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Amadora, 2 de março de 2020 

 

Março | Programação cultural 

Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos 

 

Conheça a programação da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, prevista para março. 

 

Além das atividades regulares, dirigidas a diferentes públicos, este equipamento municipal garante o horário 

Fora d’Horas, que permite a utilização das instalações do piso 0 até às 24h00 (segunda e sábado: 18h00/24h00 

e de terça a sexta-feira: 19h00/24h00). 

 

Esta biblioteca mantém ainda outros projetos ao serviço da comunidade. São eles: A Biblioteca vai a Casa 

(serviço gratuito de empréstimo domiciliário de livros e outros documentos a pessoas com limitações de 

mobilidade), A Biblioteca vai ao Centro de Dia (funciona nos mesmos moldes que a Biblioteca vai a Casa, mas 

dirigido aos Centros de Dia), a Cabine de Leitura - Doar, Levar, Ler e Devolver, antiga cabine telefónica, cedida 

pela Fundação PT que funciona como uma microbiblioteca no jardim, e ainda a leitura digital gratuita do jornal 

Público. 

 

Em anexo, programação da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos prevista para março. 

 

 

Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos 
Av. Conde Castro Guimarães, Nº 6  – Venteira 
Telefone: 214 369 054 
E-mail: bibliotecas@cm-amadora.pt 
GPS: 38.752483, -9.2337572 
 
Horário da Biblioteca: 
Segunda-feira e sábado: 10h00 – 18h00 | terça a sexta-feira: 10h00 – 19h00 
Fora d’Hor@s - segunda-feira e sábado: 18h00/24h00 | terça a sexta-feira: 19h00/24h00). 
Encerramento: domingos, feriados e 24 dezembro. 
 
Horário da Bedeteca e Fanzineteca: 
Piso 2 da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos, de terça a sexta-feira, das 10h00 às 18h00 e sábado 
das 10h00 às 12h30 e das 13h30 às 18h00. 
Encerramento: domingos, feriados e 24 dezembro 
 

mailto:bibliotecas@cm-amadora.pt


 

CONTINUAÇÃO 
 

Página 2 de 6 

Programação da Biblioteca e Bedeteca 
março 2020 

 
3, 10, 17, 24 e 31 março | todas as terças-feiras | 10h30 – 11h30 
Visita orientada à Biblioteca e Bedeteca 
Sinopse: Pretende-se dar a conhecer aos jovens a arte urbana criada em torno, e para a biblioteca, assim como 
sensibilizar os jovens para a utilização da Biblioteca e Bedeteca, dando-lhes a conhecer o espaço, formas de 
organização dos fundos documentais nos diversos suportes da informação existente. 

 
3 e 17 março | Todas as primeiras e terceiras terças-feiras de cada mês | 10h30 às 11h30 
Hora do Conto “O coelho branquinho e a formiga rabiga”, adaptação de Alice Vieira, seguido de atelier 
Sinopse: Esta história tradicional portuguesa é uma das retomadas por Alice Vieira, que recuperam 
criteriosamente narrativas populares orais. A ilustração é de qualidade em todos os volumes, que têm o 
formato e as caraterísticas do álbum. Se lidos em voz alta, estes recontos conquistam o ouvido e a atenção dos 
mais pequenos, em especial pela arte com que são recuperados aspetos fundamentais da narrativa oral 
tradicional, como a constância das fórmulas introdutórias, a reiteração dos verbos de ação, as frases de forte 
acento rítmico, as rimas internas e a prosa entremeada de pequenos textos em verso.  
Destinatários: crianças entre os 4 e os 5 anos. 
É necessária inscrição prévia. 
 
3, 10, 17, 24 e 31 março | | todas as terças-feiras | 15h00 – 17h00 
Tertúlia Literária 
Com a dinamização de Feliciana Caleiro 
Destinatários: público em geral 
 
10 e 24 março | 10h30 - 11h30 | Todas as segundas e quartas 3.ª feiras de cada mês 
Hora do Conto: “A Raposa das botas altas”, adaptado por António Torrado, seguida de atelier 
Sinopse: Esta obra pertence à tradição oral portuguesa, recontada por António Torrado. Esta história de lobos 
e raposas, contada em pormenor nos serões dos bichos, alcançam sempre sucesso. Esta é uma das histórias 
que os lobos nunca ouvem até ao fim. Porque será? 
Destinatários: crianças dos 6 aos 10 anos. 
É necessária inscrição prévia. 
 
