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Ficha técnica 
Outros acontecimentos no Centro Cultural 

 ● Encontro de Associações do Concelho 

No dia 22 de Junho, duas estagiárias do curso de Licenciatura em Gestão Socio-
cultural, da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Mirandela, com o apoio 
da B.M.M., promoveram um Encontro de Associações do Concelho.  
Este encontro contou com a participação de um representante da Delegação 
Regional da Cultura do Norte, Dr.ª Florinda Gomes, e um representante do 
Inatel com vista ao esclarecimento de várias questões de índole prática como 
apoios financeiros, entre outros.  

 ● Concurso Europeu de Azeites DOP 

No dia 24 de Março, o Auditório do Centro Cultural acolheu um inédito 

Concurso Europeu de Azeites DOP.  

A iniciativa contou com a participação de três dezenas de produtores. 

Editorial 

 

Neste dia 16 de Setembro de 2007, a Biblioteca Municipal celebra o seu 2.º aniversário com 

a edição de mais um BiblioCultus. 

 

Ao longo de 12 meses, muitas foram as actividades desenvolvidas no Centro Cultural. Apre-

sentações de livros, horas do conto, ateliers, peças de teatro, serões de contos, concertos 

musicais, sessões de cinema, exposições de pintura e artesanato, entre outros, foram inicia-

tivas com lugar assíduo na programação. 

 

A dinamização cultural, o aumento dos hábitos de leitura dos cerca de 7500 murcenses  

residentes no concelho e o acesso democrático à informação continuarão a ser os pilares 

que sustentarão toda a dinâmica futura deste equipamento. 

O mundo todo  

ao alcance da tua mão... 

O mundo todo  

ao alcance da tua mão... 
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Considerado um dos melhores blogues de bibliotecas públicas em Portugal 

“Abrimos uma janela ao resto do mundo” 
Numa altura em que se calcula que em 
todo o mundo sejam criados diariamen-
te 175 mil blogues, actualmente a blo-
goesfera é constituída por 101 milhões 
de blogues das mais diversas temáticas 
e assuntos. 
Em Portugal, nos últimos anos tem-se 
verificado um aumento significativo no 
acesso à Internet, sendo que os últimos 
estudos indicam que existem 1,68 
milhões de clientes no serviço fixo de 
Internet, dados relativos ao segundo 
trimestre do ano 2007. Contudo, e com 
o aparecimento deste serviço na plata-
forma portátil, é previsível que a curto 
prazo o acesso à Internet dispare no 
nosso país, apesar de Portugal ser um 
dos países onde este serviço é mais 
caro. 
Nos pós 11 de Setembro e com o início 
da guerra no Iraque, a criação de blo-
gues na Internet surge de uma forma 
emergente. Rapidamente, a blogoesfera 
deixou de ser um aglomerado de diá-
rios on-line, passando a ter credibilida-
de, a ser um local de discussão, a atrair 
nomes da sociedade politica e intelec-
tual portuguesa, bem como a alimentar 
notícias na imprensa. 
Também a B.M.M. atenta às mais diver-
sas metamorfoses do nosso quotidiano, 
resolveu, em 7 de Dezembro do ano 
2005, criar uma página web.  
Passados 22 meses de existência, este 
blogue conta com a publicação de 100 
post`s, os quais foram visitados até à 
data do segundo aniversário por 61000 

mil cibernautas. 
Este foi um dos pri-
meiros blogues exis-
tentes no concelho 
de Murça e 
actualmente é o 
mais lido, e dos 
primeiros no que 
respeita às biblio-
tecas públicas 
portuguesas. 
Actualmente, 
disponibilizamos 
neste blogue as 
normas regula-
mentares de uti-
lização da Biblio-
teca, a caracteri-
zação dos espa-
ços e serviços, uma zona destinada às 
notícias sobre o concelho publicadas na 
imprensa, uma galeria fotográfica do 
Centro Cultural, um espaço dedicado à 
Hora do Conto, ao Serviço Itinerante, 
Exposições Bibliográficas, Autor Infanto
-Juvenil do mês, calendarização das acti-
vidades e eventos, breves culturais, o 
horário de funcionamento da Biblioteca, 
a informação das últimas novidades 
adquiridas. Neste espaço divulgamos 
ainda, em forma de notícias e foto 
legendas, todas as actividades que 
vamos desenvolvendo. 
Nesta revolução digital fomos mais lon-
ge e, em finais do ano 2006, disponibili-
zamos vídeos de apresentação da 
B.M.M., que por seu lado estão alojados 

no YouTube e disponíveis para mais de 
30 milhões de visualizações diárias. 
Com o objectivo de “abrirmos uma 
janela para o resto do mundo”, também 
passamos a disponibilizar, a partir de 
meados de 2007, a publicação em PDF 
da Agenda Cultural Municipal, ao que 
dentro em breve se juntará igualmente 
este boletim. Ainda no decorrer desta 
ano, foi preocupação da B.M.M. alargar 
este serviço no que respeita à tecnolo-
gia Rich Site Summary, de modo a permi-
tir aos cibernautas a inscrição dos 
"feeds" do nosso blogue, para que a 
informação sobre as actualizações seja 
permanente. 
 

Circo de Marionetas  
“Klaunioneta” 
No dia 21 de Junho, as crianças 
dos J.I. e E.B.1 do concelho 
puderam assistir, pela primeira 
vez, a um teatro de marionetas 
apresentado pelo Teatro Manual. 
Em duas sessões – uma às 10:00h 
e outra às 14:00h – as crianças 
assistiram ao desfilar de vários 
artistas de circo, compreenda-se, 

as marionetas. Depois de pre-
senciarem as várias habilidades, 
duas crianças voluntárias pude-
ram experimentar a arte de 
manuseamento de um casal de 
meia idade que dançou ao som 
do acordeão de um velho acor-
deonista… 

61000 cibernautas já visitaram o blogue da Biblioteca 

Mais de 300 crianças assistiram ao espectáculo 
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“Hora do Conto” 

