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Um mês recheado de atividades com o 

programa Abril Livros Mil 2016 

 

Entre os dias um e 27 de abril vai realizar-se mais uma edição do «Abril 

Livros Mil».  

O «Abril Livros Mil» é um programa de atividades que ocorre anualmente, 

desde o ano de 2006, durante o mês de abril em Oliveira de Azeméis e que 

tem como principal objetivo a comemoração do Dia Internacional do Livro Infantil (2 abril) e do Dia 

Mundial do Livro e dos Direitos de Autor (23 abril). Ler+» 

O programa da edição deste ano é o seguinte: 

 

Jantar com Livros e Histórias de Pijama  

01/02 abril 2016 | 19h30 » 09h00 

Noite mágica e divertida que permite às crianças e jovens passarem uma noite 

na biblioteca, por entre livros e estórias animadas. Depois de um majestoso 

jantar com livros haverá atividades e estórias fantásticas para partilhar, jogos 

lúdicos, ateliers pedagógicos e muitas aventuras divertidas. Ler+» Informações e 

programa 

Local: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro  

Destinatários/as: Público infanto-juvenil (crianças dos 8 aos 12 anos) 

 

Estafeta de Leituras  

01 » 23 abril 2016 | Vários horários 

Após definir o itinerário da Estafeta de Leituras, as instituições participantes recebem 

contadores/as e dinamizam sessões de leitura nas suas instalações, passando depois o 

testemunho às instituições seguintes.  

A estafeta de leituras terá início no dia 01 de abril de 2016, pelas 22h00 na Biblioteca 

Municipal Ferreira de Castro (que será a primeira instituição agendada no itinerário), 

com a leitura de um conto destinado ao público infantil. O/A contador/a da biblioteca irá para a próxima 

instituição do itinerário, no dia e hora agendados, levando consigo o livro da estafeta que entregará ao 

próximo/a contador/a, e contará o seu conto ao público que aí estiver para ouvir. Esta segunda 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=351
http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/abril_livros_mil/2016/historias_pijama.pdf
http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/abril_livros_mil/2016/historias_pijama.pdf
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instituição terá de encontrar, localmente ou dentro da sua instituição, alguém que conte um conto 

(escolhido pela própria instituição) e que parta para o participante seguinte, passando o testemunho – 

livro da estafeta.  

O circuito termina com um Serão de Contos aberto a toda a comunidade, a realizar no dia 23 de abril de 

2016, pelas 21h30, na Sala Polivalente da BMFC, dinamizado pelos/as contadores/as participantes nesta 

iniciativa que queiram vir partilhar os seus contos e estórias. 

A iniciativa destina-se a Escolas, Bibliotecas, Juntas de Freguesia, Associações e Organizações, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social do Município de Oliveira de Azeméis.  

Os/As contadores/as podem ser bibliotecários/as, animadores/as, professores/as, dirigentes 

associativos/as, idosos/as, crianças, jovens, adultos/as, atores e atrizes, todos/as os/as que apresentem 

abertura para esta atividade e queiram participar. Ler+» Roteiro Estafeta de Leituras 2016  

Local: Ver roteiro 

Destinatários/as: Público em geral 

 

Conferência “Portugal e a Grande Guerra – uma visão geral” e Apresentação do livro “Moçambique na 

I Guerra Mundial. Diário de um alferes-médico - Joaquim Alves Correia de Araújo - 1917-1918” de 

Teresa Araújo  

5 abril 2016 | 21h00  

Inserida no programa evocativo do centenário da Grande Guerra promovido pelo 

Município de Oliveira de Azeméis, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro vai 

acolher uma conferência intitulada "Portugal e a Grande Guerra – uma visão geral", 

proferida pelo Coronel Aniceto Afonso, antigo Diretor do Arquivo Histórico Militar, co-

coordenador da obra “Portugal e a Grande Guerra 1914.1918” e investigador do 

Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. 

