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INTRODUÇÃO 

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro associa-se, como vem sendo habitual, às escolas do 

Município de Oliveira de Azeméis e ao Centro de Centro de Formação de Associação de Escolas de 

Arouca, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis para apresentar a toda a comunidade a Mostra 

Concelhia das Bibliotecas Escolares 2014.  

A mostra coletiva, patente ao público de 03 a 07 de junho, está organizada em vários espaços da 

Biblioteca Municipal e reúne os trabalhos realizados pelos/as alunos/as dos diferentes níveis de 

ensino ao longo do ano letivo 2013/2014, nomeadamente na Semana da Leitura cujo tema central 

da edição deste ano, instituído pela RBE em consonância com Associação das Comemorações dos 

800 anos da Língua Portuguesa e o Ministério da Educação, versou a temática: 8 Séculos da Língua 

Portuguesa, pretendendo desta forma, valorizar e dar visibilidade à Língua Portuguesa enquanto 

língua oficial de oito países inseridos em múltiplas matrizes geopolíticas e culturais. Como 

complemento a este tema tão abrangente, os parceiros que integram a Rede de Bibliotecas 

Escolares do município de Oliveira de Azeméis, apresentaram como subtema – os/as autores/as 

locais – procurando, desta forma, divulgar autores/as que fazem parte do seu património 

imaterial. 

 

Das iniciativas realizadas, comuns a todos os parceiros, destacaram-se as seguintes atividades:  

1. Leituras à mesa (toalhetes com autores/as locais); 

2. Ler está na moda (molduras com pequenos excertos de obras de escritores/as locais para serem 

colocadas nos estabelecimentos comerciais das freguesias respetivas); 

3. Escritores/as (nossos/as) por todo o lado (frases e/ou marcadores com frases extraídas de obras 

de autores/as de Língua Portuguesa para serem distribuídos nas escolas); 
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4. Caminhada da leitura (iniciativa do CFAE-AVCOA que pretende percorrer os caminhos de 

Ferreira de Castro / Ossela); 

5. Minuto da Leitura (a ser realizado no dia 17 de março no 1º tempo letivo em cada uma das 

escolas dos agrupamentos); 

6. Convidado/a da Leitura; 

7. Maratona da Leitura; 

8. Boletim bibliográfico com autores/as do Fundo Local; 

9. Representação da peça “A Missão” pelo CITEC – Centro de Iniciação Teatral Esther Carvalho. 

 

A mostra apresenta-se assim à comunidade oliveirense em três espaços distintos: Átrio - 

Exposição, Sala Polivalente e Secção Infanto-Juvenil – que o/ a convidamos a visitar. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL FERREIRA DE CASTRO E BIBLIOTECAS ESCOLARES 

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro, as bibliotecas 

escolares dos Agrupamentos de Escolas do Município de 

Oliveira de Azeméis e o Centro de Formação de Associação 

de Escolas dos Concelhos de Arouca, Vale de Cambra e 

Oliveira de Azeméis (CFAE AVCOA), para o encerramento 

da Semana da Leitura 2014, convidaram o CITEC – Centro 

de Iniciação Teatral Esther Carvalho de Montemor-o-Velho 

para apresentar uma criação teatral inspirada na obra de 

Ferreira de Castro, A Missão, escrita em 1950. Esta 

representação teve lugar na Estalagem S. Miguel, no dia 22 

de março, pelas 21h00. 

Esta obra, do mais emblemático escritor oliveirense, coloca 

um problema que ainda se mantém bastante atual, mesmo tendo em conta as mudanças 

registadas recentemente: a responsabilidade da igreja perante a comunidade em geral.  

Em plena segunda guerra mundial, de 1939 a 1945, que custou milhões de vidas e pilhas de 

cadáveres converteram-se no espelho de uma civilização, de súbito, numa congregação os seus 

elementos são colocados perante um inesperado problema moral. As dúvidas, as reflexões e os 

conflitos estalam e certezas tidas como inquestionáveis são discutidas. Voltam as memórias 

individuais e coletivas que se encontravam adormecidas. Tudo volta a poder ser posto em causa. 

Os medos e os fantasmas surgem para reavivar feridas passadas e que se desejam esbater para 

sempre.  

Quem nunca terá tido problemas de consciência? E hesitações? Quem nunca se questionou sobre 

o caminho a seguir?  

