 > Ilusionismo - Espectáculo para encantar e despertar curiosidades. Com muitos truques e 
magia...

I Feira do Brinquedo - Ateliers de construção de brinquedos e jogos tradicionais.
18.00 >

18.15 > Circo de Rua “Circus Bao-Bao” pelo Grupo Elementus Cooperativa Cultural CRL - A magia 
do circo acompanhada pelo rigor técnico e artístico cheio de humor. Um cortejo de luz,               
movimento e música realizado por extraordinários músicos, animais terríficos, bonecos,          
mágicos, malabaristas, cuspidores de fogo e loucos frenéticos com a mania do circo. Num              
espectáculo inédito, o mágico circo invade a IX Feira do Livro.          

21.30 > Fados e Guitarradas de Coimbra pelo Grupo Velha Guarda Coimbrã - Sons que são já uma 
tradição na Feira do Livro, que lembram nomes como José Afonso, António Portugal,             
Edmundo de Bettencourt, António Menano, entre tantos outros. Um concerto que anima            
todas as gerações porque é a alma portuguesa cantada.        

15.30 e 17.00 > No espaço Trocado por Miúdos da IX Feira do Livro, acontecem espectáculos 
encantados para os mais novos. Com “Música na Floresta”, pela Oficina da Andreia, temos              
histórias encantadas. Para meninos e meninas que vão conhecer o duende Pesquelim e a              
sua amiga Pesquelina, cogumelos gigantes e muita música. São duas sessões, em horários             
diferentes, para todos poderem ver... ou para se ver duas vezes!          

16.00 > Teatro de Rua “Gil Vicente na Rua” pelo Grupo de Teatro Tapa Furos - O Teatro Vicentino é o 
escolhido para animar esta tarde em que se comemora o Dia de Portugal. Numa versão               
alegre e original do “Auto da Índia” - numa Lisboa efervescente com a partida e chegada                
de mil naus, carregando contos de todas as cores e deliciosos e esquisitos odores -               
encontramos as personagens que este grande dramaturgo português captou para o seu            
universo mordaz e delirante. Directamente do Livro para a rua... a não perder!            

Abertura

14.00 / 17.00 > 

20.30 > Animação de Rua - Para se divertir... enquanto percorre a IX Feira do Livro.

21.30 > “Conversas à Solta ou Histórias da História do Teatro” com a presença do actor Raul 
Solnado, porque o teatro fez e sempre fará parte do nosso modus vivendi. De todas as artes                 
esta é, sem dúvida, a que se encontra mais intimamente presa à vida pois basta lançar a                 
vista em redor e vemo-la nascer espontaneamente. São conversas com alguém que sabe             
do que fala... e que todos conhecemos tão bem.        

15.30 e 17.30 > No espaço da IX Feira do Livro, voltam a acontecer espectáculos 
encantados para os mais novos. “No Reino dos Sons”, pela Oficina da Andreia, os heróis são                
o pequeno príncipe Henrique e o seu amigo Dinis, num reino cheio de surpresas. São duas                
sessões, em horários diferentes, para todos poderem ver... ou para se ver duas vezes!             

20.30 > Animação de Rua - Para se divertir... enquanto percorre a IX Feira do Livro.

21.30 > Tertúlia “Opinião em Dia”. As conversas têm assento na IX Feira do Livro. Desta vez, são os 
nossos “opinadores” que se retractam publicamente. Porque escrevem, onde se inspiram, a            
quem chegam, que influência exercem através da nossa imprensa. Eis o que queremos             
todos saber. 

15.30 e 17.30 > No espaço Trocado por Miúdos da IX Feira do Livro, temos muitas marionetas. 
“Música em Bando”, pela Oficina da Andreia, termina num concerto na floresta. O tio Silva               
Corvo, o seu sobrinho Jonas e o seu filho Chico aprendem muito enquanto a miudagem se                
diverte. São duas sessões, em horários diferentes, para todos poderem ver... ou para se ver               
duas vezes! 

21.30 > “A Feira Animada” - Animação de rua com cuspidores de fogo, modelagem de balões, 
correntes de fogo, andas, devil stick normal e de fogo e bolas de contacto. Porque               
queremos assinalar o final da IX Feira do Livro e lembrar que para o ano há mais. Porque a IX                    
Feira do Livro é a Festa do Livro. Com fogo e brilho. Com muitos livros e palavras. Com                  
pessoas. É uma despedida alegre com todos e para todos.         

23.00 > Encerramento

I Feira do Brinquedo - Ateliers de construção de brinquedos e jogos tradicionais.

Trocado por Miúdos 

SÁBADO, 8 de Junho

DOMINGO, 9 de Junho

SEGUNDA, 10 de Junho

TERÇA, 11 de Junho
SEXTA, 14 de Junho

QUARTA, 12 de Junho

SÁBADO, 15 de Junho

QUINTA, 13 de Junho

DOMINGO, 16 de Junho
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