Paralelamente será apresentado o livro "Moçambique na I Guerra Mundial. Diário de um alferes-médico 

- Joaquim Alves Correia de Araújo - 1917-1918", da autoria da Dr.ª Teresa Araújo, Mestre em História da 

Arte e arquivista no Arquivo Municipal da Póvoa do Varzim, neta do autor do diário. 

Local: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro  

Destinatários/as: Público em geral 

 

 

 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/abril_livros_mil/2016/estafeta_roteiro.pdf


 
ABRIL LIVROS MIL 2016 

BIBLIOTECA MUNICIPAL FERREIRA DE CASTRO 

 
 

   
  3 / 9  

Contos Cruzados 2016: Se eu não visse a bruxa que me matou…  

7, 14, 21 abril 2016 | 14h30 

Tarde de contos tradicionais em que, num cruzamento de gerações, crianças, jovens, 

adultos/as e idosos/as reúnem-se na biblioteca municipal para partilharem contos 

sobre o tema Se eu não visse a bruxa que me matou….  

Cada grupo/pessoa é convidado/a a partilhar contos e lendas, recorrendo à simples 

narrativa ou utilizando outros recursos adequados à transmissão da mensagem (por 

exemplo, simples narrativa, dramatização, etc.).   

Aberta a pessoas de todas as idades, esta iniciativa visa fomentar o conhecimento sobre a herança 

cultural e apoiar a tradição oral através da estimulação da criação artística em idade sénior e do 

combate ao isolamento, integrando crianças e jovens num espaço intergeracional. Ler+» 

Local: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro  

Destinatários: Utentes de Lares e Centros de Dia, grupos seniores informais e crianças e jovens das 

Escolas do Município de Oliveira de Azeméis (desde o 1.º Ciclo do Ensino Básico ao Secundário) 

 

Um escritor apresenta-se… José Canita - Apresentação do livro «Quem tem coragem?»  

9 abril 2016 | 16h00 

Sob a temática “Um escritor apresenta-se…” na qual se pretende dar a conhecer escritores/as, as suas 

obras e a evolução das suas escritas, o escritor José Canita apresenta o seu livro «Quem tem coragem?», 

uma publicação da Chiado Editora. Ler+» 

Sinopse do livro: 

José Canita, aos 50 anos de idade, deixa um emprego de 22 anos e após um acidente de 

viação, que lhe podia tirar a vida, decide iniciar uma nova fase da sua vida – ajudar 

pessoas! 

Desde criança, sempre foi uma pessoa de sonhos, lutando por eles, mesmo passando 

por grandes obstáculos. 

Como foi possível sobreviver à violência doméstica, e ao bullying? 

Como foi possível vencer a obesidade, a hipertensão e os valores elevados do colesterol e triglicéridos? 

Como foi possível resistir aos vícios do álcool, do tabaco e da droga? 

Como é ser livre? Como se consegue? 

Tudo isto, e muito mais pode descobrir neste livro, agora ao seu dispor. 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=351
http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=418
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Se é estudante, anda à procura do primeiro emprego, está empregado, é um desempregado, ou é 

empreendedor, então este também é o livro certo para si. 

Um livro para despertar consciências, indicado para todas as pessoas que ainda não atingiram a sua 

felicidade, o seu bem-estar e equilíbrio físico, mental e espiritual. 

Este livro pode mudar a sua vida! Tem coragem em ler? 

Biografia do autor: 

 José Canita tem 50 anos, é formado em Engenharia de Produção Agrícola e 

tem outras formações específicas nas áreas da Agro-Indústria, Política 

Agrícola Comum, Projetos de Investimento, Economia Social, Distribuição 

Alimentar, Logística, Marketing, Vendas, Comunicação, Gestão de 

Empresas, Gestão de Marcas, Gestão de Qualidade, Eventos, Neurociência e Liderança.  

