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Destaque     
 
14.º Aniversário da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 
14»17 dezembro 2021  

No dia 14 de dezembro, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro comemora o 14.º 

aniversário e, para assinalar esta data, preparámos um programa especial:  

14 dezembro | 21h00 | Entrada livre | Um Escritor apresenta-se… Pedro 

Chagas Freitas 

16 dezembro | 21h00 | Inscrição obrigatória | Clube de Leitura na Casa Museu 

Ferreira de Castro (Ossela)  

17 dezembro | 21h00 | Entrada livre | Espetáculo de Natal com Duo Contrasti  
Mais informações brevemente. 

 
 

 

Aconteceu...     
 
Cerimónia de Entrega de Prémios do XXII Concurso de Poesia Agostinho 
Gomes 
No dia 29 de outubro de 2021, a biblioteca municipal realizou a cerimónia de entrega de prémios do XXII 

Concurso de Poesia Agostinho Gomes. 

Carla Marisa Pereira Vieira Pais, de Boussy Saint Antoine (França), venceu a 22.ª edição do concurso com 

o poema “A COBIÇA DAS NASCENTES”. O segundo lugar distinguiu a poesia “FORMA DO SILÊNCIO”, da 

autoria de João Carlos Costa da Cruz, de Febres (Cantanhede), e o terceiro lugar foi entregue a Tchello 

d´Barros, do Rio de Janeiro (Brasil), que concorreu com o poema “ECONOMIZE-ME”. O concurso contempla 

também o prémio Revelação Juvenil que foi entregue a Pedro de Oliveira Granado, de Brasília (Brasil), com 

o poema “OS OLHOS VERDES DELA”.  

A edição deste ano reuniu 315 poesias, inéditas e escritas em língua portuguesa, de participantes nacionais 

e estrangeiros. Ao longo destas 22 edições foram admitidos 6882 concorrentes e 9763 poesias.  

Esteve presente nesta cerimónia, João Carlos Costa da Cruz, o vencedor do 2.º Lugar, que recebeu o prémio 

pelas mãos da Vereadora da CMOA, Arq. Ana Filipa Oliveira.  

Nesta noite de festa e poesia, José Rui Martins e Luísa Vieira partilham o palco com o espetáculo “20DIZER 

- A palavra com som, cor, corpo e alma”, um desafio artístico que explorou a musicalidade da palavra dita, 

cantada e teatralizada, voando em múltiplas geografias.  

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=299


 

 

 
Festivais de Outono’2021 Universidade de Aveiro – Espetáculo INCLINAR 
Integrado nos Festivais de Outono e promovido pela Universidade de Aveiro, a biblioteca municipal recebeu, 

no passado dia 09 de novembro, o espetáculo INCLINAR, com Raquel Reis (violoncelo) e Mariana Lemos 

(dança).  

Um encontro entre duas mulheres artistas: uma bailarina e uma violoncelista, um encontro entre a Mariana 

e a Raquel. Através da improvisação livre entre a música e a dança, o dueto utilizou a escuta, a presença e 

as nuances do som como ponto de partida para este fabuloso espetáculo.  

 

 

 

 

 



 

Acontece...     
 
Concurso de Presépios 2021 – Exposição  
30 novembro 2021» 08 janeiro 2022 | Horário BMFC | Entrada livre 
 

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro está a promover a 14.ª edição do 

Concurso de Presépios, uma iniciativa que visa fomentar o espírito natalício e a 

tradição cultural da construção do presépio. 

À semelhança dos anos anteriores, os trabalhos desta edição estarão expostos e, 

entre os dias 30 de novembro e 28 de dezembro, os/as utilizadores/as da biblioteca 

podem votar no seu presépio favorito contribuindo para a eleição dos presépios de 

mérito de cada categoria. 

Os trabalhos poderão ser visualizados aqui, após o dia 30 de novembro.  

 

 
Exposição de Presépios “O Natal, uma paixão especial” do colecionador 
Manuel Pinho 
30 novembro 2021» 08 janeiro 2022 | Horário BMFC | Entrada livre 

Está patente ao público, entre os dias 30 de novembro e 08 de janeiro de 2022, 

uma exposição de presépios do colecionador Manuel Pinho. 

