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Semana da Leitura 2013 

 

Entre os dias 4 e 8 de março, a Biblioteca Municipal Ferreira de Castro 

(BMFC), numa parceria com as bibliotecas escolares do município de 

Oliveira de Azeméis, participou, pelo 6.º ano consecutivo, em mais uma 

edição da Semana da Leitura.  

 

Trata-se de um programa de animação da leitura promovido pelo Plano Nacional de Leitura que tem 

como objectivo celebrar e incentivar o hábito e o prazer de ler entre os portugueses, contribuindo assim 

para uma maior literacia. 

 

A temática escolhida para a edição deste ano, em Oliveira de Azeméis, incidiu sobre o género epistolar – 

a carta e incluiu um conjunto de atividades de promoção da leitura que desafiou a imaginação e a 

criatividade da comunidade escolar. Esta iniciativa envolveu toda a comunidade escolar e a população 

em geral do município. 

 

Ao longo desta semana, recheada de atividades e muita animação à mistura, a biblioteca municipal 

promoveu diversas iniciativas para divulgar o género epistolar, de destacar: Autor do mês, Mostra 

documental Cartas dispersas, Campanha de sensibilização para a temática da carta, Boletim bibliográfico 

coletivo A Carta no catálogo coletivo, Convidado da leitura Fui madrinha de guerra… e o projeto 

interconcelhio P.S. Escreve-me. 

Autor do mês 

Durante o mês de março, a BMFC deu um destaque especial ao género epistolar e aos autores que se 

sobressaíram dentro deste género literário, como Fernando Pessoa, Eça de Queirós, José Jorge Letria, 

Vergílio Ferreira, Antero de Quental, Mário de Sá-Carneiro, Ferreira de Castro, Sofia de Mello Breyner 

Andersen e Jorge de Sena. 

Mostra documental Cartas dispersas 

Entre os dias 4 e 8 de março, esteve patente ao público uma exposição documental composta por 

documentos da coleção da BMFC que tinha como objetivo a divulgação do género epistolar. 

Campanha de sensibilização para a temática da carta 

Ao longo da semana foram oferecidos aos nossos leitores postais com excertos de cartas de autores 

nacionais e estrangeiros, agrupadas por categorias: Cartas de Amor, Cartas de Amizade, Cartas de 
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Viagens, Cartas de Guerra, Cartas de Prisioneiros e Cartas Políticas que pretendiam ser um ponto de 

partida e um convite à leitura do género epistolar. 

Boletim bibliográfico coletivo A Carta no catálogo coletivo 

A biblioteca municipal e as bibliotecas escolares uniram-se para criar um boletim bibliográfico com uma 

bibliografia especializada sobre o género epistolar que esteve disponível para consulta nos sites das 

diversas bibliotecas. Consulte o boletim bibliográfico aqui. 

Convidado da leitura Fui madrinha de guerra… 

No dia cinco de março, a BMFC, numa parceria com a Universidade Sénior de OAZ, acolheu duas antigas 

madrinhas de guerra, Eugénia Maria e Odete Costa, que partilharam com a turma do 5º B da escola EB 

2,3 D. Frei Caetano Brandão as suas experiências pessoais durante a Guerra Colonial e, a partir da 

exibição de aerogramas, realçaram a importância dos mesmos enquanto suporte de escrita, como 

transmissores de solidariedade e de calor humano num cenário de guerra. 

     

P.S. Escreve-me 

Com início no mês de março, este projeto consiste no intercâmbio cultural entre turmas de várias 

escolas a nível interconcelhio, abrangendo os concelhos do Entre Douro e Vouga, através da escrita e 

troca de correspondência. 

A participação implicou uma inscrição prévia e uma troca de correspondência 

que teve início durante a Semana da Leitura e que se estenderá até ao dia 31 de 

maio. Estão, neste momento, a corresponder-se 1347 alunos (619 do 1.º ciclo, 

420 do 2.º ciclo, 278 do 3.º ciclo e 30 do secundário), num total de 71 turmas e 

28 escolas de quatro concelhos da Região do Entre Douro e Vouga, a saber, 

Oliveira de Azeméis, Arouca, Santa Maria da Feira e S. João da Madeira. 

O resultado do projeto será apresentado na Mostra Concelhia de Bibliotecas Escolares, em junho, 

através da disponibilização de cartas selecionadas bem como de registos fotográficos que 

documentarão o envolvimento dos alunos e das escolas. 

 

Mais informações e consulta dos materiais divulgativos aqui. 

Aerograma Eugénia Maria – Madrinha de Guerra Odete Costa – Madrinha de Guerra 

http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/sabe/sl_2013/boletim.pdf
http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/sabe/sl_2013/sl_2013.htm