A comemorar em 2015, os 25 anos de carreira profissional, iniciou a mesma nas Agroindústrias, 

inicialmente na Incotal, passando depois pela Agro-Divor (grupo Sonae), de onde saiu em 1992 para a 

Carmim. Foi Diretor Geral desde 1999, terminando por iniciativa própria em 11 de Julho de 2014, com a 

sua saída do grupo.  

Ao longo destes anos foi mentor e gestor de vários projetos e marcas líderes de mercado. Desenvolveu 

trabalho também ao nível do recrutamento, criação, gestão, formação e treino de equipas de vendas.  

Neste momento iniciou o seu percurso de Autor, com este seu primeiro livro, e em simultâneo é 

Consultor, Formador e Palestrante. Mentor do projeto QUEM TEM CORAGEM?, que  integra a TOUR 

PORTUGAL, a qual irá passar por 50 cidades portuguesas e mais 25 outras localidades/Escolas 

Secundárias e Universidades, no âmbito dos seus 25 anos de carreira profissional. 

Local: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro  

Destinatários/as: Público em geral 

 

VI Concurso Concelhio de Leitura – Final Concelhia 

13 abril 2016 | 14h00 

Para terminar a 6.ª edição do Concurso Concelhio de Leitura, a Biblioteca Municipal 

Ferreira de Castro promove a Cerimónia de Encerramento do Concurso Concelhio de 

Leitura.  

Durante o período da manhã realiza-se a prova escrita e no período da tarde, pelas 

14h00, vai ter lugar a prova oral, a cerimónia de encerramento e a entrega de 

prémios. 
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Este concurso, promovido pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro em parceria com as escolas do 

município, tem como objetivo promover e estimular a prática da leitura e interpretação literária, dando 

a conhecer obras de literatura e seus/suas escritores/as. Ler+» 

Local: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro  

Destinatários/as: Público em geral 

 

Um escritor apresenta-se… Carlos da Costa Gomes - Apresentação do livro «Notas breves de um 

(des)contentamento» 

15 abril 2016 | 21h30 

Sob a temática “Um escritor apresenta-se…” na qual se pretende dar a conhecer escritores/as, as suas 

obras e a evolução das suas escritas, o Professor Doutor Carlos da Costa Gomes vai apresentar o livro 

«Notas breves de um (des)contentamento», da autoria de Daniel Serrão, do qual é organizador e 

coautor. Ler+» 

Sinopse do livro: 

Atendendo aos dados das ciências sobre a questão do início de um novo ser da espécie 

humana, um novo ser humano, é um erro interpretar o seu desenvolvimento de forma 

independente e fragmentada. 

Mas se é verdade que as descobertas científicas, no plano da biologia, originam uma 

nova visão da vida e do próprio homem desde o seu início ao seu término, também é 

verdade que oferecem novas possibilidades para mudanças sociais. 

A partir de textos escritos por Daniel Serrão para o programa, de sua autoria, “Bloco de Notas” da Rádio 

Renascença, vamos indo, novamente, ao encontro do seu pensamento.  

Temas diversos e temáticas várias atravessam a tessitura deste pequeno livro. Começa-se pelo início da 

vida; debate-se sobre as questões fraturantes, como, por exemplo, o aborto – que ainda mantém 

pertinência –; discorre-se sobre as implicações e os benefícios das novas tecnologias, nomeadamente 

sobre a reprodução humana (clonagem, transplantes...); e reflete-se sobre o envelhecimento e a velhice, 

ainda que de forma breve, bem como sobre as grandes questões do fim da vida – eutanásia, suicídio 

assistido, tratamentos desproporcionados, interrupção de tratamentos e direitos e deveres dos doentes. 

Biografia de Carlos da Costa Gomes: 

Professor e Investigador do Instituto de Bioética da Universidade Católica 

Portuguesa; Professor Convidado da Escola Superior de Enfermagem da Cruz 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/sabe/c_leitura/cl_2016.htm
http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=418
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Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azeméis e da Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias – Instituto 

Politécnico de Castelo Branco. 

