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Ficha de Inscrição
Nome:
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Morada:

DATAS DAS SESSÕES
Idade:

Contactos:

1ª sessão
21 fevereiro

Email:

2ª sessão
11 abril

Ocupação:

3ª sessão
27 junho
4ª sessão
19 setembro

Sessão em que se inscreve:
21 fevereiro
11 abril
27 junho

19 setembro
21 novembro

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 | Encontros com
Ferreira de Castro”.
No âmbito das atividades da BMFC são captadas imagens para uso único e exclusivo
de promoção institucional deste equipamento nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas pelo Município de Oliveira de Azeméis. Para o exercício dos direitos no
âmbito da proteção de dados poderá ser contactado o/a Encarregado/a de Proteção
de Dados do Município para epd@cm-oaz.pt.
☐ Aceito e autorizo, de forma explícita e informada, que os meus dados pessoais
sejam objeto de tratamento nos moldes legalmente admissíveis.
☐ Autorizo a recolha e a divulgação de imagens minhas e/ou do/a meu/minha
educando/a, captadas no âmbito das atividades promovidas pela Biblioteca Municipal
Ferreira de Castro, sendo estas obtidas para uso único e exclusivo de promoção
institucional deste equipamento nas diversas ferramentas de comunicação utilizadas
pelo Município de Oliveira de Azeméis.
☐ Autorizo o envio de informações inerentes às atividades e eventos da Biblioteca
Municipal Ferreira de Castro.
Assinatura: ___________________________________________________________

5ª sessão
21 novembro
Horário
21h30
Local
Biblioteca Municipal Ferreira de Castro

Clube de Leitura ‘19
Encontros com
Ferreira de Castro

Os livros são abelhas que levam o pólen de uma
inteligência a outra.

O Que É
É um encontro de pessoas que gostam de ler e que se
reúnem periodicamente para partilhar experiências
relativas à leitura de diversos escritores.

1ª sessão
Memorial do convento
José Saramago
2ª sessão
A criação do mundo
Miguel Torga

Objetivos
Realizar leituras partilhadas, desenvolver o espírito crítico
e promover a reflexão, a discussão e a troca de ideias,
constituindo-se como um espaço informal em que as
obras literárias escolhidas são o ponto de partida.

James Russel Lowell 1819-1891

Obras Em Leitura:

3ª sessão
A jangada de pedra
José Saramago
4ª sessão
A varanda de Frangipani
Mia Couto
5ª sessão
Levantado do chão
José Saramago

Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam
a ler e não leem.
Mário Quintana 1906-1994

Os livros são o tesouro do mundo e a digna
herança das gerações e nações.
Henry David Thoreau 1817-1862

O livro é uma extensão da memória e da imaginação.
Jorge Luís Borges 1899-1986

O QUE SE PRETENDE
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 participantes que
conseguem ler com o coração desarmado, que se
surpreendem, se espantam, se deixam afetar pelo que
leem!

Destinatários/as
Comunidade em geral, que deverá trazer o seu livro,
em cada sessão.
Os livros podem ser divididos em dois grupos:

Limite de participantes
25 pessoas

Aqueles do momento e aqueles de sempre.
James Russel Lowell 1819-1891

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

Nenhum lugar proporciona uma prova mais evidente da vaidade das esperanças humanas do que
uma biblioteca pública.
Samuel Johnson 1709-1784

