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No dia 23 de Abril comemora-se, por todo
o Mundo, o Dia Mundial do Livro e dos
Direitos de Autor, instituído pela
Conferência Geral da UNESCO a 15 de
Novembro de 1995.
O dia 23 de Abril é uma data simbólica
para a literatura mundial porque nesta
data e no mesmo ano de 1616 faleceram
os grandes autores, Cervantes,
Shakespeare e Inca Garcilaso de La Vega. É
também a data de nascimento ou de
morte de outros autores proeminentes tais
como Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir
Nabokov, Pla de Josep e Manuel Mejía
Vallejo.
Também no dia 2 do mês de Abril se
comemora o Dia Internacional do Livro
Infantil, dia em que nasceu o escritor
dinamarquês Hans Christian Andersen. “A
minha vida é um conto maravilhoso”, disse
este autor em «O conto da minha vida».
Falando assim, o escritor pode não ser
identificado à primeira pelo leitor menos
atento. Mas se falarmos no «Patinho Feio»,
«A Pequena Sereia» ou «O Soldadinho de
Chumbo», certamente que a memória
relembrará.
Desde o ano de 2000 que a Biblioteca
Municipal de Oliveira de Azeméis se associa
a estas efemérides e, neste âmbito, tem
desenvolvido todo um conjunto de acções
comemorativas do Dia Mundial do Livro e
dos Direitos de Autor e do Dia
Internacional do Livro Infantil.
Com o projecto “Abril Livros Mil” a
Biblioteca Municipal pretende desenvolver
actividades que ocorrerão durante todo o
mês de Abril, em Oliveira de Azeméis, e
que têm como principal objectivo a
comemoração destas datas e a
sensibilização da comunidade para a
importância da Leitura e do Livro,
enquanto objecto de fruição
proporcionador de lazer, cultura e
informação.
É um projecto que conta com actividades
de campanha e actividades diversas
direccionadas à comunidade em geral e
actividades para públicos mais específicos,
como crianças e jovens.

Para mais informações contactar:
Biblioteca Municipal de Oliveira de Azeméis
Rua dos Bombeiros Voluntários 3720-216 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 600 636 Fax. 256 674 694 E-mail: biblioteca@cm-oaz.pt

Campanha de Troca de Livros
“O mesmo livro pode ser muitos livros diferentes”
A decorrer nas instalações da Biblioteca Municipal de Oliveira de
Azeméis e aberta a toda a população do Concelho, para troca de
livros que já não se lêem e que poderão ser lidos por outros leitores.
Os livros recolhidos no final da campanha são oferecidos a uma
instituição de solidariedade.

23 de Abril a 1 de Junho
Destinado ao público em geral

Concurso
Abril Livros Mil - Infanto-Sénior “Lengalengas”
Concurso de criação de lengalengas sobre o livro e a leitura com
divulgação dos trabalhos e premiados no Dia Mundial da Criança.

23 de Abril a 1 de Junho
Destinado às escolas do 1º ciclo (4º ano) e IPSS's concelho de
Oliveira de Azeméis

Projecto “Viver os Livros”:
apresenta
TEATRELA - Teatro da Cindarela
A Biblioteca vai estar transformada numa grande oficina onde as
crianças podem desenvolver várias actividades, em grupos de 25
crianças, durante 1 hora e 30 minutos, mediante inscrição previa,
para criação de um teatro interactivo que será apresentado no dia
22 de Maio - Dia do Autor Portugês - na Biblioteca Municipal e que
estará disponível até Março de 2008 para itinerância pelas Escolas
EB1 do Concelho de Oliveira de Azeméis que o solicitarem.

23 e 30 de Abril, 7, 14 e 22 de Maio de 2007
Destinado às escolas do 1º ciclo (1.º e 2.º anos) do concelho de
Oliveira de Azeméis

