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Biblioteca Municipal Ferreira de Castro comemorou o 9º 

aniversário 

No passado dia 14 de dezembro, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro (BMFC) comemorou o seu 9.º aniversário e, 

para celebrar esta data, organizou um programa comemorativo com atividades em torno do livro e da leitura, 

direcionadas para todos os públicos, que decorreu nos dias 10, 14 e 17 de dezembro de 2016. 

No dia de aniversário, o espetáculo de teatro “Em busca da joaninha dourada” e a distinção dos leitores em destaque 

do ano 2016 assinalaram o 9º aniversário da Biblioteca Municipal Ferreira de Castro.  

Depois do espetáculo de teatro “Em Busca da Joaninha Dourada”  levado a cena pela companhia Bica Teatro e que 

divertiu crianças e graúdos, a biblioteca acolheu todos/as os que connosco quiseram comemorar para cantar os 

parabéns à biblioteca e apagar das velas do bolo de aniversário neste dia tão especial. 

A Vereadora da Cultura, Dra. Gracinda Leal, recordou o patrono da biblioteca – Ferreira de Castro – que, através da 

sua literatura, levou o nome de Oliveira de Azeméis a todo o mundo. A responsável do pelouro referiu-se em particular 

à publicação do seu primeiro livro - “Criminoso por Ambição” - que está na base das comemorações dos 100 anos da 

vida literária de Ferreira de Castro que decorrem até janeiro de 2017. 

À semelhança dos anos anteriores, a biblioteca entregou lembranças aos leitores em destaque deste ano. Maria 

Albuquerque Xará (escalão 0-3 anos), Vicente Gomes de Oliveira (escalão 4-10 anos), João Alberto Queirós Correia 
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Oliveira Teixeira (escalão 11-17 anos) e Liliana Mendes Azevedo (escalão +17 anos) foram os leitores em destaque pelo 

maior número de empréstimos domiciliários durante o ano de 2016.  

 

Igualmente foram destacados os leitores Beatriz Vilas Boas Pereira (N.º 10014), Joana Íris Costa Azevedo (N.º 10114), 

Manuel Costa Gomes (N.º 10214) e Mara Morais de Oliveira (N.º 10314) cujo número de inscri ção na biblioteca tem 

simpaticamente o 14 (dia do aniversário) na sua composição. 

A biblioteca municipal Ferreira de Castro foi inaugurada a 14 de dezembro de 2007 e, em nove anos de funcionamento, 

a biblioteca já procedeu a 149 808 empréstimos, dos quais 7 458 em 2016. Atualmente estão disponíveis 51 285 

documentos em catálogo. 

O serão ficou marcado pela conferência do ciclo de conferências “ Às quartas com…”, organizado pelo Rotary Club de 

Oliveira de Azeméis em parceria com a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro. A convidada da noite, Teresa Canto 

Noronha, conversou com o público que se deslocou à biblioteca sobre “A dualidade do olhar: entre factos e a 

criatividade”; a jornalista e artista plástica fez uma retrospectiva da sua vida profissional, desde os tempos da 5 de 

outubro até Carnaxide, passando por Bruxelas e Roma. 
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As comemorações do 9.º aniversário não se limitaram apenas ao dia 14 de dezembro, a biblioteca municipal ofereceu 

aos seus/suas leitores/as um programa comemorativo com atividades para muitos gostos nos dias 10, 14 e 17 de 

dezembro de 2016. 

 

A ‘Oficina Famílias - O Livro e o Artista’, que teve lugar no dia 10 de dezembro, foi ministrada por Paulo Jesus do 

Serviço Educativo do Museu de Serralves e permitiu ajudar a compreender e a complementar a exposição «QUE SAIS-

JE?: Livros e Edições de Artista da Coleção da Fundação de Serralves», que está 

patente ao público até ao dia 28 de janeiro de 2017. 

Explorando os temas da exposição, esta formação possibilitou aos/às 

participantes a criação do seu próprio livro de artista, através de texturas, 

transparências, cores e formas onde os materiais foram o ponto de partida para 

dar lugar à criatividade e iniciar a história que iria crescer ao longo das páginas. 

 

Para encerrar as comemorações deste ano, o dia 17 de dezembro agradou a mais públicos. Ao final da manhã o público 

infantil foi premiado com o espetáculo de teatro "Uma dúzia cheia de pequenos nadas!" e à noite o escritor Tiago 

Moita apresentou o novo livro “O Evangelho do Alquimista”.  
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Inserido no programa de comemorações do 9.º aniversário da biblioteca, e para encerrar mais um ano do projeto 

Bebéteca-Bê de Bebé, no dia 17 de dezembro, a biblioteca municipal acolheu o espetáculo de teatro para bebés e 

crianças intitulado "Uma dúzia cheia de pequenos nadas!", levado a cena pela companhia Teatro a Quatro, cujo tema 

foi o Natal e as emoções natalícias. 

 

No serão, Luís Quintino apresentou o novo romance de Tiago Moita, "O EVANGELHO DO ALQUIMISTA", uma 

publicação da Chiado Editora. Esta iniciativa integrou a temática “Um escritor apresenta-se…” na qual se pretende dar 

a conhecer escritores/as, as suas obras e a evolução das suas escritas. 

 