6 março | 15h15 
Palestra/Debate sobre História | “Portugal 1961… Decisões e omissões que fizeram daquele ano o princípio 
do fim” 
Com o investigador Adolfo Cueto Rodríguez 
Sinopse: Em 28 de Maio de 1961 celebrar-se-ia o 35º aniversário do golpe militar que acabara com a Primeira 
República. Salazar cumprira 29 anos à frente do Executivo e havia 28 que vigorava a Constituição autoritária 
que dera corpo ao Estado Novo. Até aí, o Regime tinha passado por muitas dificuldades, algumas muito graves, 
e… sobreviveu. Mas em finais da década de 50 as sociedades que tutelava (na metrópole e nas colonias) e o 
mundo tinham mudado. O aviso mais sério teve-o em 8 de Junho de 1958, quando sentiu pela primeira vez o 
perigo do sucumbir pelo voto num daqueles actos a que chamava “eleições”. Mas o pior para o salazarismo 
ainda estava para vir. Fora de Portugal praticamente tudo escapava ao controlo das autoridades de Lisboa, 
especialmente a onda descolonizadora, que investiu contra o país-império em 1961, arrastando consigo uma 
serie de acções e omissões passadas que o tempo —ou a falta dele— converteria em negligências. A guerra 
colonial que em Março daquele ano rebentou em Angola precipitou decisões graves. O governo de Salazar 
colocou Portugal num beco de muito difícil saída. O futuro demonstraria que 1961 fora o princípio do fim. 
Sobre o investigador Adolfo Cueto Rodríguez: 
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(Espanha, 1982), é licenciado em História pela Universidad de Oviedo (2005) e mestre em História das 
Relações Internacionais pela Universidad Complutense de Madrid (2008). Terminou uma tese de 
doutoramento intitulada: La política colonial portuguesa del salazarismo al marcelismo. Origen y destino de un 
ejercicio de resistencia (1930-1974), na Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Tem publicado 
diversos artigos científicos sobre história colonial contemporânea portuguesa e espanhola. O texto, Portugal 
contra el mundo y el mundo contra Portugal foi reconhecido com o «Premio José María Jover de 
investigadores en formación en Historia de las Relaciones Internacionales» (2008), atribuído pela Comisión 
Española de Historia de las Relaciones Internacionales (CEHRI). Desde 2012 é investigador integrado do 
Instituto de História Contemporânea (IHC-NOVA). Desde 2017 trabalha no projeto «Polícia de Segurança 
Pública: História e Património». 
Parceria: Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa | CUTLA 
Destinatários: público em geral 
 
7 março | 10h30 – 11h15 
Música para bebés: sementes de leitura 
Dinamização: Nuno Cintrão 
Sinopse: Propõe um percurso sonoro, no qual ritmos, melodias e outros sons misteriosos aparecem para dizer 
“Olá!” Como verdadeiros pescadores de sons, os bebés vão absorvendo tudo em seu redor, enriquecendo o 
seu vocabulário musical e partilhando a sua alegria com quem está à sua volta. 
Destinatários: Famílias com bebés dos 12 aos 36 meses  
É necessária inscrição prévia | Custo: 5€ 
 