Dia aberto na Escola E.B. 2,3 
No dia 20 de Junho, a convite da E.B. 
2,3/Sec. de Murça, a B.M.M. deslocou
-se à Mediateca para realizar uma 
Hora do Conto especial, a 4 vozes (a 
nossa contadora residente juntamen-
te com três estagiários do curso Ani-
mador Sociocultural, da Escola Pro-
fissional), dirigida aos finalistas dos 
4.º anos, que foram passar o dia 
àquela que será a futura escola deles. 
O livro seleccionado para esta leitura 
encenada foi Fábulas de animais e 

outras, de La Fontaine e Esopo. A 
moral dos contos foi muito comenta-
da pelas crianças, havendo uma gran-
de interacção dos contadores com o 
público. 
Também no dia 24 de Maio, realizá-
mos uma outra sessão especial de 
“Hora do Conto”, dirigida às crianças 
dos 1.º, 2.º e 3.º anos da E.B.1 n.º 2 
de Murça, no Auditório do Centro 

Cultural, enquanto os colegas dos 
4.º anos realizavam provas de aferi-
ção na escola. A nossa contadora 
encantou os meninos e meninas 
presentes com Coisas de Mãe, um 
belo livro da escritora Sílvia Alves, 
ilustrado por João Caetano. 
Posteriormente, as crianças ilustra-
ram a história em conjunto, em 
três grandes placards preparados 
para o efeito, na Galeria do Audi-
tório. 
A meio da manhã, depois do inter-
valo, proporcionámos uma activi-
dade de relaxamento, a meia luz, 
privilegiando o silêncio. 
Antes de regressarem à escola, 
com recurso a um conjunto de 
instrumentos musicais, as crianças 
tocaram e cantaram, “acompa-
nhando” uma faixa instrumental. 

Durante o ano lectivo 2006/07, realizaram-se 
várias sessões de “Hora do Conto” dirigidas a 
crianças dos J.I., E.B.1 e 2.º ciclo de todo o con-
celho. 
Promover o livro e a leitura junto dos mais 
pequenos é o objectivo fulcral que move a 
Biblioteca na organização desta actividade. Con-
tos literários como “Nove vezes nove oitenta e 
um, sete macacos e tu és um” e “Uma história à 
solta na minha rua”, de António Torrado, Se eu 
fosse muito magrinho, de António Mota, Coisas 
pequenas, de Margarida Fonseca Santos, Coisas de 
mãe, de Sílvia Alves, A chupeta de Nina, de Chris-
tine Mann-Villemim foram seleccionados para dar 
asas à imaginação das crianças. Pormenorizando, 
a título de exemplo, durante o mês de Março, 
realizaram-se 24 sessões ao todo, distribuídas 
pela Biblioteca, pelos J.I., E.B.1 e E.B.2,3/Sec.. 
O facto das crianças entrarem no imaginário 
proposto, sendo visível o entusiasmo e a curiosi-
dade nos seus olhos é gratificante para a equipa. 
No final da leitura encenada da história de um 
estranho macaco que queria aprender a ler, a 
afirmação convicta de uma criança, com tom de 
aconselhamento - “Tu estuda macaco. Tu estu-
da!” – é um grande estímulo para qualquer 
mediador de leitura!!! 

Sessões da Hora do Conto  
são permanentes ao longo de todo o ano 
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“Estafeta de contos” 
Desde 1999, a Biblioteca Municipal de 
Beja José Saramago promove um 
encontro de aprendizes do contar – 
Palavras Andarilhas – que reúne conta-
dores de todo o país, assim como 
alguns participantes estrangeiros. No 
passado ano 2006, a Biblioteca Munici-
pal de Murça decidiu aderir a esta bela 
iniciativa, participando no encontro de 
3 dias e 3 noites que decorreu em 
Outubro, com a presença de experien-
tes contadores dos “4 cantos do nosso 
país”, Espanha, Colômbia, Brasil e Áfri-
ca.  
Em paralelo ao encontro, a B.M.B. pro-
move também uma iniciativa designada 
de “Estafeta de Contos” que consiste 
numa estafeta de contadores por várias 
Bibliotecas, de Norte a Sul do país. A 
Estafeta inicia em Beja, vai passando por 
bibliotecas de todo o país, onde cada 
contador leva o testemunho - um livro 
gigante constuído em madeira, onde são 
guardados todos os contos que vão 
sendo contados ao longo do caminho e 
regressa novamente a Beja, onde per-
manece e é exposto para todos quantos 
o queiram ver. 
Trata-se de uma belíssima iniciativa, 
importantíssima, que permite uma cola-

boração interbi-
bliotecária fortíssi-
ma e possibilita 
grandes momentos 
de partilha da pala-
vra. 
Em Murça, a esta-
feta realizou-se em 
Janeiro, no dia 09, 
com as contadoras 
da Biblioteca Muni-
cipal de Vila Real 
que vieram passar 
o “testemunho” e 
encantar as nossas 
crianças. Esta ses-
são especial da 
habitualmente cha-
mada “Hora do Conto” iniciou com a 
nossa contadora anfitriã, Mariana Praze-
res, que deliciou os meninos e meninas 
com o poema “As coisas”, do livro O 
Brincador, do conceituado escritor infan-
to-juvenil Álvaro Magalhães. A rainha da 
neve de serviço continuou com Nin-
guém dá prendas ao Pai Natal, de Ana 
Saldanha, e as contadoras Isabel Macha-
do e Orlandina Oliveira, visitantes, ter-
minaram com a “Menina dos Fósforos “, 
de Hans Christian Andersen. 

Do 3.º e 4. º anos da E.B.1 nº 1 de Mur-
ça, as crianças puderam assistir à leitura 
dramatizada dos contos e visualizar as 
ilustrações dos mesmos, em projecção 
Power Point. No final, ainda quiseram 
fazer desenhos alusivos aos mesmos. 
No dia seguinte, 10 de Janeiro, a nossa 
contadora levou o testemunho para a 
Biblioteca Municipal de Alijó, onde foi 
recebida pela contadora anfitriã, que 
também iniciou a sessão com O Brinca-
dor. 