 

 

A Missão: representação da obra de 

Ferreira de Castro 

A Missão: representação da obra de 

Ferreira de Castro 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAJÕES 

“A minha Casa é a Língua Portuguesa” 

Com esta instalação artística, pretende-se espelhar o 

trabalho desenvolvido em torno da língua portuguesa, 

dos/as seus/as autores/as, locais, nacionais e além 

fronteiras, e textos mais representativos. É uma 

homenagem aos 8 séculos de língua portuguesa e um 

incentivo à sua valorização, que deve começar na casa de 

cada um, na biblioteca, na escola, no seu território, na sua 

“pátria” (“A minha pátria é a língua portuguesa”, Fernando 

Pessoa). Este trabalho teve o seu ponto alto na Semana da 

Leitura, de 17 a 22 de março.  

No AE de Fajões 

deu-se início a essa semana com 1 minuto de leitura em 

todas as salas de aula, desde o pré-escolar ao 12º ano, com 

textos de autores/as de língua portuguesa, e houve 

animação de espaços exteriores. Ao longo da semana, 

passaram pelas escolas vários/as convidados/as de leitura, 

como os/as escritores/as locais Carla Costa, Martz Inura, 

Flávio Capuleto, António Rebelo Costa, Samuel de Bastos 

Oliveira, Gil Bastos, Carlos Costa Gomes, Manuel Ferreira, 

Florentino Rodrigues e ainda autarcas e párocos. Os/As 

pais/mães e encarregados/as de educação foram também 

uma presença constante nos diferentes estabelecimentos, 

sobretudo nos jardins-de-infância e escolas do 1º CEB. Foi uma semana bastante virada para o 

meio, com destaque para a rubrica “Ler está na moda”, que divulgou os/as autores/as locais, nas 

montras dos estabelecimentos comerciais das freguesias do Agrupamento e terminou com a 

Exposição nas BE da EB 2,3 

Carregosa 

Maratona de Leitura na EBS de 

Fajões 

Sessão de abertura na EBS de Fajões 

e na EB2,3 de Carregosa 

Sessão de abertura na EBS de Fajões 

e na EB2,3 de Carregosa 
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“Maratona da Leitura”. Destacamos ainda a exposição “Livros que fizeram história”, que 

proporcionou aos/às nossos/as alunos/as o contacto com livros e autores/as que mudaram a 

forma de ver o mundo, bem como as atividades à volta do livro e da leitura, em articulação com os 

diferentes departamentos curriculares, visíveis nos produtos expostos noutros espaços da BMFC. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. FERREIRA DA SILVA 

No âmbito da temática escolhida pela RBOA (Rede de 

Bibliotecas Escolares de Oliveira de Azeméis) para a Semana 

da Leitura 800 anos da língua portuguesa: escritores/as 

locais, ao longo do ano letivo 2013/2014, as BE do 

Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva 

desenvolveram um trabalho de articulação convergindo o 

seu plano de ação com as áreas curriculares disciplinares, com projetos e AEC, num trabalho 

colaborativo que envolveu toda a comunidade educativa, representantes das instituições locais, 

escritores/as… 

No decorrer do ano letivo, foram dinamizadas diversas 

atividades das quais se destacam o/a Convidado/a de 

Leitura, as visitas de escritores/as, os ateliês de escrita 

criativa, concursos e celebração de efemérides…  

As atividades desenvolvidas permitiram a multidisciplinaridade, o apoio aos curricula tendo, a 

Semana da Leitura, que decorreu de 17 a 22 de março, contribuído para a divulgação e a 

descoberta dos valores literários locais, nem sempre devidamente valorizados. 

  

Escritor Flávio Capuleto 

Escritora Carla Maia de Almeida 

Escritor Carlos Nuno Granja 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FERREIRA DE CASTRO 

Ao longo do ano, a iniciativa Escritores em destaque 

procurou fomentar o gosto pela leitura, incentivando o 

contacto com os livros e respetivos/as autores/as através de 

exposições com dados biográficos e bibliográficos. 

Proporcionou momentos de leitura partilhada e a realização 

de trabalhos pelas crianças e pelos/as alunos/as. Destacamos 

Ferreira de Castro por ser um autor local e também por ser o 

patrono no agrupamento a que dá o nome.  

