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17 fevereiro | 14h30 às 16h00
Jogo das Perguntas e Respostas Doces 
O Jogo das Perguntas e Respostas Doces é composto por um conjunto de questões de várias categorias (conhecimento geral, português, 
matemática, adivinhas, etc.), um exercício de estimulação cognitiva apresentado de uma forma lúdica. É um jogo simples de pergunta e 
resposta. Por cada resposta certa um prémio doce. 
Já agora, qual é o oposto de participar? Sabem? Pode ser… abster-se. Não se abstenham, participem!

16 março | 14h30 às 16h00 
3.ª Edição do Festival Sénior de Talentos  
Cada instituição participante deve apresentar os talentos de cada pessoa, sejam eles na área da dança, da música, da literatura, da 
tradição oral, das anedotas e adivinhas, das artes manuais, do teatro, culinária, etc…  

6, 13, 20 e 27 abril | 14h30 às 16h00 (*)
Se eu não visse a bruxa que me matou… 
Tarde de contos tradicionais contados e recriados por pessoas de todas as idades. A região do Entre Douro e Vouga tem um acervo de 
centenas de contos tradicionais recolhidos e que, ao longo dos anos, foram sendo divulgados e trabalhados pelas mais diversas 
instituições do nosso concelho, nomeadamente a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro. Esta sessão é aberta a pessoas de todas as 
idades. 
(*) Atividade inserida no programa “Abril, Livros Mil”

11 e 18 maio | 14h30 às 16h00 
Comentadores Comunitários
Partindo de notícias de jornais locais, regionais ou nacionais previamente selecionadas, os/as participantes são convidados/as a dar a sua 
opinião, a debater ideias e a trocar argumentos sobre as mesmas. 
A atividade vai ser realizada num ambiente acolhedor, confortável e com direito a chá. Vão querer perder?

8 e 22 junho | 14h às 16h00 
Tarde de Cinema: “O Pátio das Cantigas” (2015)
Sinopse: "Bom dia menina Rosa!" é como arranca o "O Pátio das Cantigas" onde mora a linda balconista Rosa e os seus dois pretendentes: 
Narciso, um guia turístico poliglota que trabalha noite e dia… e o Evaristo, dono da mercearia gourmet, pessoa de génio agreste e pai 
da menina Celeste, aspirante a artista de telenovela. Já não tarda o Santo António, e eis o caso nunca visto das tentações do demónio do 
pátio do Evaristo.

6 e 13 julho | 14h30 às 16h00 
Balões há muitos! 
Tarde lúdica dedicada a jogos e exercícios com balões de todos os tamanhos e feitios.

07 e 21 Setembro | 14h30 às 16h00  
Oficina de Línguas 
Para comemorar o Dia Europeu das Línguas (26 de setembro) propomos uma Oficina de Línguas. Com esta atividade pretende-se ajudar 
a pronunciar algumas palavras e pequenas frases noutros idiomas, estabelecendo pequenos diálogos (noutras línguas) com os/as 
participantes e convidados/as.

12 e 26 Outubro | 14h30 às 16h00 
Produzindo Memórias
No balcão principal da biblioteca irá estar um suporte com pequenos cartões onde serão introduzidas memórias recolhidas nesta 
atividade. Recolhas de pequenas receitas culinárias, versos, cantigas, adivinhas, anedotas, contos e mezinhas que possam ser partilhadas 
com a comunidade.  

02 e 09 Novembro | 14h30 às 16h00 
Conhecer Ferreira de Castro
No ano em que se comemoram 100 anos da Vida Literária de Ferreira de Castro, teremos uma tarde dedicada a ele, com alguns vídeos, 
excertos da obra e até curtas dramatizações. 

14  dezembro | 14h30 às 16h00
Festa anual de encerramento do Programa “Histórias com Memória” 
Cada instituição é convidada a apresentar algo nesta festa anual de encerramento do Programa “Histórias com Memória”. Contos, 
música, dança, teatro, anedotas, adivinhas, jogos, curiosidades, etc. Será também apresentado um pequeno vídeo de alguns dos 
momentos mais marcantes deste programa. Estão todos/as convidados/as.

Realiza-se, pelo 4.º ano consecutivo, o programa 
Histórias com Memória, dando seguimento ao 
trabalho desenvolvido no anterior programa, 
denominado de Gerações Cruzadas. Com este, 
pretende-se desenvolver duas grandes missões 
da Biblioteca Pública: “promover o 
conhecimento sobre a herança cultural” e 
“apoiar a tradição oral”, segundo o Manifesto da 
UNESCO, pelo que serão realizadas ações com a 
população sénior direcionadas para estes 
objetivos. 
Todas as atividades destinam-se a utentes dos 
Lares e Centros de Dia do Município de Oliveira 
de Azeméis bem como a grupos seniores 
informais. 

Destinatários/as 

de Oliveira de Azeméis;

Local de realização 
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Ferreira 
de Castro. 

Inscrições 
As inscrições são gratuitas, obrigatórias e 
limitadas, podendo ser efetuadas através do 
email bibliotecasa@cm-oaz.pt, ou pelo telefone: 
256607177 (A/C Carlos Costa). Carecem sempre 
de confirmação por parte da biblioteca.

www.bm-ferreiradecastro.com