7 março | sábado | 15h30 – 16h30 
Oficina de Literacia Familiar 
Dinamização: Mafalda Abreu 
Sinopse: «Abrir um Livro é abrir uma porta para um mundo cheio de conhecimento e descobertas sem fim! É 
uma viagem que nos faz levantar os pés do chão para nos fazer voar muito alto, onde podemos observar o 
horizonte da nossa imaginação que nunca acaba! Vamos criar personagens e o cenário para fazer uma 
fantástica peça de teatro. E melhor será fazê-lo em família!». 
Esta iniciativa insere-se no projeto de mediação em Literacia Familiar da Biblioteca Municipal, que visa a 
promoção da literacia e aprendizagem formal da leitura e da escrita. 
Reconhecendo a importância e a influência da família no desenvolvimento do interesse pela leitura nas 
crianças, a Biblioteca encetou um projeto de mediação em Literacia familiar assente em 4 pilares: 
. Literacia familiar para pais - sessões com os mediadores Paula Cusati e The Poets and Dragons Society. 
. Conto Contigo - leitura e atividades lúdicas ligadas à leitura e à escrita. Para crianças dos 4 aos 6 anos com um 
elemento adulto da sua família. 
. Literacia Familiar para pais e filhos 
- oficinas de leitura e expressão plástica para a realização de uma peça de teatro. 
. Empréstimo domiciliário de livros - sacos leitura em família, contendo livros, multimédia e objetos no total de 
5 exemplares, às famílias com crianças desde os 6 meses aos 6 anos. 
É necessária inscrição prévia. 
Destinatários: famílias com crianças 
 
9 março | segunda-feira | 21h30 
Encontros Imaginários na Amadora 
Com as personagens Alexandre O’Neill, Mossadegh e Madame Chiang 
Sinopse: Nos Encontros Imaginários não há textos decorados, não há cenários, não há iluminação. O confronto 
de ideias através de personagens marcantes da História da Humanidade. 
Personalidades da História que serão recordadas: Alexandre O’Neil / Mossadegh / Madame Chiang 
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Alexandre O'Neill (Lisboa, 19 de dezembro de 1924 — Lisboa, 21 de agosto de 1986) - Poeta do Movimento 
Surrealista Português. Descendente de irlandeses. Não conseguindo viver apenas da sua escrita, o autor 
alargou a sua ação à publicidade. É da sua autoria o lema publicitário «Há mar e mar, há ir e voltar», entre 
muitos outros. Foi várias vezes preso pela polícia política, a PIDE. 
Mosaddeq (Teerão, 1880 — Ahmad Abad, 5 de março de 1967) - Foi primeiro-ministro do Irão entre 1951 e 
1953. 
Madame Chiang, nascida Soong May-ling (Shanghai, 5 de março de 1898 - Nova Iorque, 23 de outubro de 
2003) - foi  primeira dama da República da China entre 1948 a 1975, esposa de Chiang Kai-Shek. Dedicou-se à 
política e à pintura. 
Organização: CMA, Associação Amadora, Passado, Presente e Futuro e Teatro Passagem de Nível 
Destinatários: público em geral 
 
14 março | 15h30 – 16h30 
A importância da leitura Partilhada 
Dinamização: Paula Cusati 
Sinopse: Ler com os nossos filhos é muito gratificante a nível emocional, cognitivo e criativo. Neste encontro 
serão abordados os benefícios da leitura partilhada diária, como e quando instituir e/ou manter essa rotina e 
refletir sobre como selecionar bons livros para ler em voz alta e explorar em família. 
Esta iniciativa insere-se no projeto de mediação em Literacia Familiar da Biblioteca Municipal, que visa a 
promoção da literacia e aprendizagem formal da leitura e da escrita. 
Sobre Paula Cusati: Licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, e pós-graduada em Livro Infantil, é 
mediadora de leitura e desenvolve projetos com famílias, profissionais e leitores de todas as idades. 
Destinatários: pais 
Participação gratuita | Inscrição prévia 
 
14 março | 15h00 
Oficina Temática | Livros com afeto: Dia do Pai 
Leitura do livro “Adoro-te, Pai” de Joanna Walsh e Judi Abbot, seguida de atelier com execução de lembrança 
para o Pai. 
Destinatários: pais e filhos, entre os 4 e os 7 anos. 
É necessária inscrição prévia. 
 