A Biblioteca Municipal de Murça recebeu as contadoras da Biblioteca Municipal de Vila 

Real que vieram passar o “testemunho” e encantar as nossas crianças. 

B.M.M. passou “testemunho” à Biblioteca Municipal de Alijó  

Biblioteca coopera com outras instituições 

Atelier “O Museu do Senhor B.” 
No dia 29 de Maio, as crianças dos 2.º anos da E.B. n.º1 e E.B.1 n.º 2 de Murça 
assistiram ao atelier “O Museu do Senhor B”, com o actor João Lizardo. 
Ao criar um mundo de fantasia em redor dos contos que povoam o imaginário 
infantil, onde a existência das personagens se torna incrivelmente plausível, o 
estranhíssimo e amigável Senhor B. convida as crianças a participaram entusiastica-
mente na organização do museu. 
 Esta actividade foi comparticipada pela Direcção-Geral do Livro e das Bibliotecas. 

No dia 26 de Maio de 2007, os alunos 
da Licenciatura em Gestão Sociocultural 
da Escola Superior de Gestão e Tecno-
logia de Mirandela apresentaram o 
espectáculo “Música em Família: A 
Magia da Voz”, destinado a bebés, crian-
ças e respectivas famílias. 

Esta actividade contou com a actuação 
do Coro de Câmara Feminino Ninfas 
do Lis.  
Também no dia 14 de Junho, a mesma 
organização real izou o evento 
“Identidades - Ser, agir e Pensar” que 
consistiu numa performance/exposição 

de pintura destinada a homenagear  
consagrados escritores portugueses. 
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Concurso “Não mude a cor da nossa floresta” 

A Biblioteca Municipal recebeu 
pela primeira vez a visita dos 
utentes da Santa Casa da Mise-
ricórdia do concelho. 
Cerca de vinte idosos visitaram 
a biblioteca, no âmbito da parti-
cipação nas actividades para a 
comemoração dos 250 Anos da 
Região Demarcada do Douro, 
que ao longo do mês de Outu-
bro decorreram no Centro 
Cultural. 

O grupo de idosos visitou a 
exposição colectiva de artes 

plásticas “Pelo Douro” e assis-
tiu à exibição de dois filmes – 
“Viagem ao Coração do Dou-
ro”, de José Botelho, e “O 
Ciclo da Vinha”, de Vítor Bilhe-
te.  
As recordações dos velhos 
tempos de árduos trabalhos nas 
vindimas estiveram muito pre-
sentes na memória destes nos-
sos queridos novos utilizadores. 
 

Idosos da Santa Casa da Misericórdia  
visitaram a Biblioteca 

Grupo de Idosos esteve pela primeira vez numa Biblioteca 

Júri reuniu na B.M.M. para apreciar os trabalhos 

Roteiros Literários : “Viajar com… Miguel Torga” 

Poeta, ensaísta, drama-

turgo, romancista e con-

tista. 
 
A Delegação Regional de Cultura do 
Norte, em parceria com a Biblioteca 
Municipal e o Agrupamento Vertical 
de Escolas de Murça, apresentou no 
dia 16 de Abril, pelas 15h, no Audi-
tório do Centro Cultural , o Rotei-
ro Literário “Viajar com… Miguel 
Torga”, destinado aos 8.º e 9.º anos. 

Depois de uma breve referência 
biobibliográfica feita pela Dr.ª Ana 
Araújo, da Delegação, os alunos 
puderam assistir à leitura de alguns 
excertos da obra do escritor que 
espelham os locais, usos e costumes 
transmontanos. 
Esta iniciativa aconteceu na mesma 
altura em que por toda a região se 
assinalava o centenário do nascimen-
to de Miguel Torga. 

Iniciativa decorreu para assinalar o centenário  
de nascimento do escritor transmontano  

O concurso de fotografia, pintu-
ra, desenho e poesia intitulado 
“Não mude a cor da nossa flo-
resta”, promovido pela Câmara 
Municipal de Murça, através do 
Gabinete Técnico Florestal e da 
Biblioteca Municipal, surgiu com 
o objectivo de comemorar o 
Dia Mundial da Árvore e Poesia, 
que se assinala a 21 de Março.  
A organização pretendeu sensi-
bilizar os mais jovens para as 
problemáticas ambientais atra-
vés das artes e das letras, em 
específico, da fotografia, pintura, 
desenho e poesia. 

A concurso foram apresentados 
diversos trabalhos realizados 
pelos alunos dos Jardins-de-
infância e do ensino básico do 
concelho, posteriormente 
expostos na galeria de exposi-
ções do Centro Cultural. 
Um dos desenhos vencedores, 
assim como um verso de um 
poema vencedor  foram selec-
cionados para ilustrar t-shirt´s 
oferecidas pela Câmara Munici-
pal neste dia. 
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Atelier de máscaras de Carnaval  

No mês de Fevereiro, decorreu um 
atelier de máscaras de Carnaval em 
gesso. Tratou-se de uma actividade da 
Biblioteca Municipal, em parceria com 
a Santa Casa da Misericórdia de Mur-
ça, dirigida aos idosos e aberta a todos 
quantos quiseram participar. 
As duas técnicas responsáveis pela 
actividade não tiveram “mãos a medir” 
face às solicitações dos interessados 

em fazer uma máscara de Carnaval em 
gesso, adaptada aos próprios rostos 
de cada um. 
O atelier decorreu ao longo de dois 
dias para que as máscaras realizadas 
recebessem o tratamento final – o 
lixamento e a pintura. 
Na semana que se seguiu, as referidas 
máscaras estiveram expostas na galeria 

do Auditório do Centro Cultural de 
Murça. 