A História Semeada: “Os emigrantes – Diário de Viagem” 

constituiu um projeto de escrita colaborativa tendo como 

fundo o tema aglutinador do agrupamento “Na escola com 

Ferreira de Castro”. A história tratou a problemática da 

emigração, tema tão presente nos dias que correm. A 

narrativa foi crescendo à medida que seguiu a sua viagem, na 

“mala de cartão”, por todas as salas do 1.º Ciclo e do Jardim-

de-Infância do Agrupamento de Ferreira de Castro em forma 

de diário de viagem. Concluída a história, esta foi transcrita para formato digital com as vozes de 

alunos/as de 1.º Ciclo e difundida durante a semana da leitura. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE LOUREIRO E PINHEIRO DA BEMPOSTA 

A leitura e a língua portuguesa foram celebradas ao longo 

do ano no Agrupamento de Escolas de Loureiro e Pinheiro 

da Bemposta. 

De entre as inúmeras atividades promovidas, podemos 

salientar a Hora do Conto para o 1º Ciclo, que procurou 

despertar o gosto pelo livro e pela leitura entre os/as mais 

pequenos/as. Foram contadas e dinamizadas histórias de 

autores/as portugueses/as, bem como de autores/as 

estrangeiros/as. 

O contacto com escritores/as foi outra das atividades que 

visaram a promoção da leitura e da língua portuguesa. A 

conversa com o/a escritor/a, a descoberta da pessoa por trás 

da obra e o contacto com os livros constituíram uma forma importante de aproximar o/a jovem ao 

mundo da literatura. 

Também sob a temática da Língua Portuguesa e dos/as 

nossos/as escritores/as, alguns alunos/as foram 

convidados/as, numa parceria com Educação Visual, a 

decorarem uma tela com a caricatura de um/a autor/a 

português/portuguesa consagrado/a. 

  



Catálogo Mostra Concelhia de Bibliotecas Escolares 2014  
11 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO 

Ao longo do ano letivo 2013/2014, várias foram as 

atividades promovidas em todos os ciclos de ensino do 

Agrupamento de Escolas Soares Basto, no sentido de 

valorizar, dinamizar e incentivar à leitura recreativa, tendo 

como base a Língua Portuguesa e os seus 8 séculos. Dada a 

efeméride, a Biblioteca Escolar partir do seu espaço e abriu-

se às salas de aula, levando consigo experiências e vivências profissionais como forma de 

complementar os curricula nas várias vertentes, promovendo vários encontros com escritores/as, 

ilustradores/as, atores/atrizes e músicos. Para tal, contámos com a colaboração sempre pronta 

dos/as docentes de Português e de outras áreas disciplinares, dos/as alunos/as e dos/as 

encarregados/as de educação, os quais são sempre um precioso contributo na melhoria da 

qualidade das aprendizagens e na valorização da escola e dos saberes. 

Assim em épocas comemorativas, como o Natal, S. Valentim, 

Dia Europeu da Música, ou a comemoração dos 40 anos da 

revolução do 25 de abril, entre outras, surgiram várias 

atividades dignas de relevo em termos de pertinência e de 

aprendizagem. 

Durante a Semana da Leitura, as BE do Agrupamento 

optaram por fazer alusão à comemoração dos 800 anos do nascimento da Língua Portuguesa, 

dando especial relevo aos/às escritores/as do concelho.  

Para a Mostra Concelhia da RBEOA, foram selecionados 

alguns materiais alusivos, a Semana da Leitura e registados 

outros momentos importantes de atividades realizadas ao 

longo do ano letivo 2013/2014. 
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CENTRO DE FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS DOS CONCELHOS DE 

AROUCA, VALE DE CAMBRA E OLIVEIRA DE AZEMÉIS (CFAE AVCOA) 

O Centro de Formação de Associação de Escolas dos Concelhos de Arouca, Vale de Cambra e 

Oliveira de Azeméis (CFAE AVCOA), organiza desde 2013 a Caminhada da Primavera, para celebrar 

o início da Primavera e ao mesmo tempo promover o convívio entre os elementos da respetiva 

Comunidade Educativa. 

Em 2014, o AVCOA associou-se às atividades da Semana da Leitura em Oliveira de Azeméis e 

promoveu, no dia 22 de março, durante a tarde, a Caminhada da Primavera - Caminhada 

Literária, utilizando para isso os Caminhos de Ferreira de Castro – Roteiro Literário, projeto do 

Município de Oliveira de Azeméis e do Centro de Estudos Ferreira de Castro, que, na freguesia 

natal do Escritor, Ossela, estabeleceu um percurso com cerca de 13 Kms, onde é possível sentir a 

obra e vida do Escritor. 

Esta iniciativa teve a preciosa colaboração do Centro de Estudos já referido, na pessoa do seu 

Presidente da Direção, Senhor Carlos Alberto Castro, que dirigiu a caminhada com todo o seu 

saber e paixão sobre a vida e obra do Autor. 

 

 

 


