
 

+info: BMMNR / 271571700 / geral.biblioteca@cm-almeida.pt / www.cm-almeida.pt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

Municipal 

Maria  

Natércia  

Ruivo 

 

 

 

 

Adulto                                          Sugestão de leitura
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Entre outras novidades chegou à BMMNR o livro 
ordem negra editado pela Bertrand de James Rollins, 
pseudónimo de James Paul Czajkowski. James Rollins é um 
autor americano sobejamente conhecido pelos seus thrillers. 
O livro insere-se na série Força Sigma. Estes romances 
revelam mundos invisíveis, descobertas científicas e segredos 
históricos verdadeiramente originais. A ordem negra é uma 

intriga secular que ameaça destruir a ordem mundial. 
 

Sugerimos para os mais novos o livro Maruxa, da 
OQO. É um conto trabalhado a partir de uma canção 
tradicional polaca que brinca com a desigual repartição de 
tarefas no lar. Maruxa, a protagonista da história, decide 
dar uma lição ao marido Zezinho... astuta e com grande 
habilidade no uso da ironia, consegue que Zezinho tome 
consciência de que o trabalho de casa está mal distribuído 
e, assim, mude de atitude.  

A adaptação de Maruxa é de Eva Mejuto (licenciada 
em Ciências da Informação pela Universidade de Santiago. 
Realizou cursos de língua e literatura portuguesa na 
Faculdade de Filologia Galego-Portuguesa da mesma 
universidade),  com ilustrações de Mafalda Milhões
(dedica-se à ilustração, mas também é editora, livreira, 
autora e mediadora de leitura. Formou-se em Artes 
Gráficas em Tomar, é discípula de Gutenberg e uma das 
impulsionadoras do projecto editorial "O Bichinho de 
Conto", agora sediado em Óbidos).  
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VASCO MIRANDA, pseudónimo  

(1922-1976) 
                                                                                                                          

Arnaldo Cardoso Ferreira é natural da freguesia de Junça, concelho de Almeida, distrito da Guarda. Aí nasceu 

a dezoito de Agosto de 1922. Nas suas publicações assinou quase sempre sob o pseudónimo 

A sua formação passou pelo Seminário da Guarda onde se formou em Filosofia e Teologia. Em Maio de 1945 

foi ordenado sacerdote católico exercendo atividades paroquiais na freguesia de Mata de Lobos no concelho 

vizinho de Figueira de Castelo Rodrigo. Mais tarde, associou à atividade de pároco, a de pr

Manuel Bernardes, em Lisboa. 

A veia poética cedo se revelou, tendo colaborado com artigos/poemas, na publicação do Seminário da 

Guarda, “Vita Plena”, ainda enquanto estudante. Colaborou também em diversos jornais e revistas nacionais 

como "Seara Nova", "Mundo Literário", "Cadernos do Meio Dia", "Árvore", "O Tempo e o Modo"

outros. 

Dedicou-se ainda à crítica, tendo colaborado no volume: "Estrada Larga" (Porto, 1962), com o estudo: "Dois 

Decénios de Poesia" e organizou o volume "Beira Alta. Antologia da Terra Portuguesa" vol. 7 (Lisboa, 1961) 

para o qual também escreveu o prefácio e notas. 

Tradutor de várias obras religiosas, designadamente da autoria de Maritain, Fesquet e Werner Keller, foi 

também incluído em várias importantes antologias poéticas, sendo de salientar as seguintes: "Líricas 

Portuguesas", 3ª série, de Jorge de Sena, "Na Mão de Deus", poesias religiosas de José Régio e Alberto de 

Serpa, "Antologia da Novíssima Poesia portuguesa", de E. M. de Melo e Castro e Maria A

"Antologia de la Nueva Poesia Portuguesa", de Angel Crespo, e "Contemporary Portuguese Poetry", de J. R. 

Longland, entre outras. É ainda referido em obras críticas de Franco Nogueira e Zacarias de Oliveira.

É autor de uma poesia intensamente religiosa e amorosamente visionária. A Fraternidade é tema obrigatório 

do poeta em toda a obra. Fraternidade que começa no homem, prossegue na Humanidade e termina no Ser. 

O reino de Deus abrange o mundo todo e, nesse alargamento, está a realização espec

Miranda, como poeta e como padre.  