Campanha nacional Leia Mais. Viva Mais 
A B.M.M. associou-se à Direcção-Geral do 
Livro e das Bibliotecas e promoveu, de 16 a 
23 de Abril, uma campanha designada “Leia 
Mais. Viva Mais”, desafiando os leitores a ofe-
recer livros. 
O Dia Mundial do Livro e do Direito de 
Autor é comemorado, desde 1996 e por deci-
são da UNESCO, a 23 de Abril, dia de São 
Jorge. 
Esta data foi escolhida para honrar a velha 
tradição catalã segundo a qual, neste dia, os 
cavaleiros oferecem às suas damas UMA 

ROSA VERMELHA DE SÃO JORGE (Saint 
Jordi) e recebem, em troca, UM LIVRO. Em 
simultâneo é prestada homenagem à obra de 
grandes escritores, como Shakespeare e Cer-
vantes, falecidos em 1616, exactamente a 23 
de Abril. 
Esta iniciativa teve o apoio do Ministério da 
Cultura e do Plano Nacional de Leitura. 
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“ContaDouro / ContaDoiros” arrancou em Murça 

No âmbito das comemorações dos 250 
anos da Região Demarcada do Douro, a 
Associação do Douro Histórico (ADH) 
apresentou, durante dois dias, no Audi-
tório do Centro Cultural, o projecto 
“ContaDouro /Conta -Do iros…A 
pequena grande história de um rio”. 
Este projecto pioneiro acontece a partir 
da narração de uma história do rio 
Douro, dividida em nove quadros, que a 
Companhia de Teatro do Nordeste – 
Filandorra apresentou numa sessão 
dramático-musical, dando a conhecer, 
numa perspectiva histórica, como foi 
criada a Região Demarcada do Douro, a 

primeira em todo o mundo. 
A sessão de abertura, no dia 11 de 
Outubro, foi presidida pelo presidente 
da ADH, também presidente da Câmara 
de Murça, e contou com a presença de 
algumas ilustres personalidades, das 
quais destacamos o Prof. Doutor Jorge 
Manuel Martins e o escritor transmon-
tano Prof. Doutor Alexandre Parafita. 
Segundo a organização do evento, o 
principal objectivo do projecto foi cons-
ciencializar as crianças para a importân-
cia da Região Demarcada do Douro 
como Património Mundial, divulgando 
os usos, os costumes e tradições da 

região duriense, bem como a sua histó-
ria. 
Esta performance teatral arrancou em 
Murça e chegou a cerca de 10 mil alu-
nos do primeiro ciclo do ensino básico 
e pré-escolar, dos 11 municípios que 
integram a Associação do Douro Histó-
rico. 
Ainda inserida na iniciativa, realizou-se 
uma concentração de Bibliotecas Itine-
rantes, patrocinadas pelo Leader+, que 
foram visitadas pelas crianças, e que 
percorreram as principais artérias da 
vila murcense, dando a conhecer este 
serviço a toda a população. 

Jorge Manuel Martins, na companhia  
da directora da Biblioteca 

Presidente do IPLB na B.M.M. 
Em paralelo com a actividade 
“Contadouro/ContaDoiros”, o presiden-
te do então Instituto Português do 
Livro e das Bibliotecas (actual Direc-
ção-Geral do Livro e das Bibliotecas), 
Prof. Doutor Jorge Manuel Martins, 
visitou a B.M.M.. 
 

Durante a visita,  constatou que a 
B.M.M. é um espaço que privilegia os 
objectivos e missões definidos pelo 
Manifesto da UNESCO sobre Biblio-
tecas Públicas. 

Companhia de Teatro Filandorra estreou peça sobre a origem da Região Demarcada do 

Douro 
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Serões de contos  
No dia 23 de Março, o Auditó-
rio do Centro Cultural de 
Murça teve lotação esgotada, 
com 200 pessoas, no primeiro 
Serão de Contos promovido 
pela B.M.M.. 
Com uma plateia muito atenta 
e animada, o contador profis-
sional Jorge Serafim abriu um 
ciclo de contos para adultos. 
Contudo, o dia do contador 
começou bem cedo. Pela 
manhã, realizou uma sessão 
junto dos utentes do Lar da 
Santa Casa da Misericórdia de 
Murça, já no período da tarde, 
e a culminar com o último dia 
de aulas do segundo período 
do ano lectivo, realizou, no 
Auditório dos Paços do Con-
celho, uma outra sessão dirigi-
da aos alunos do ensino secun-
dário. 
A terminar o dia, numa sessão 
aberta ao público em geral, 
que aderiu entusiástica e mas-
sivamente, o contador deliciou 
durante uma hora e meia 
todos os presentes com o 

bom humor que lhe é caracte-
rístico. 
 
Na continuidade desta iniciati-
va, no dia 15 de Junho, decor-
reu mais um serão de contos, 
desta feita com os contadores 
António Fontinha e José Cra-
veiro.  
Os dois contadores foram 
prendendo a atenção das cerca 
de 40 pessoas presentes na 
assistência. Contos tradicionais 
como por exemplo o conto 
que está na origem da expres-
são “enquanto o diabo esfrega 
um olho” foram divertindo e 
entusiasmando os ouvintes. 
Com estas iniciativas, a Biblio-
teca Municipal pretendeu cha-
mar a atenção das pessoas 
para a velha tradição oral de 
contar histórias, que tem vindo 
a cair no esquecimento e que 
tão importante foi e continua a 
ser para a transmissão de valo-
res. 

Encontro e concerto ibérico no Centro Cultural 

Grupo AMATI e Canto Nono actuaram no palco do Auditório do Centro Cultural 

Jorge Serafim, António Fontinha e José Craveiro foram os contadores de serviço 

Jorge Serafim animou plateia de 200 pessoas durante duas horas  

Segundo serão realizou-se na Sala de Adultos da Biblioteca 

Em Dezembro, no Auditório do Cen-
tro Cultural, realizou-se o Encontro de 
Amizade “Onde o Douro é Duero”, 
presidido pelo Professor Doutor Fer-
nando Teixeira dos Santos, Ministro das 
Finanças, no âmbito das Comemora-

