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8.º Aniversário  

Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 

 

No dia 14 de dezembro, a 

Biblioteca Municipal 

Ferreira de Castro (BMFC) 

comemorou o seu oitavo 

aniversário e para celebrar 

esta data preparou um dia 

especial para os/as 

seus/suas leitores/as e 

amigos/as. 

 

As comemorações tiveram 

início de manhã, pelas 

11h00, com a inauguração da Exposição “As palavras em liberdade: Coleção E. M. de MELO e 

CASTRO”, da Fundação de Serralves.  

Esta coleção é constituída por várias centenas de obras compiladas por E. M. de Melo e Castro, 

poeta visual e autor de numerosas obras teóricas sobre o tema, e oferece uma panorâmica 

histórica e internacional da poesia visual, dando particular atenção às criações portuguesas e 

brasileiras, aonde surgem nomes como o próprio Melo e Castro, Ana Hatherly, António Aragão, 

Paulo Bruscky, Julio Plaza, António Vigo, Dom Sylvester Houédard, entre outros. 

A exposição pode agora ser visitada na BMFC até ao dia 12 de março de 2016, durante o horário 

de funcionamento. 

 

No período da tarde, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro contou com a presença de vários/as 

leitores/as e amigos/as e da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, 
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Dr.ª Gracinda Leal, para apagar as velas do bolo do 8.º 

aniversário e felicitá-la por mais um ano de existência. 

 

No momento do apagar das velas foram ainda 

entregues as lembranças aos/às leitores/as em 

destaque deste ano.  

Como vem sendo habitual, a BMFC destaca os/as 

leitores/as com o número catorze no cartão de 

leitor/a e os/as leitores/as com maior número de 

empréstimos. 

“14” no cartão de leitor:  

Raul Sousa Silva - 8 anos; 

Inês Valente Moreira - 7 anos; 

Guilherme Almeida Oliveira - 9 anos; 

Teresa Ferreira de Carvalho Valente Maciel - +17 anos. 

Top +EMPRÉSTIMOS 

Tiago Gomes de Oliveira - 3 anos, 71 empréstimos (também foi Leitor em Destaque em 2014); 

Apolo Guilherme Albergaria - 6 anos, 83 empréstimos; 

Sofia Pinto Rodrigues - 15 anos, 46 empréstimos; 

Maria Isabel Tavares - +17 anos, 53 empréstimos; 

 

Durante estes oito anos de funcionamento, a BMFC registou 111 100 empréstimos domiciliários, 

sendo que 9550 referem-se ao corrente ano. Relativamente às inscrições de leitores, este ano 

foram contabilizadas 403 inscrições. 