16 março | segunda-feira | 18h00 
Literatura no Feminino | Leitura da obra “Perto do Coração Selvagem”, de Clarice Lispector 
Sinopse do livro: «A Relógio d´Água publica o primeiro romance da escritora brasileira Clarice Lispector, escrito 
em 1944, durante a sua adolescência. Movimentando-se sempre na esfera íntima do ser humano, Clarice dá-
nos a conhecer Joana, numa viagem crua pela sua realidade.» 
Dinamização: Professora Marina Lopes 
Sinopse | Literatura no Feminino 
 «Em 1929,Virgínia Woolf escrevia que “qualquer análise da escrita feminina, por mais superficial, levanta um 
sem-número de questões” e uma questão que se impunha era porque não escreveram as mulheres de forma 
contínua antes do século XVII? Pelos vistos, a resposta a essa pergunta tem sido, nos últimos tempos, mais 
ficção escrita por mulheres. Será este aspeto importante e significativo para nós enquanto leitores? 
Com este ciclo da Comunidade de Leitores, selecionámos um conjunto de obras de diversas escritoras-
mulheres, publicadas no decurso de cinco séculos, em diferentes países, procurando, através dessa viagem, 
descobrir o universo particular de cada uma, desde Madame de La Fayette a Teresa Veiga, passando por Iris 
Murdoch, Agustina de Bessa-Luís, entre muitas outras.  
Com o contributo de todos os que participarem, ainda que possamos não vir a acentuar a questão que 
orientou o critério de seleção e organização da proposta de leituras apresentada, descobriremos, através das 
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obras selecionadas, a voz singular de cada uma das escritoras que marcou o pensamento da sua época e que 
nos poderá dar outro olhar sobre o nosso próprio tempo e situação. Será sempre este último um dos valores 
da escrita e da literatura». 
Sobre Marina Gomes Lopes - licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, com mestrado em Teoria da 
Literatura e Literaturas Lusófonas, é professora de Português, tendo, ao longo destes anos, desenvolvido, com 
os seus alunos, diversos projetos de escrita e de leitura. 
 
19 março | 10h30 
Oficina Temática | Livros com afeto: Dia do Pai 
Leitura do livro “Adoro-te, Pai” de Joanna Walsh e Judi Abbot, seguida de atelier com execução de lembrança 
para o Pai. 
Destinatários: crianças do pré-escolar. 
É necessária inscrição prévia. 
 
21 março | 15h30 – 16h30 
Teatro Musical Infantil Muzumbus | “Ulisses e a Floresta das Mil Árvores” 
Sinopse: «Numa bela manhã de Primavera, o jardim acorda sobressaltado com o som ensurdecedor das 
máquinas cortadoras de árvores. Em pouco tempo, Ulisses e os seus companheiros da Horta assistem, 
incrédulos, ao corte de muitas das suas amigas árvores. Rapidamente, todos os animais e vegetais do jardim 
começam a testemunhar os efeitos nefastos do desaparecimento das grandes amigas. Para onde foram todas 
as árvores? E o que vai acontecer depois? 
Perante tamanho desafio, Ulisses, os amigos do jardim e todas as crianças, irão juntar-se para perceber como 
podem salvar o resto da floresta e toda a vida que dela depende!» 
Destinatários: famílias com crianças. É necessária inscrição prévia. 
 
24 março | 10h30 
Oficina Temática | A Semear palavras… 
 Leitura da história “Começa numa semente” de Lara Knowles, seguida de atelier “Vamos plantar sementes” 
Destinatários: crianças do 1.º ciclo. 
É necessária inscrição prévia. 
 
24 março | 15h30 
Comemorações do Dia Mundial da Poesia e do Teatro 
Peça de teatro: “Happy dreams”, com elementos do Lar Santo António (duração: 30 min.). 
Elenco: Helena Xavier, John, Alzira Louro, Juliana Trindade e Maria Dores Silva. 
Recital de poesia, pela Tertúlia Literária:  
• Aurora Boreal, de António Gedeão; 
• Quero Só Isso Nem Isso Quero, de Ruy Belo; 
• Poema recitado por Suzete Viegas. 
 