ções dos 250 Anos da Região Demarca-
da do Douro. 
Depois de um jantar de confraterniza-
ção entre todos os convidados, a noite 
terminou com dois concertos de músi-
ca pelos grupos AMATI (Salamanca), de 

música clássica, e Canto Nono (Porto), 
de canto à capela, que muito impressio-
nou os presentes. 
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Música Celta com Paddy-B. e Celtic Express 
No dia 10 de Dezembro, o músico 
Paddy B. e os Celtic Express realizaram 
um concerto, no Centro Cultural de 
Murça, com o objectivo de angariar 
fundos para a Associação Via Nova, em 
Vila Real. A adesão do público foi muita, 
esgotando a capacidade do Auditório, 
com 180 lugares sentados. 
Paddy- B., alemão, residente em Murça, 
iniciou a sua actividade como cantor há 
mais de 30 anos, tanto a solo como 
membro de bandas famosas, tais como 
TINTAGEL, NIGHT CAP, SHAM-
ROCK. Actualmente, actua a solo e 
com a banda CELTIC EXPRESS, da qual 
faz parte. 
Durante 7 anos, Paddy- B. tocou junta-
mente com músicos irlandeses, o que 
muito o influenciou. Presentemente o 

seu programa é composto por 
uma mistura de canções populares 
da Irlanda dos últimos séculos, 
bem como canções de composito-
res modernos. É através de diver-
sos sons instrumentais que Paddy- 
B. transmite ao público os diferen-
tes estilos da música celta. 
Mas os seus dotes não passam 
somente pelo domínio dos diver-
sos instrumentos, Paddy- B. é um 
óptimo entertainer. Com histórias 
engraçadas e explanações da his-
tória das canções e músicas, Paddy
- B. oferece bons e divertidos momen-
tos de entretenimento. 
Actuações um pouco por toda a Euro-
pa, Ásia, África do Norte e América do 
Sul, espectáculos na rádio e televisão 

são o reflexo da sua dedicação e paixão 
pela música.  

Orfeão de Oliveira do Douro 

A Câmara Municipal de Murça, no 
dia 11 de Dezembro, promoveu mais 
uma Festa de Natal para as crianças 
dos J.I. e E.B.1 do concelho. 
Todas as crianças assistiram à peça 
de teatro “No reino dos brinque-
dos”, pela Companhia de Teatro 
URZE, e divertiram-se na companhia 
de Pais Natal, alunos do Curso Téc-
nico de Animação Sociocultural da 
Escola Profissional de Murça, que 
animaram o momento e lhes ofere-
ceram muitos balões. 
A interpretação esteve a cargo de 
Andreia Vasconcelos, Isabel Felicia-

no, Rui Félix e Vítor Nunes. A musi-
calidade da peça foi da responsabili-
dade de Glória de Sousa e Jorge 
Rodrigues. 
A encenação e cenografia desta peça 
esteve a cargo de Fábio Timor e de 
Rui Félix, destacando-se a simplicida-
de dos cenários e dos jogos de luzes, 
capazes, no entanto, de criar uma 
atmosfera de fantasia. 

URZE apresentou “No Reino dos Brinquedos” 

Música celta em tarde de domingo 

Depois de uma visita ao concelho, seguiu-se um concerto 

Brinquedos ganharam vida em peça teatral 

No dia 9 de Junho, inserido no 
Encontro Nacional de 2 Cavalos que 
decorreu em Murça, o Orfeão da 
Associação Cultural de Oliveira do 
Douro (Vila Nova de Gaia) realizou 
um espectáculo no Auditório do 
Centro Cultural. 
Este Orfeão nasceu no ano 2000, na 
sua ainda curta existência tem parti-
cipado em diversos concertos em 
Portugal e no estrangeiro.  

Integrou o projecto "150 vozes can-
tam os grandes clássicos", juntamen-
te com o Coro Polifónico de Pedro-
so e com o Coro e Orquestra do 
Grupo Musical de Fiães, entre outras 
iniciativas.  
Neste concerto, o Orfeão de Olivei-
ra do Douro seleccionou um reper-
tório diversificado, desde autores 
clássicos à música tradicional espa-
nhola e brasileira. 
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Casca_de_Nós apresentou “Entremezes de Cor-
del” 
No dia 30 de Setembro, o Grupo de 
Teatro Casca_de_Nós apresentou o 
seu segundo espectáculo em Murça, 
intitulado “Entremezes de Cordel”, 
que reúne um conjunto de extractos 
de obras de Gil Vicente. 
Esta peça procurou recriar a atmos-
fera do século XVIII, com incursão a 
espaços, pela ambiência do teatro 
vicentino, onde esteve bem visível a 
crítica mordaz a uma certa maneira 
de ser genuinamente portuguesa. 

Com uma encenação que prima pelo 
sentido estético e um cuidado guarda
-roupa, é o resultado do árduo traba-
lho de um grupo de pessoas que ele-
gem o teatro como forma de inter-
v e n ç ã o  c í v i c a .  D e p o i s  d e 
“Fragmentos” e “Cidade Fantástica”, 
“Entremezes de cordel” é mais uma 
aposta ganha pelo grupo amador de 
teatro, uma oficina da Associação 
Académica e Cultural de Ermesinde. 

TEF apresentou “Um Deus dormiu lá em casa”  

Filandorra apresentou “Terra Firme”    

No dia 31 de Março, a Companhia 
Teatro do Nordeste - Filandorra 
apresentou a peça “Terra Firme”, da 
autoria do escritor transmontano e 
duriense Miguel Torga. Este espectá-
culo aconteceu no ano em que se 
comemorou o primeiro centenário 
do nascimento deste escritor. O tex-
to, escrito em 1941, aborda a temáti-
ca da emigração e do êxodo rural e 
destaca a forte ligação dos transmon-
tanos à terra. 
A partida do único filho para “a vida 
de marinheiro” e o desdém que os 
pais, que granjeiam as terras com o 

suor dos seus rostos, vêem nesta 
acção adensa-se em momentos mar-
cantes nas vivências das aldeias de 
Trás-os-Montes e Alto Douro. Os 
reis, o entrudo e a visita pascal – 
momentos de festividade - são vivi-
dos de forma triste pelos protagonis-
tas, em função da ausência do filho. A 
esperança no retorno do marinheiro 
vai resistindo… até à morte… 