Doutor em Bioética pelo Instituto de Bioética da UCP e Teólogo Licenciado pela Faculdade de Teologia 

da UCP (Porto); Secretário Executivo da Direção e do Conselho Consultivo do Instituto de Bioética; 

Secretário-Geral do Centro de Estudos de Bioética e Diretor da Revista Portuguesa de Bioética; 

Presidente da Comissão de Ética da Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de 

Oliveira de Azeméis; membro da Comissão de Ética da ESALD; membro da CPCJ de Oliveira de Azeméis. 

Biografia de Daniel Serrão: 

Professor Catedrático (jubilado) da Faculdade de Medicina, da Universidade do Porto; Professor de 

Bioética no Doutoramento de Bioética, Instituto de Bioética da UCP. Membro Efetivo da Academia das 

Ciências de Lisboa, Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Medicina; foi membro da 

European Academy of Sciences and Arts; membro da Pontifical Academy for Life; Conselheiro do 

Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e do Steering Committee on Bioethics do Conselho 

da Europa. Autor de várias obras de ética e bioética e centenas de artigos publicados em revistas 

científicas nacionais e internacionais. 

Local: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro  

Destinatários/as: Público em geral 

 

Palestra “Venha descobrir o impacto das Novas Tecnologias no Desenvolvimento Infantil” e 

Apresentação do livro “O Poder dos 3 Saberes no Sucesso. Para Pais e Filhos Criadores do Seu Próprio 

Sucesso”  

23 abril 2016 | 16h00  

Sob a temática “Um escritor apresenta-se…” na qual se pretende dar a conhecer 

escritores/as, as suas obras e a evolução das suas escritas, os escritores Alexandra 

Correia Gomes e Paulo Argüelles Madeira que vão apresentar o livro «O Poder dos 3 

Saberes no Sucesso. Para Pais e Filhos Criadores do Seu Próprio Sucesso», uma 

publicação da Chiado Editora.  

Esta apresentação terá início com a palestra "Venha descobrir o impacto das Novas Tecnologias no 

Desenvolvimento Infantil", seguida de uma discussão entre oradores/as e público presente. Esta 

palestra permite contextualizar a temática abordada na obra literária acima mencionada. Ler+» 

Sinopse do livro: 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=418
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Um manual idealizado para pais e filhos, que cruza os conhecimentos do Coaching, da Psicologia, da 

Pedagogia, da Inteligência Emocional, da Programação Neurolinguística e da Gestão do Tempo na 

definição de objetivos diários, mensais e anuais e na identificação de aspetos a melhorar na relação 

entre pais e filhos e na evolução pessoal, com vista à obtenção do sucesso académico - ponto de vista 

dos filhos - e do sucesso profissional - ponto de vista dos pais. 

A componente prática disponível neste livro permite ao leitor identificar aspetos inerentes ao seu 

desenvolvimento e traçar um plano à sua medida, para que possam ser devidamente explorados. 

Para além do elemento relacional a ser trabalhado, o leitor pode, também, compreender melhor as suas 

motivações, as motivações do seu filho/dos seus pais e como estas podem interferir na felicidade e no 

sucesso mútuos. 

No final, o leitor tem a oportunidade de identificar quais são as prioridades da sua vida e colocar no 

papel um plano orientado no tempo no tempo, com tarefas e ações a implementar diariamente.  

Biografia de Alexandra Gomes: 

Licenciada em Psicologia (2002), Mestre em Ciências da Educação, com especialização 

em Orientação Escolar e Profissional, pela Universidade de Aveiro (2011) e CAC 

(Certified Associate Coach) (2013). Nos últimos anos trabalha com pessoas em áreas 

como a Psicoterapia, o Coaching de Carreira, Vocacional e Pedagógico, a Formação, e a 

Inteligência Emocional. Entre 2004 e 2015 colaborou com o Departamento de 

Educação em vários Projetos de Investigação, realçando a coautoria no Manual de Psicologia do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem (Porto Editora, 2007). Tem como missão desafiar os jovens a 

descobrirem o melhor que há em si, as suas melhores ferramentas para o sucesso e os percursos mais 

indicados para si, com vista ao seu bem-estar. 