Esta mostra, que inclui parte da coleção particular deste artesão, natural da Vila 

de Cucujães, conta com alguns presépios originais, na sua grande maioria, criados 

a partir de barro e do reaproveitando materiais usados.  

Após alguns anos a aperfeiçoar um estilo próprio, numa vertente artesanal, Manuel 

de Oliveira Pinho focou-se na criação de uma coleção de presépios que vem aumentando com os anos. 

Esta escolha temática deveu-se ao enorme carinho e devoção que tem para com a Sagrada Família, que 

retrata em diversos tamanhos, feitios, cores e materiais, tais como o barro/ pasta de modelar, a cerâmica, a 

madeira, os tecidos e alguns elementos naturais.  

 

 
Exposição "Bibliotecas Itinerantes - Lugares de Futuro" 
02 a 28 dezembro 2021 | Horário BMFC | Entrada livre 
 

A biblioteca municipal acolhe a Exposição "Bibliotecas Itinerantes - Lugares de 

Futuro". 

Esta mostra, criada no âmbito da IX edição da Maratona de Leitura da Sertã, como 

uma alternativa à ausência física das bibliotecas itinerantes, apresenta os serviços 

itinerantes de leitura em atividade no território nacional (dinamizados por 

municípios e/ou instituições de cariz social).  

Esta exposição, compilada pelos curadores Bento Ramires, Carlos Marta Ferreira 

e Rui Guedes com a colaboração de Ana Sofia Marçal, está em itinerância pelo 

país até 2022 e, em Oliveira de Azeméis, a garagem da Biblioteca Municipal 

Ferreira de Castro será um dos locais onde poderá ser vista e apreciada.  

 

 
Exposições Documentais | dezembro 2021 | Horário da BMFC 
Leituras sobre… Língua Árabe: Sabah al-Khair! 
 

A biblioteca municipal promove a exposição “Leituras sobre… Língua 

Árabe: Sabah al-Khair!”. 

Esta mostra documental, que decorre durante o mês de dezembro, 

tem como objetivo assinalar o Dia Mundial da Língua Árabe (18 de 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=405


dezembro) e, simultaneamente, divulgar o acervo documental da biblioteca sobre esta temática. 

Consulte aqui as nossas sugestões.  

 
Biblioteca do Anis Estrelado ‘Línguas: Já sei falar inglês!’ e Biblio.Juv ‘Comunicar: Tenho 
vergonha!’ 
 

Com o intuito de divulgar o acervo documental da biblioteca referente 

ao público infantojuvenil, a biblioteca divulga uma seleção de 

documentos para empréstimo e leitura em família e/ou com agentes 

educativos organizados em duas exposições documentais dedicadas 

ao Dia Mundial da Língua Árabe. 

Reunindo uma seleção de obras sobre o tema, a exposição Biblioteca 

do Anis Estrelado ‘Línguas: Já sei falar inglês!’ destina-se a crianças até aos 9 anos e a exposição 

Biblio.Juv ‘Comunicar: Tenho vergonha!’ está direcionada para jovens dos 10 aos 17 anos.  

Consulte a nossa seleção de obras relacionadas com esta temática da Biblioteca do Anis Estrelado e da 

Biblio.juv.  

 

Dia Mundial da Língua Árabe (18 de dezembro):  

A data foi estabelecida pela UNESCO em 2010 com dois objetivos: "celebrar o multilinguismo e a diversidade 

cultural e promover o uso igualitário das seis línguas oficiais dentro da organização".  

Foi escolhido este dia para a celebração uma vez que a Assembleia Geral aprovou o Árabe como língua 

oficial da ONU a 18 de dezembro de 1973.  

Com mais de 400 milhões de falantes (nativos e não-nativos), o Árabe é uma das línguas mais faladas do 

mundo. É o idioma oficial de 26 países no Médio Oriente, Sudoeste Asiático e Norte de África, sendo apenas 

ultrapassado pelo Inglês e pelo Francês. Falada em 58 países, esta língua que se lê da direita para a 

esquerda e que surgiu no século VI, só é ultrapassada pelo Inglês em difusão pelo mundo. 

