
Boletim Biblioteca em Rede (1/4) 
Leitura em vai e vem (6/4) 
Clube de Leitura os Amigos da Teca (7/4) 
Semana da Leitura e Dia Mundial do Livro  (15/4) 
Contar com imagens José Saramago (18/4) 
Oeiras Internet  Challenge (22/4) 
ARTefga (27/4) 
Exposição José Saramago- 100 anos do seu nascimento (27/4) 
Fada Oriana expulsa da história (27/4) 
À procura de Ulisses (27/4) 
Em busca dos livros perdidos (28/4) 
Os livros da minha vida - Dia do Livro (28/4) 
O livro e o filme (28/4) 
A minha vida dava um LIVRO da minha vida - 1 e 2 (29/4) 
48 anos do 25 de abril (29/4) 
Tiago Antunes - 1.º lugar no Concurso de Escrita (30/4) 

Blogue da BE - https://bibliotecaaefga.wordpress.com 

Boletim - Maio 2022 
 

Concurso Concelhio de Escrita Publicações - Blogue 

Tira Dúvidas Online -  4.ª feiras, entre as 16.30 e as 18.00 horas, apresenta dúvidas sobre recursos/ferramentas digitais  
https://us04web.zoom.us/j/6657226460?pwd=aElTYy9sQW5vTVdKOUdYZVMycVZNQT09 ID da reunião: 665 722 6460 / Senha de acesso: 5SgmIy 

48 anos do 25 de abril 

Catálogo Online da BE - https://rbec.cascais.pt/Pacweb 

A Semana da Leitura e o Dia do Livro foram festejados 
entre os dias 19 e 22 de abril. Uma homenagem aos livros e 
aos escritores, que esperamos tenha motivado mais alunos 
para a leitura. De destacar a sessão do 
secundário com a escritora Carla M. Soa-
res, que nos falou dos seus seis romances 
publicados e da forma como os livros, que 
sempre estiveram presentes na sua vida, a 
desafiaram a tornar-se escritora. O sua última 
obra, Gente feita de terra, conta a  história de 
duas mulheres, mãe e filha, dos anos 60 até ao 
início do século XXI. A mãe parte jovem de um 
Alentejo sem futuro, perseguindo um amor na 
Angola colonial portuguesa…A filha é uma jovem viúva que 
habita a Lisboa suburbana do nosso século…  

Contar com imagens José Saramago 

1 - Dia da Mãe e Dia do Trabalhador 
9 - Dia da Europa 
22 - Dia Internacional da Biodiversidade 

Já são conhecidos os vencedores do concurso Contar com 
imagens José Saramago. 
A Biblioteca do AEFGA, no âmbito do Centenário do Nasci-
mento de José Saramago, organizou o concurso de Artes 
Visuais Contar com imagens José Saramago, com o objetivo 
de retratar a vida e obra do escritor. Participaram dezenas de 
alunos do pré-escolar ao 12.º ano e os melhores trabalhos 
estiveram expostos na Semana da Leitura e foram enviados 
para a Associação José Saramago  
Vencedores: 
Escalão A – Pré-escolar e 1.º ciclo 
A maior flor do mundo – Marta 
Santos e Martim Pacheco, da turma 
D1 - EB1 de Trajouce.  
Escalão B – 2.º / 3.º ciclo 
Discurso proferido por José Sara-
mago ao receber o Nobel de Litera-
tura – Pedro Duarte do 6.º B. 

Escalão C – Secundário 
A bagagem do viajante –  
Beatriz Jerónimo – 12.º J  

Foi, ainda, atribuída uma Men-
ção Honrosa à aluna Ângela 
Nogueira, do 11.ºD.  

 

 

Uma revista online com o objetivo de divulgar, 
os trabalhos realizados pelos alunos de Educa-

ção Visual e Educação Artística e dar a  conhecer a história da 
arte, a sua evolução, as técnicas de trabalho e os artistas 
mais conhecidos. 
https://sites.google.com/view/artefga/p%C3%A1gina-inicial 

ARTefga 

Para além da exposição 48 anos de abril , foram dinamiza-
das sessões, para todos os alunos da escola, 
pela Associação 25 de Abril, 
com o apoio da Fundação D. 
Luís I (CMC), com a presença 
de “Capitães de Abril” 
e presos políticos. 

Semana da Leitura / Dia do Livro 

 

 

 

Dias Comemorativos 

O Tiago Antunes, do 12.ºA, ficou classificado em 1.º lugar 
na final do 1.º Concurso de Escrita Criativa do Concelho de 
Cascais. Parabéns, Tiago! 
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