Acredita na essência de cada um e no sorriso guardado para cada dia; acredita no impacto da 

comunicação, da gratidão e na força da expressão “Eu quero…”; acredita que cada um é capaz de ser 

quem quer e o que quer, em qualquer momento da sua vida! Vive profissionalmente para estes 

propósitos e por estes propósitos e convidando cada um a tornar especial cada dia da sua vida! 

Biografia de Paulo Argüelles: 

Coach desde 2013, tem ajudado pessoas a atingirem os seus objetivos através de 

tarefas diárias. Licenciado em Gestão de Empresas, CPCT (Certified Professional 

Coaching Trainer), CAC (Certified Associate Coach), Gestor, Formador e Speaker 

Motivacional. É cofundador do portal aprendena.net; onde ajuda jovens a 

atingirem os seus objetivos e a (re)descobrirem a sua missão de vida. 
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Acredita que cada jovem possui todos os recursos necessários para "Criar a sua própria História", sendo 

necessário, para tal, encontrar o seu verdadeiro motivo para a ação, e, desta forma construir a sua ação 

motivada diária. Este procedimento é levado a cabo pelo próprio, através da metodologia Coaching que 

o ajuda a despertar para a excelência, otimizar os seus recursos, e desta forma atingir por si os seus 

objetivos. 

Local: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro  

Destinatários/as: Público em geral 

 

Serão de Contos 2016 

23 abril 2016 | 21h30 

Mantendo a tradição, que remonta ao dia 23 de abril de 2008, e 

para concluir mais uma edição do programa «Abril Livros Mil 

2015», que comemora o Livro e a Leitura, a biblioteca municipal 

realiza um Serão de Contos, um momento único de tradição oral.  

Esta noite encerra o circuito da «Estafeta de Leituras» com a entrega da última estafeta ao/à contador/a 

da biblioteca municipal, seguindo-se depois o serão de contos com estórias para todas a idades, um 

momento único de tradição oral apresentado por contadores/as das instituições participantes. Ler+»  

Local: Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 

Destinatários/as: Público em geral 

 

Concurso Nacional de Leitura - Fase Distrital de Aveiro  

27 abril 2016 | Todo dia  

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro organiza as provas distritais do Concurso 

Nacional de Leitura. 

Este Concurso de âmbito nacional desenvolve-se em três fases distintas. Durante 

a 1ª. fase, os concorrentes do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Secundário 

candidatam-se através das respetivas escolas. No início do 2º. trimestre, cada 

escola designa os três alunos vencedores em cada Ciclo e são esses os candidatos às Provas Distritais.  

A abertura oficial da 10ª. edição do Concurso Nacional de Leitura (2015/2016) teve lugar a 20 de 

Outubro de 2015. O âmbito nacional do CNL e a respetiva adesão de adolescentes e professores abrange 

presentemente cerca de 2500 alunos do 3º. Ciclo do Ensino Básico e do Secundário, e cerca 1000 

professores e acompanhantes. As regiões autónomas da Madeira e dos Açores também participam, 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=351
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assim como as escolas no estrangeiro tuteladas pelo Instituto Camões. No conjunto das Provas da 1ª. e 

da 2ª .fases, todos alunos que decidirem participar no CNL terão lido em média quatro títulos, 

selecionados de um universo de centenas de títulos da edição corrente, adaptados às respetivas idades, 

dos 13 aos 15 anos e dos 16 aos 18 anos, respetivamente. 

Local: Pavilhão Municipal Professor António Costeira 

Destinatários/as: Público em geral 