Ela teve uma grande influência sobre as pessoas espalhadas por todo o mundo, com a maioria dos países 

a usar oficialmente o sistema numérico árabe. Devido às inúmeras guerras travadas, especialmente na 

Idade Média, a língua Árabe é uma importante fonte de vocabulário para muitos idiomas europeus 

(Português, Espanhol, Inglês, Francês) e não europeus. O Árabe é ainda a língua litúrgica do Islamismo, na 

qual o Corão foi escrito.  

https://en.unesco.org/commemorations/worldarabiclanguageday  

 

 
Cantei de ouvir Contar  
dezembro 2021 | Inscrição obrigatória 
 

Programa de contos musicados, destinado às crianças dos jardins de infância, com 

“animais personificados, fadas, bruxas, aventura, magia e fantasia”, enriquecidos 

por teatros de fantoches ou sombras, poesia, dramatizações e ilustrações que 

estimulam a imaginação e criatividade da criança.  

 

 
Livros ao Alto!  
dezembro 2021 | Inscrição obrigatória 
 

Sessão de conto destinada às crianças das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 

que tem por base a importância de que “ouvir contar histórias na infância leva à 

interiorização de um mundo de enredos, personagens, situações, problemas e 

soluções”. Proporcionando um maior enriquecimento pessoal das crianças, estas 

sessões pretendem contribuir para a formação de estruturas mentais que 

permitem compreender melhor e mais rapidamente, não só as histórias escritas, como os acontecimentos 

do quotidiano.  

 

 

http://bit.ly/3txktz6
https://opac.bm-ferreiradecastro.com/cgi-bin/koha/keeps/opac-texts/opac-texts.pl?op=opac_star_anise_library
https://opac.bm-ferreiradecastro.com/cgi-bin/koha/keeps/opac-texts/opac-texts.pl?op=opac_biblio_juv_project
https://en.unesco.org/commemorations/worldarabiclanguageday


CÃOleituras 
dezembro 2021 | Inscrição obrigatória 
 

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro promove o ‘CÃOleituras’. Trata-se de um 

projeto de promoção do livro e da leitura que visa estimular crianças do 2.º, 3.º e 

4.º anos do Ensino Básico (EB) com dificuldades e/ou aversão à leitura, recorrendo 

à utilização de um cão que irá mediar e facilitar a relação da criança com o objeto 

livro.  

 

 
Bibliomóvel – Biblioteca Itinerante 
dezembro 2021 | Instituições e estabelecimentos de ensino aderentes  
 

A Bibliomóvel continua a percorrer os ‘caminhos’ de Oliveira de Azeméis e a 

encantar os/as seus/suas leitores/as. 

O serviço da Biblioteca Itinerante, que inclui um programa de animação, faculta o 

empréstimo de documentos às instituições e estabelecimentos de ensino inscritos 

neste serviço.  

Desta forma pretende-se combater a iliteracia através da criação de hábitos de leitura, de aprendizagem e 

de utilização das bibliotecas.  

Horário e Itinerário 

 

 

Novidades e sugestões de leitura     
 

Título: Quichotte 

Autor: Salman Rushdie 

Assunto: Literatrura estrangeira – romance 

Cota: FG LE(R) RUSH-S. qui 

 

"A cultura de massas é o alvo desta sátira inteligente, um livro sobre a família, a 

paternidade e o mundo do faz-de-conta."  
Texto extraído da sinopse da obra "Quichotte" 

Ver catálogo »  
 

 
Título: Os homens são de Marte e as mulheres de Vénus 

Autor: John Gray 

Assunto: Psicologia 

Cota: FG 159.9 GRAY-J. hom 

 

