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DATAS DAS SESSÕES
1ª sessão
22 março
Morada:

2ª sessão
21 junho
3ª sessão
20 setembro
519
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4ª sessão
14 dezembro

Contactos:
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Horário
21h30

Idade:

Local
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro
Profissão:

Clube de Leitura ‘18
Encontros com
Ferreira de Castro

Sessão em que se inscreve:
22 março

20 setembro

21 junho

14 dezembro

A ficha de inscrição deverá ser preenchida e entregue na BMFC ou digitalizada e
enviada para biblioteca@cm-oaz.pt, até dois dias antes de cada sessão.
Em alternativa, os dados que nela constam poderão ser remetidos para o endereço
eletrónico indicado, com a referência, em assunto, “Clube de Leitura | Ferreira de
Castro em encontros”.

O Que É ?

Obras Em Leitura:

É um grupo de pessoas que gostam de ler e que se encontram
periodicamente para partilhar leituras feitas de e sobre as
obras literárias de Eça de Queiroz.
É uma iniciativa que pretende promover a obra literária do
escritor e a troca de experiências da sua leitura.

1ª sessão | A Ilustre Casa de Ramires
2ª sessão | A Relíquia
3ª sessão | O primo Basílio
4ª sessão | A cidade e as serras

Dos seus membros não se exige coerência, rigor,
argumentação. Só se pede uma coisa: que se entreguem e
assim, na experiência da aventura, reconstruam o livro a partir
do que conseguem ler. Não lemos para testar teorias, para
vigiar estilos, ou para conferir procedências. Lemos para ser.
Queremos no clube de leitura leitores/as que conseguem ler
com o coração desarmado, que se surpreendem, se
espantam, se deixam afetar pelo que leem!
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O Clube de Leitura Encontros com Ferreira de Castro tem
como objetivos realizar leituras partilhadas, despertar o
espírito crítico e promover a reflexão, a discussão e a troca de
ideias, constituindo-se como um espaço informal em que a
obra literária do escritor Eça de Queiroz é o ponto de
encontro.

00

Objetivo

Destinatários/as
Comunidade em geral, de qualquer idade, que deverá trazer o
seu livro para cada sessão.

Limite de participantes
25 pessoas
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“Pensar e Fumar são duas operações idênticas que
constituem em atirar pequenas nuvens ao vento”
Eça de Queiroz

Informações e inscrições
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro
256 607 177 (A/C António Almeida)
biblioteca@cm-oaz.pt

Organização
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

