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Biblioteca Municipal Ferreira de Castro comemorou o 

10º aniversário 

No passado dia 14 de dezembro, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro comemorou o seu 10.º aniversário e, para 

celebrar esta data, organizou, entre os dias 14 e 16 de dezembro, um programa com diversas atividades em torno do 

livro e da leitura, direcionadas para todos os públicos. 

 

Diariamente, o público da biblioteca pode visualizar o vídeo “10 Anos 10 Testemunhos”, uma compilação de opiniões, 

ideias e pensamentos dos nossos/as leitores/as e parceiros/as, dar os parabéns à biblioteca no nosso Painel de 

Aniversário, receber marcadores de livros e balões e tirar uma fotografia na nossa ‘Moldura fotográfica 10.º 

Aniversário’. 

 

O grande dia de festa foi no 

sábado, dia 16 de dezembro, 

um dia recheado com muitas 

atividades.  

 

Este dia tão especial começou 

com um espetáculo de teatro 

para bebés e crianças intitulado 

“A Rena Constipada”, levado a 

cena pela companhia TEATRO A 

QUATRO.  

Com a sala a rebentar pelas 

costuras, bebés e crianças 

deliciaram-se com a história de 

Freddy e a Rena Rodolfa que 

estava constipada. 

 

Paralelamente, no atelier de expressões, o formador Samuel Silva, do Serviço Educativo do Museu de Serralves, 

realizava a oficina «Livro-Caixa-Percurso», uma iniciativa realizada em família.  
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O grande destaque das comemorações foi à tarde com a Cerimónia pública de atribuição do Certificado de Inclusão na 

Rede de Bibliotecas Associadas à Comissão Nacional da Unesco, pela Dra. Fátima Caulino, e a apresentação do Projeto 

Bibli(U)NESCO.  

 

O projeto bibli(U)NESCO é um projeto de sensibilização e dinamização de ações dirigidas à comunidade, no âmbito da 

resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) intitulada “Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de 
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Desenvolvimento Sustentável” e de datas comemorativas e efemérides da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). 

 

Seguiu-se o anúncio dos Leitores em Destaque deste ano, Margarida António de Sá Oliveira (escalão 0-3 anos), Mariana 

Conde e Castro (escalão 4-10 anos), João Alberto Queirós Correia Oliveira Teixeira (escalão 11-17 anos) e, em Ex aequo, 

Rosa de Pinho e Silva Boia e Maria Elisabete Sousa Pereira (escalão +17 anos) foram os leitores em destaque pelo maior 

número de empréstimos domiciliários durante o ano de 2017.  

Igualmente foram destacados os leitores Francisco Santiago Almeida Carneiro (N.º 10414), Beatriz Ferreira Machado 

(N.º 10514) e Salomé Reis Lopes (N.º 10614) cujo número de inscrição na biblioteca tem simpaticamente o 14 (data 

do aniversário) na sua composição. 

 

No final da cerimónia, o público presente afinou a garganta e, juntamente com Bea Vilhena, cantaram os parabéns à 

biblioteca e apagaram-se as velas do bolo de aniversário. 

Ana Vilhena tem 17 anos, começou na música há 5 anos com aulas de guitarra e agora está a explorar o baixo na Riluc. 

Já teve aulas de canto com Jacinta Jazz e pertence a uma banda que se chama Timeless Sound. Mais informações em 

https://www.facebook.com/bea.music/.  

 

A Biblioteca Municipal Ferreira de Castro foi inaugurada a 14 de dezembro de 2007 e, em dez anos de funcionamento, 

já procedeu a 151 119 empréstimos, sendo que atualmente estão disponíveis 52 263 documentos em catálogo. 