"Os Homens são de Marte, as Mulheres são de Vénus é o guia essencial para quem quer 

ter um relacionamento feliz e saudável. John Gray explica-nos que grande parte das 

divergências em casal acontecem porque homens e mulheres não só comunicam de 

maneira diferente como pensam, reagem, respondem, amam e valorizam de forma diferente. E não há amor 

que resista quando duas pessoas parecem falar dois idiomas e pertencer a planetas distintos. Neste guia 

prático vai aprender técnicas e estratégias para reduzir a tensão nos relacionamentos e melhorar a 

comunicação atendendo às necessidades emocionais e comportamentos próprios de cada género. Este 

livro, considerado a "bíblia das relações", é um investimento no verdadeiro final feliz!"  
Texto extraído da sinopse da obra "Os homens são de Marte e as mulheres de Vénus" 

Ver catálogo »  

 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/bibliomovel/2021-2022_horarios_itinerarios.pdf
https://bit.ly/3c6HkKj
https://bit.ly/3FcAWxF


Título: Dá-me a tua mão e leva-me: como evoluiu a relação pai-filho 

Autor: Daniel Sampaio 

Assunto: Sociologia 

Cota: FG 316 SAMP-D. dam 

 

"Na sua linguagem acessível a todos, Daniel Sampaio mostra-nos a importância de ser 

PAI, o impacto que atualmente tem no desenvolvimento das crianças, mas também o 

impacto que já teve noutra época e como essa relação tem vindo a evoluir. A ausência da 

relação, relações autoritárias, relações funcionais e disfuncionais, são exploradas de forma a dar-nos uma 

perspetiva atual, ajudando não só qualquer pessoa nas suas relações, como também profissionais na ajuda 

às famílias."  
Texto extraído da sinopse da obra "Dá-me a tua mão e leva-me: como evoluiu a relação pai-filho" 

Ver catálogo »  
 

 
Título: Born to run 

Autor: Bruce Springsteen 

Assunto: Bruce Springsteen 

Assunto: Literatura estrangeira – biografias 

Cota: FG LE(CB) SPRI-B. bor 

 

"Foram poucas as vezes em que um artista contou a sua própria história com tanta força 

e coragem, equilibrando o lirismo de um músico singular e a sabedoria de um homem que 

refletiu profundamente acerca das suas experiências de vida. Durante os últimos sete anos, desde uma 

atuação marcante no Super Bowl com a E Street Band, Bruce Springsteen tem-se dedicado a escrever a 

história da sua vida, recordando vividamente, com a honestidade, humor e originalidade que se encontram 

nas suas canções, a sua busca incessante em tornar-se músico. Com uma sinceridade desarmante, conta 

também, pela primeira vez, a história das batalhas pessoais que inspiraram os seus melhores trabalhos, 

mostrando-nos como a canção «Born to Run» é mais reveladora do que alguma vez se tinha pensado. Born 

to Run será inspirador para todos quanto gostam de Bruce Springsteen; no entanto, esta obra é muito mais 

do que as memórias de uma lendária estrela do rock. Este é um livro para os trabalhadores e os sonhadores, 

para os pais e os filhos, para os amantes e os solitários, para artistas, freaks ou para quem sempre quis ser 

batizado no rio sagrado do rock and roll."  
Texto extraído da sinopse da obra "Born to run" 

 
Ver catálogo »  

 

 
Título: Demasiado e nunca suficiente: como a minha família criou o homem mais perigoso 

do mundo 

Autor: Mary L. Trump 

Assunto: Literatura estrangeira – memórias 

Cota: FG LE(CB) TRUM-M. dem 

 

"Neste rigoroso e revelador retrato de Donald Trump e do ambiente tóxico em que nasceu, 

Mary L. Trump, uma psicóloga clínica experiente e a sua única sobrinha, dá a conhecer a 

obscura história da própria família, com o objetivo de explicar como o tio se tornou o 

homem que agora ameaça a saúde, a segurança económica e a estrutura social do mundo."  
Texto extraído da sinopse da obra "Demasiado e nunca suficiente: como a minha família criou o homem mais perigoso do 

mundo" 

Ver catálogo »  
 

 

https://bit.ly/3kBwLUe
https://bit.ly/3kBBLZ5
https://bit.ly/3DdEE9Z


Título: Espreita o universo 

Autor: Alex Frith 

Assunto: Observar a natureza 

Cota: FI 5 FIRT-A. esp 

 

"De que é feito o Universo? Qual a origem de tudo? O que há no Espaço mais distante? 

