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ASSUNTO:	  Feira do Livro Social no Mercado Municipal 

A Câmara Municipal de Vagos, em colaboração com a Rede de Bibliotecas de Vagos, está a 

organizar a reedição da Feira do Livro Social, que decorrerá nos dias 7 e 8 de dezembro de 

2013, no Mercado Municipal de Vagos. 

Pretende-se, com esta iniciativa, a troca de brinquedos, livros não escolares, jogos didáticos, 

CD’s, etc., por géneros alimentícios que depois serão entregues às famílias carenciadas, pelas 

escolas do concelho. 

Ao mesmo tempo e no mesmo local estará, em permanência, uma mostra de artesanato, a 

gastronomia com a presença das Confrarias “As Sainhas” e “Sabores da Abóbora” e, também, 

a Lojinha Social. A lojinha estará aberta para receber as dádivas dos cidadãos (roupa, calçado, 

roupa de cama, etc…) que depois serão entregues às famílias mais carenciadas do concelho.  

A abertura da Feira do Livro acontece no sábado, dia 7 de dezembro, pelas 16h, com a 

atuação da Banda Filarmónica Vaguense, seguida da apresentação do livro “As Aventuras no 

Mundo Mágico”, do CATL da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de 

Vagos. Pelas 20h, o livro “Oculto ao Sol”, do autor Abdoulaye Bilal Traoré, será apresentado 

por Lília Gisela Cipriano, com a participação da tradutora Alice Sarabando e do Grupo Poético 

de Aveiro. Às 21h, poder-se-á assistir a uma atuação musical com a Banda Plan. 

Já no domingo, pelas 11h, é hora de brincar com o Museu do Brincar. Durante a tarde serão 

apresentados três livros sendo que, pelas 16h, decorre a apresentação do livro “Era uma vez o 

mar”, do Departamento da Educação Pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Vagos. Pelas 

16h30, é a vez da apresentação do livro “Os rios também nascem…”, da Escola do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico de Soza. Pelas 17h, será apresentado o livro “A mata da avó Luísa”, de Maria 

Sousa, com a dramatização pelo grupo FANTÁSTICO, mordomia da Santa Casa da 

Misericórdia de Vagos. 

A Feira do Livro encerra com as atuações do Orfeão de Vagos, pelas 17h45, e com a 

Orquestra Ligeira da Filarmónica Vaguense, pelas 18h45. 

Tudo boas razões para nos visitar. 


