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Inauguração  

Mostra Concelhia de Bibliotecas Escolares 2017 

No dia 05 de junho de 2017, durante o período da tarde, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro de Oliveira 

de Azeméis foi palco de muita animação com a inauguração da 12.ª edição da Mostra Concelhia de 

Bibliotecas Escolares, que pode ser visitada até ao próximo dia 16 de junho. 

Nesta tarde de festa, estiveram presentes na inauguração a Vereadora da Cultura Gracinda Leal, que tutela 

a Cultura e a Gestão e Coordenação de Bibliotecas Municipais, a Vereadora Manuela Pinho, que tem a seu 

cargo a Educação (Ação Social, Transportes e Bibliotecas Escolares), a deputada da Assembleia da República 

- Helga Correia, a Coordenadora Interconcelhia de Bibliotecas Escolares - Elisabete Carvalho, o Diretor do 
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CFAE AVCOA - José Rosa, a responsável pela Biblioteca Municipal Ferreira de Castro - Marta Mota, a 

responsável pelo SABE - Isabel Azevedo, os/as diretores/as ou seus/suas representantes dos Agrupamentos 

de Escolas do município, os/as professores/as bibliotecários/as, outros professores/as e agentes da 

comunidade educativa, pais/mães e/ou familiares e alunos/as.  

Esta abertura foi abrilhantada pela atuação do duo de clarinete Lara e Beatriz, do Agrupamento de Escolas 

de Fajões, que interpretaram os temas «Cool, Man» e «Together we’re strong» de Fons Van Gorpe, à qual 

se seguiu a visita guiada à exposição, sob a orientação de Isabel Azevedo e dos/as Professores/as 

Bibliotecários/as de cada agrupamento.  

A visita terminou na sala polivalente da biblioteca municipal, para um momento mais cerimonioso com 

alguns discursos das entidades envolvidas, e seguiu-se um momento muito animado, protagonizado pelos/as 

alunos/as do 3.º ano de escolaridade da Escola Básica n.º 1 de Travanca, orientados/as pela Professora Paula 

Ramos, que dramatizaram o texto «Vem aí o Zé das Moscas» da autoria de António Torrado. A sessão 

encerrou com a declamação de um poema pelos anfitriões e apresentadores de toda a cerimónia, o aluno 

João David e a aluna Maria João, ambos do Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da Silva. 

 

 


