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1. “Makerspace BMI – Juntos Fazemos!” é o mote para sessão de 

reflexão sobre os Makerspaces 

Já na contagem decrescente para a inauguração do “Makerspace BMI – Juntos Fazemos”, 

a Câmara Municipal de Ílhavo encontra-se a promover um encontro de reflexão e debate sobre 

os Makerspaces.  

Assim, no dia 17 de novembro (sexta-feira), Dia Mundial da Criatividade, a comunidade em 

geral e os profissionais da educação e das bibliotecas estão convidados a participar nesta 

sessão que terá lugar na Biblioteca Municipal de Ílhavo e já com a presença confirmada do 

diretor-geral do Livro, Silvestre Lacerda. 

Este encontro terá início às 14h00 com a abertura do secretariado, seguindo-se a sessão 

de boas-vindas pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Fernando Caçoilo (14h30). O 

painel das 14h45 contará com as intervenções de Pedro Pombo, da Fábrica Centro Ciência 

Viva - Universidade de Aveiro, sobre a temática “Makerspaces – utopias ou realidades”, e de 

Bruno Eiras, Diretor de Serviços das Bibliotecas da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 

Bibliotecas sobre “Makerspaces em Bibliotecas Públicas – que futuro?”. A reflexão e o debate 

serão moderados por Andreia Brites (jornalista e mediadora). 

Após a pausa para café, terá lugar, pelas 16h30, a inauguração do “Makerspace BMI – 

Juntos fazemos!”, espaço que será composto por valências diferenciadas, impressão 3D, 

recicláveis (papeis e plásticos), pequena robótica, fotografia artesanal, permitindo ao utilizador 

fazer, criar, mudar. Estas valências resultam de uma parceria entre a Câmara Municipal de 

Ílhavo e duas entidades parceiras: Fábrica Centro Ciência Viva da Universidade de Aveiro e a 

Beeverycreative.  

Neste sentido, a Beeverycreative fará uma apresentação sobre “Impressão 3D – O que é e 

para que serve” e a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro terá a seu cargo uma sessão de 

demonstração intitulada “Experimentar e criar com Doing - Makerspace da Fábrica Centro 

Ciência Viva de Aveiro”. 

 

Esta sessão é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia pelo e-mail 

biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt ou pelo 234 321 103. 

 

 

2. Saberes com Sabor… Potencie a sua Digestão 

A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover, no dia 18 de novembro (sábado), pelas 

16h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo, mais uma sessão de Saberes com Sabor… dedicada 

ao tema “Potencie a sua Digestão”, por Sara Fernandes, Mestre em Nutrição. 
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Muitas vezes sente a barriga inchada, flatulência, obstipação ou diarreia?  

Sabia que estes são alguns sinais de uma má digestão e que não devem ser ignorados? 

Nesta sessão de Saberes com Sabor, vai aprender o que incluir na sua alimentação de 

forma a melhorar estes sinais e a restituir a sua saúde e bem-estar. 

 

Venha saber mais sobre a importância da alimentação, inscreva-se! 

 

Em 2018, o Saberes com Sabor regressam com outros temas: 

 

13 de janeiro 

Reforce os seus níveis de energia, por Sara Fernandes 

 

24 de fevereiro 

Iogurtes e “manteigas” vegetais… como preparar em casa!, por Helena Sardo 

 

17 de março  

Como ler o rótulo de um cosmético, Sara Fernandes 

 

14 de abril 

Sumos e Batidos Saudáveis, por Sara Fernandes 

 

12 de maio  

Ervas aromáticas: cultivo e manutenção!, por Helena Sardo 

 

Inscrição prévia obrigatória (lotação limitada)  

Custo: 5 euros 

 

Mais informações: 

Biblioteca Municipal de Ílhavo  

Avenida General Elmano Rocha Alqueidão  

3830-198 Ílhavo Tel.: 234 321 103 ∙ Fax: 234 321 087  

E-mail: biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt  

www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt www.facebook.com/bibliotecamunicipaldeilhavo 
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