28 março | 10h30 - 11h15 
Literacia Familiar “Conto Contigo” 
Leitura de História: “Uma ida à pesca diferente" de Satoshi Itaya, seguida de atividades lúdicas. 
Sinopse: Num dia cheio de sol, o senhor Bode e o senhor Toupeira vão à pesca. Alfredo, o ratinho, decide 
acompanhá-los. Uma original história de amizade que mostra o quanto o inesperado se pode revelar divertido. 
Destinatários: famílias com crianças dos 4 aos 6 anos 
É necessária inscrição prévia. 
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30 março | 18h00 - 19h00 
Conversas na Biblioteca | “Vida com Sentido –O sentido da vida”, com a oradora Elsa Mourão 
Sinopse: Um espaço de conversa, onde de uma forma simples, se abordam temas complexos 
Vivemos por vezes ao sabor do vento, sem nos questionarmos “como” e “porquê”. 
Quem sou eu enquanto pessoa? O que me motiva? O que me faz feliz? 
A minha vida tem um sentido? Como encontrar o sentido da vida nos momentos mais desafiantes? 
De forma simples e descontraída, vamos falar sobre o nosso desejo intrínseco de ser feliz, apesar dos 
desafios... 
Iniciativa realizada em parceria com a Cooperativa LinQue. 
Destinatários: Público em geral. 
 
30 março | 17h30 – 19h30 
Sessão informativa | “Conversas com Barriguinhas” 
Iniciativa promovida pelo projeto Conversas com Barriguinhas. Trata-se de uma sessão “gratuita, de cariz 
social, que surgiu em 2009, direcionado a futuras mães, que promove o esclarecimento de dúvidas 
relacionadas com a gravidez e a maternidade”. 
Participação gratuita. É necessária inscrição prévia. 
 
31 março | 18h30 
Apresentação dos Livros de Poesia “De corpos frementes” e “Sal” de Nuno Sousa 
Nuno de Sousa nasceu em 1979, em Lisboa, e começou a escrever durante uma viagem pelo centro de 
Portugal, no ano 1999. Escreveu, compôs e fechou diversos livros, “capítulos da vida”, no seu entender, entre 
eles “sal” e “de corpos frementes”, publicados em 2019, duas obras de poesia denominadas “gémeas”, mas 
com géneses diferenciadas. Simultaneamente o livro mais lento (“sal”) e o livro mais rápido (“de corpos 
frementes”), são quase indissociáveis na mente do autor ao traduzirem em si a lentidão da morte, e o 
renascimento da identidade. Caracterizado por uma escrita quase conceptual, criando palavras e conceitos 
pela integração e conjugação de palavras, o ritmo e a forma final do poema são algo “entregue ao leitor”, com 
pistas e montagem de cenários interiores, dando-lhe a mão para integrar os mesmos, sendo ele o protagonista 
do sentimento. Definindo a sua escrita como neogótica - simultaneamente melancólica, trágica, gótica, 
refletindo os mistérios da vida humana num ambiente que recorda a magia do viver. 
Destinatários: Público em geral 
 
Bedeteca 
Até 2 maio 
Exposição “Vasco Granja apresenta…caixa de memórias” 
Sinopse: «Entre 1974 e 1990, em mais de mil emissões de televisão, Vasco Granja entrou na casa de todos os 
portugueses com os seus programas dedicados ao cinema de animação. A grande referência portuguesa a 
nível internacional no campo da animação, foi também um dos maiores especialistas mundiais de Banda 
Desenhada e um dos principais responsáveis pela excelente edição portuguesa da revista Tintin. 
No ano do décimo aniversário do seu desaparecimento físico, a vida e a obra de Vasco Granja foram evocadas 
numa grande exposição construída exclusivamente com base no vasto espólio na posse da família, que destaca 
a sua importância na divulgação da Banda Desenhada e do cinema de animação em Portugal. 
Uma exposição dividida em três núcleos, que transporta o visitante para a intimidade deste filho ilustre da 
cidade da Amadora através das imagens, dos objetos e das memórias de uma vida que se cruza com a dos 
maiores vultos da BD do século XX e que depois de ter estado no AmadoraBD chega agora à Bedeteca com 
uma nova cenografia e mais algumas peças». 
Destinatários: público em geral. 
 
Todas as iniciativas da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos são gratuitas, exceto as assinaladas. 