Peça “Entremezes de Cordel” recheada de muita sátira  

TEF prima pela boa disposição em palco 

Companhia encenou peça  
para homenagear Miguel Torga 

Antecipando as comemorações do 
Dia Mundial do Teatro, que se assi-
nalam anualmente em 27 de Março, 
no dia 17 de Fevereiro, a Compa-
nhia de TEF - Teatro Experimental 
Flaviense de Chaves, apresentou a 
peça intitulada “Um Deus dormiu lá 
em casa”, no Auditório do Centro 
Cultural . 
Actualmente, o TEF é composto 
por cerca de 25 elementos, entre 
actores, técnicos e colaboradores. 
“Um Deus Dormiu Lá em Casa” é 
uma peça da autoria do dramaturgo 

brasileiro Guilherme de Figueiredo 
e encenação de Ruy de Matos, anti-
go elemento do Teatro Experimen-
tal de Cascais e Teatro Nacional 
Dona Maria II. 
O TEF para além do Teatro nas 
vertentes de produção, representa-
ção, formação, festivais e o apoio ao 
renascer do Teatro Popular, realiza 
também actividades como animação 
cultural, ocupação dos tempos 
livres, espectáculos para crianças, a 
hora do conto para crianças das 
escolas, entre outros. 
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Apresentação de livros em dia de S. Martinho - 
O Perfumista e Castanea: uma dádiva dos deuses 

Os provérbios e a cultura popular de Alexandre 

Parafita e Isaura Fernandes  

No dia 11 de Novembro, o Audi-
tório do Centro Cultural de Murça 
recebeu a apresentação do livro O 
perfumista, do Dr. Joaquim Mestre, 
Director da Biblioteca Municipal de 
Beja José Saramago. Este romance 
permite fazer uma viagem pertur-
bante ao Alentejo do início do séc. 
XX, editado pela Oficina do Livro. 
  
Em Dia de S. Martinho, decorreu 
também a apresentação do livro 
Castanea: uma dádiva dos deuses, do 

Dr. Jorge Lage, Assessor da 
Comissão Educativa de Braga. Tra-
ta-se de uma 2.ª edição revista, que 
consiste num estudo aprofundado 
sobre castanhas e castanheiros que 
contou com a apresentação do Dr. 
António Cabral. 
 
Para finalizar a noite, a Câmara 
convidou todos os presentes para 
um Magusto, com castanhas e jero-
piga. 

Um País na Janela do Meu Nome,  de Donzília Martins  
No dia 14 de Junho , o 
livro de contos Um País na 

Janela do Meu Nome, da 
Dr.ª Donzília Martins, foi 
apresentado no Auditório 
do Centro Cultural de 
Murça. 
O livro inspirado em anti-
gas vivências de infância da 
escritora no concelho de 
Murça, de onde é natural, 
contou com a apresentação do Dr. Bar-
roso da Fonte e do Dr. David Carvalho. 
As  s enhor a s  Ma rqu i n h a s ,  o s 
“saltimbancos” na altura das festas, 
entre muitos outros aspectos que 

caracterizavam as vivências rurais mur-
censes estão presentes neste livro e 
foram destacadas. A sessão iniciou com 
a intervenção do Vice-Presidente da 
Câmara, Prof. José Maria Costa, e ter-

minou com a actuação do Gru-
po de Cavaquinhos de Braga e 
com um momento musical com 
realejo, protagonizado pelo 
próprio irmão da escritora, 
que muito animou as cerca de 
80 pessoas que se encontravam 
presentes na assistência. 
No final, depois dos muitos 
autógrafos e dedicatórias, os 
presentes puderam apreciar 

um Porto de Honra e confraternizar 
com a escritora. A sessão foi muito 
animada e estendeu-se pela noite... 

O que são e como são os provér-
bios? Que saberes transmitem? De 
onde vêm, quem os inventou, quem 
os usa, como se propagam, como 
se classificam? Porque os usam os 
políticos, os publicitários, os jorna-
listas, os eruditos? 
Estas e muitas outras questões 
estão abordadas no livro Os provér-
bios e a cultura popular, de Alexan-
dre Parafita e Isaura N. Fernandes, 
lançado pela editora Gailivro e cuja 
apresentação teve lugar no dia 1 de 

Junho . 
Partindo da realidade cultural 
transmontana, o livro procura ain-
da dar respostas a outras questões 
interessantes, como sejam: o que é 
a cultura popular? Que manifesta-
ções e expressões estão autoriza-
das a merecer esse “rótulo”? Qual 
o seu futuro no quadro da globali-
zação?  

Aspecto da mesa onde decorreu a apresentação das obras 

Apresentação aconteceu na Biblioteca 

Donzília Martins é natural do concelho de Murça 



Página 13 Boletim informativo 

Apresentação de livro infanto-juvenil de Filipa Aranda  

Plasticidades de Inês Castanheira 

No dia 17 de Fevereiro , teve 
lugar, na Sala de Adultos da Biblio-
teca Municipal, a apresentação do 
livro de poesia Plasticidades da 
jovem escritora de 23 anos, Inês 
Castanheira, filha do conhecido 
jornalista Carlos Magno, finalista 
da licenciatura em Jornalismo e 
Ciências da Comunicação pela 
Faculdade de Letras da Universida-
de do Porto. 
A apresentação da obra bibliográfi-

ca esteve a cargo da Dr.ª Alexan-
dra Malheiro, médica especialista 
em Medicina Interna, no Hospital 
de São João, no Porto, também 
apaixonada por poesia, já escreveu 
Circulação Transversa e Sombras de 

Noite, assim como participou em 
antologias de poesia.  

No dia 24 de Abril, as crianças de 
todos os Jardins-de-Infância do 
concelho assistiram a uma perfor-
mance e oficina de dança intitulada 
“Dançar com Ynari, a menina das 
cinco tranças – uma história que 
dança”, baseada no belíssimo livro 
do angolano Ondjaki, com ilustra-
ções de Danuta Wojciechowska, 
Ynari: a menina das cinco tranças, da 
Editorial Caminho. A oficina foi 
ministrada pelos formadores 
Andrea Moisés, Eva Azevedo e 
Paulo das Cavernas, com forma-
ções, respectivamente, em teatro, 

dança e música. 
Este projecto pretende “criar um 
espaço lúdico-pedagógico, de 
carácter inter e multidisciplinar 
que tem como premissa ajudar a 
percepcionar o mundo através de 
um maior apuramento dos cinco 
sentidos, permitindo aflorar um 
sexto… o sentido do movimen-
to!”. 