Levanta as abas para veres algumas das descobertas mais espantosas dos astrónomos 

que tentam desvendar os mistérios do Universo."  
Texto extraído da sinopse da obra "Espreita o universo" 

Ver catálogo »  
 

 
Título: Vicente, a lebre impaciente 

Autor: Timothy Knapman 

Assunto: Literatura estrangeira -- estórias para ler e contar 

Cota: FI LE(LC) KNAP-T. vic 

 

"Vicente, a lebre, é muito impaciente e anda sempre a correr, não tem tempo para parar 

e conversar! Mas quando, com tanta correria, acaba dentro do lago, é Timóteo, a 

Tartaruga, quem o pesca lá de dentro e Vicente não tem outro remédio senão mudar de velocidade. Será 

que é capaz de aprender a desfrutar da vida em câmara lenta? Uma história carinhosa e divertida sobre 

amizade, bondade e o quanto perdemos quando andamos sempre a 100 à hora."  
Texto extraído da sinopse da obra "Vicente, a lebre impaciente" 

Ver catálogo »  
 

Autora do mês     
 

 

Helen Beatrix Potter nasceu a 28 de julho de 1866, em South Kensington, Middlesex, 

Inglaterra. Ela e o seu irmão mais novo quase não tinham contato com outras crianças. 

Sorrateiramente, os dois traziam para dentro de casa vários ani-mais, dentre eles 

coelhos, morcegos e rãs. Beatrix e seu irmão passavam as férias com a família na zona 

rural da Escócia ou em Lake District, na Inglaterra. Durante essas viagens, ela gostava 

de observar e desenhar animais, plantas e fungos (tais como cogumelos e trufas).  

Aos 27 anos, para alegrar uma criança doente, Potter escreveu e ilustrou uma história 

sobre quatro coelhos, chamados Flopsy, Mopsy, Rabo de Algodão e Pedro. Em 1901 

ela decidiu publicar a obra por conta própria, com o título A história de Pedro Coelho. 

Em 1902 o conto foi publicado comercialmente e obteve grande sucesso. Durante os 

vinte anos se-guintes publicou mais vinte e dois livros, mas queria que seus livros 

fossem bem pequenos, para que mesmo as crianças mais pequenas conseguissem 

segurá-los.  

A escritora e ilustradora inglesa passou os últimos 30 anos da sua vida em Lake District, 

onde se dedicou a cuidar de sua quinta e a escrever outros livros infantis. Ela morreu 

no dia 22 de dezembro de 1943. 

A sua obra encanta os leitores pelo estilo simples, o toque de humor e as ilustrações 

em aguarela e é uma das autoras infantis mais amadas do mundo, de todos os tempos. 

 

*Texto adaptado de várias fontes  

 
“Há algo delicioso em escrever as primeiras palavras de uma história. Não 
sabemos muito bem para onde nos levam.” 

 

 

Na próxima newsletter...    
 
Concurso de Presépios 2021 | Entrega de Prémios | 08 janeiro 2022  

 

https://bit.ly/3kzIXoG
https://bit.ly/3wHdEx5


Exposição Concurso de Presépios 2021 | até 08 janeiro 2022  

 
Exposição de Presépios “O Natal, uma paixão especial” do colecionador Manuel Pinho | até 08 janeiro 
2022  

 
Exposição Documental “Leituras sobre…”  

 
Exposição Documental Biblioteca do Anis Estrelado  

 
Exposição Documental Biblio.Juv  

 
Apresentação do livro "Tecidos de Poesia" de Marcília Abreu | 22 janeiro 2022 | 15h  

 
Bibliomóvel – Biblioteca Itinerante  

 
Livros ao Alto! | Inscrição obrigatória  

 
Cantei de ouvir Contar | Inscrição obrigatória  

 
CÃOleituras | Inscrição obrigatória  

 
Autor do Mês  

 
Sugestões de Leitura  

 
E mais notícias...  
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