“Dançar com Ynari, a menina das cinco tranças –
uma história de dança” 

No dia 26 de Abril ,  no Auditório 
do Centro Cultural,  teve lugar a 
apresentação do livro A estrela-do-
mar e a folha caída, editado pela 
Roma Editora, com a presença da 
escritora Filipa Aranda. 
O livro conta-nos a aventura de 
uma estrela-do-mar que mora 
num Recife de Coral e que, numa 
noite de tempestade, é arrastada 
para fora do mar. Ao acordar, 
conhece uma folha e, entre as 
duas, nasce uma grande amizade. 
Quando a estrela-do-mar conta à 

folha a sua história e o seu desejo 
de regressar ao mar, esta pensa 
numa forma de ajudar a nova ami-
ga. Leva-a, então, a “um lugar 
encantado onde os desejos se 
podem tornar realidade e a nos-
talgia se converte em esperança”. 
Lá, encontram o Rei Pontriz e 
enfrentam desafios inesquecíveis.  
Esta acção foi destinada aos alunos 
dos 5.º e 6.º anos da E.B. 2,3 de 
Murça. 

Jovem escritora  Inês Castanheira 

Filipa Aranda na sessão de autógrafos  

Palco do auditório foi pequeno para acolher tanto entusiasmo 
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Exposição, livros e música a iniciar o ano 2007 

Exposição de Artesanato em Madeira , apresentação do livro O Grande Cancioneiro do Alto Douro e concerto da Banda Marcial 

Histórias a rimar para ler e brincar, de Parafita 

A B.M.M., para assinalar o Dia Mundial 
do Livro e dos Direitos de Autor, cele-
brado a 23 de Abril, promoveu o 
encontro com o escritor Alexandre 
Parafita. 
A apresentação do livro Histórias a rimar 

para ler e brincar e o lançamento de Vou 
morar no arco-íris, editado pelas Edições 
Gailivro, decorreu com muito entusias-
mo por parte dos alunos dos 3.º e 4.º 

anos do concelho. Depois de breves 
apresentações de trabalhos desenvolvi-
dos pelas crianças a propósito da análi-
se do livro, questões como - Onde vai 
buscar a inspiração? Como decidiu ser 
escritor? Quantos livros escreveu? – 
foram algumas das muitas dúvidas que, 
simpaticamente, o escritor esclareceu. 
Nas várias intervenções, Alexandre 
Parafita insistiu na necessidade das 

crianças lerem livros para “crescerem 
por dentro, para não se tornarem ocas 
e serem facilmente derrubadas”. Atra-
vés da analogia com a necessidade de 
uma alimentação saudável para um bom 
crescimento físico, o escritor destacou 
a importância de alimentar as crianças 
com livros para o crescimento intelec-
tual. 

Em 6 de Janeiro, o Auditório do Centro 
Cultural recebeu o primeiro serão cul-
tural do novo ano.  
 
Assim, e para abrir a nova temporada, 
foi inaugurada pelas 21:00h uma Exposi-
ção de Artesanato, da autoria do arte-
são murcense Sr. Amândio Augusto, 
que esteve patente na galeria de exposi-
ções  até dia 27 .  
Nesta mostra, pudemos observar uma 
pequena recriação, onde as miniaturas 
em madeira simbolizam a vivência quo-

tidiana murcense, onde o trabalho agrí-
cola domina a par de uma constante 
busca da identidade cultural e histórica. 
 
Na segunda parte deste serão, foi apre-
sentado O Grande Cancioneiro do Alto 
Douro, da autoria de Altino Cardoso, 
que reúne mais de 500 músicas. Esta 
obra resulta de um trabalho de pesqui-
sa, recolha  e transcrição de melodias 
de cerca de 50 anos. 
 

Já na terceira parte da noite, os presen-
tes assistiram ao Concerto de Reis pela 
Banda Marcial de Murça que abriu o seu 
repertório interpretando um tema do 
livro apresentado anteriormente. 
 
O Centro Cultural teve casa cheia para 
acolher esta grande noite de actividade 
cultural. 



Página 15 Boletim informativo 

“Fluxo de Sentimentos”, de António Santos 

No dia 3 de Novembro, pelas 
17:00h, inaugurou-se mais uma 
exposição de pintura do pintor 
António dos Santos Silva, na galeria 
do Auditório do Centro Cultural de 
Murça. Nesta mostra, o pintor sur-
preendeu os presentes com telas 
que espelham sentimentos face à 
realidade político-social mundana. O 
artista pretende chamar a atenção 
para a falta de valores a que assiste 

actualmente, com trabalhos realiza-
dos em pigmento acrílico, onde a 
cor sobressai e os animais falam aos 
homens. A vernissage contou com a 
presença de muitos amigos e familia-
res do pintor murcense, que no 
momento se encontra a residir fora 
do país, proporcionando momentos 
de convívio animado. 

“Raízes”, de Chi Pardelinha 

A galeria de Exposições do Centro 
Cultural de Murça teve patente ao 
público, entre os dias 7 e 28 de 
Dezembro, a exposição de pintura 
“Raízes”, da autoria da pintora Chi 
Pardelinha, promovida pela Câmara 
Municipal de Murça, em colaboração 
com a Delegação Regional de Cultura 
do Norte. 
A inauguração desta mostra realizou-se 
na presença de amigos e familiares, 
assim como anónimos, que não quise-
ram perder a beleza das mulheres ilus-
trada pelo conjunto dos trabalhos 
expostos nesta vila transmontana. 
Maria Teresa de Freitas Gomes Pardeli-
nha nasceu em Gouveia, em 1956, 
obtendo a instrução em desenho e 

pintura na Escola de Artes Deco-
rativas António Arroio, em Lis-
boa. De raízes transmontanas e 
galegas, fixou-se em Vila Real 
desde 1986, onde lecciona na 
Escola Camilo Castelo Branco. 
Desde 1983 que participa em 
exposições individuais e colecti-
vas, destacando-se a título indivi-
dual “Mulheres, Instintos, Inclina-
ções e Sentimentos”, no Arquivo 
Distrital de Vila Real, “Mulheres 
– Códigos Femininos”, no Con-
vento de São Francisco, em Vinhais e 
“Alquimias Secretas”, no Auditório 
Municipal de Santa Marta de Penaguião. 
Colectivamente, já apresentou traba-
lhos com artistas como Júlio Pomar, 

Júlio Resende, Henrique do Vale e 
Susana Bravo. 

Exposição colectiva “Pelo Douro” 

A primeira região demarcada do 
mundo, a do Douro, comemorou 
entre os meses de Setembro e 
Dezembro de 2006 o seu 250º ani-
versário com provas de vinhos, con-
gressos, exposições, edições de 
livros e CD, entre outros eventos. 
Em Murça, os festejos desenrolaram-
se no Auditório do Centro Cultural, 
onde esteve patente uma exposição 
colectiva de artes plásticas, entre os 
dias 5 e 27 de Outubro. 
A exposição «Pelo Douro» contou 
com mostras de 29 artistas 
«cúmplices», entre os quais figura-

ram obras de Ângelo de Sousa, Gra-
ça Morais, Armanda Passos, Pedro 
Tudela, José Rodrigues e Zulmiro de 
Carvalho. Carla Cruz, Carlos Barrei-
ra, Carlos Carreira, Carlos Marques, 
Dario Alves, Francisco Laranjo, Gra-
cinda Marques, Irene Vila, Isabel Car-
valho, Joana Paradinha, João Estró-
cio, José Paiva, Laureano Ribatua, 
Mário Bismarck, Miguel Duarte, 
Mónica Baldaque, Natacha Antão, 
Odete Marilia, Óscar Rodrigues, 
Pedro Lopes, Rosa Pais, Rui Pimentel 
e Sílvia Simões. 

Exposição colectiva apresentou obras de 29 artistas 
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Projecto de Promoção da Leitura apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian 

Leituras com “Blás”…  
no “blá”, “blá” da pequenada 
A B.M.M. ganhou uma candidatura ao 
“Programa de Apoio a Projectos de 
Promoção de Leitura em Bibliotecas 
Públicas 2007” promovido pela Funda-
ção Calouste Gulbenkian. Das 71 candi-
daturas apresentadas à Fundação, ape-
nas 20 projectos foram seleccionados, 
entre eles - LEITURAS COM “BLÁS”… 
no “blá”, “blá” da pequenada. 
Este projecto visa a criação de uma 
Bebéteca para promoção do livro e da 
leitura junto de crianças dos 0 aos 6 
anos de idade, constituindo a família o 
principal mediador de leitura. Especifica-
mente, tem como objectivos a disponi-
bilização de colecções de documentos 
infantis de vários tipos, desde os livros-
brinquedo aos livros para o banho, em 
livre acesso, a formação da família para 
o desempenho do papel de mediadora 

da leitura, a sensibilização 
dos agentes educativos para 
a importância do livro e da 
leitura nos primeiros anos 
de vida da criança e conse-
quente promoção da inte-
racção familiar em torno 
dos livros. 
O acesso das crianças e das 
famílias a documentação 
apropriada para o fomento 
e desenvolvimento de com-
petências leitoras, certa-
mente, permitirá que a famí-
lia interiorize o seu papel 
fundamental no desenvolvi-
mento destas competências e, assim, 
colabore mais entusiasticamente com a 
Biblioteca. A F.C.G. apoia o projecto 

com uma verba de 5.000€ destinada à 
aquisição de fundos bibliográficos. 
 
 

Espaço destinado aos mais jovens leitores da Biblioteca 

Novas tecnologias atraem público 

No decorrer do primeiro semestre de 
2007, de acordo com os dados estatís-
ticos, a B.M.M. constatou que foram 
realizados 6560 pedidos para a utiliza-
ção dos catorze computadores dispo-
níveis para acesso público, nas Salas de 
Adultos e Infanto-Juvenil. 
O mês de Janeiro foi o período que 
registou maior afluência, com 1367 
pedidos, já o mês de Abril foi o perío-
do com menor procura do semestre, 

com 897 utilizações. 
O êxito significativo na pro-
cura das novas tecnologias 
disponibilizadas pela B.M.M. 
prende-se com o facto dos 
utilizadores poderem usufruir 
de um vasto conjunto de ser-
viços, nomeadamente a pes-
quisa na Internet, o recurso à 
Net para comunicação, como 
envio e recepção de correio 
electrónico, a realização de 
trabalhos escolares e acadé-
micos com recurso a softwa-
re informático, audição de 

CD`s-áudio, impressão e digitalização 
de documentos, serviços disponibiliza-
dos gratuitamente. 
Recorde-se que em 2006 registaram-se 
12973 pedidos ao longo do ano. 
Desde o passado dia 17 de Setembro, 
que a Biblioteca passou a disponibilizar 
aos seus utilizadores mais um serviço, 
uma tecnologia sem fios de acesso à 
Internet de curto alcance. 

 

Biblioteca disponibiliza 

Internet sem fios 
 
Este novo serviço possibilita aos utiliza-
dores o acesso a Internet em banda 
larga através dos próprios computado-
res portáteis, de uma forma simples e 
cómoda, possibilitando a mobilidade, 
flexibilidade e conveniência no acesso à 
informação. 
Esta nova tecnologia consiste em pon-
tos de acesso gratuito à rede sem fios 
no interior da Biblioteca. Para aceder a 
este serviço, o utilizador deverá ter um 
computador portátil ou um PDA com-
patível com a tecnologia WI-FI. O utili-
zador deverá ligar-se à rede e iniciar o 
browser (programa que permite ace-
der à Internet). Será automaticamente 
direccionado para a página de autenti-
cação onde poderá efectuar o seu 
registo de utilizador. 
 
 

Actualmente, a B.M.M. disponibiliza 14 computadores  
para acesso público com ligação à Internet. 