Reproduzimos a seguir o seu poema A vida suspensa: 

Se pudesse escrevia um poema sem palavras. 
As palavras não existem. Já nada dizem 
Do que antes era. Antes 
Quando o medo era sombra inexistente 
E era possível aos homens falar de amor. 
Agora há só o espantalho do medo, 
As bocas negras, a fome negra, 
E o uivo dos cães mudos nas noites desertas e distantes. 
Antes havia feras e cristão para as feras. 
Agora, ou porque tudo são feras, 
Ou porque já não há cristãos 
 

 

(E há só o medo, o pavor, a fome,
As cumplicidades carnais ao topo dos 
ventos,
E o ridículo de se ter medo: o pasto 
das trevas)
A semente de Deus anda à deriva sem 
leira 
aurora, canto? 
No galeão da vida, haverá de novo 
bodas de sangue
Para que do Mar volte para a Terra
O viço e a alegria

Autor do mês de Outubro 
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Arnaldo Cardoso Ferreira é natural da freguesia de Junça, concelho de Almeida, distrito da Guarda. Aí nasceu 

a dezoito de Agosto de 1922. Nas suas publicações assinou quase sempre sob o pseudónimo Vasco Miranda. 

da onde se formou em Filosofia e Teologia. Em Maio de 1945 

foi ordenado sacerdote católico exercendo atividades paroquiais na freguesia de Mata de Lobos no concelho 

vizinho de Figueira de Castelo Rodrigo. Mais tarde, associou à atividade de pároco, a de professor no Colégio 

A veia poética cedo se revelou, tendo colaborado com artigos/poemas, na publicação do Seminário da 

ainda enquanto estudante. Colaborou também em diversos jornais e revistas nacionais 

"Seara Nova", "Mundo Literário", "Cadernos do Meio Dia", "Árvore", "O Tempo e o Modo", entre 

se ainda à crítica, tendo colaborado no volume: "Estrada Larga" (Porto, 1962), com o estudo: "Dois 

"Beira Alta. Antologia da Terra Portuguesa" vol. 7 (Lisboa, 1961) 

Tradutor de várias obras religiosas, designadamente da autoria de Maritain, Fesquet e Werner Keller, foi 

antologias poéticas, sendo de salientar as seguintes: "Líricas 

Portuguesas", 3ª série, de Jorge de Sena, "Na Mão de Deus", poesias religiosas de José Régio e Alberto de 

Serpa, "Antologia da Novíssima Poesia portuguesa", de E. M. de Melo e Castro e Maria Alberta Menéres, 

"Antologia de la Nueva Poesia Portuguesa", de Angel Crespo, e "Contemporary Portuguese Poetry", de J. R. 

Longland, entre outras. É ainda referido em obras críticas de Franco Nogueira e Zacarias de Oliveira. 

e religiosa e amorosamente visionária. A Fraternidade é tema obrigatório 

do poeta em toda a obra. Fraternidade que começa no homem, prossegue na Humanidade e termina no Ser. 

O reino de Deus abrange o mundo todo e, nesse alargamento, está a realização específica da poesia de Vasco 

 

(E há só o medo, o pavor, a fome, 
As cumplicidades carnais ao topo dos 
ventos, 
E o ridículo de se ter medo: o pasto 
das trevas) 
A semente de Deus anda à deriva sem 
leira onde se acoite- Espuma, sonho, 
aurora, canto? - palavras ausentes. 
No galeão da vida, haverá de novo 
bodas de sangue 
Para que do Mar volte para a Terra 
O viço e a alegria das novas sementes. 
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Sénior                                             

Todos os meses 
 

10 de Outubro 
14 de Novembro 
12 de Dezembro 

 
Horário - 14:00h às 16:00h 

 
Ação destinada ao público sénior, 
os utilizadores terão uma breve 

iniciação ao Microsoft office, 
acesso a redes sociais e email. 

 

“Palavras com pingo de mel” 
Paralelamente terão também 

tempo para colocar a leitura em 
dia e serão disponibilizados 

periódicos, revistas, e filmes. 
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 Horário  
2ª a 6ª feira 

09:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30

Sábado 

13:30-18:30 

Domingos e Feriados

Encerrada 

  

Serviços disponíveis  
 

 Consulta local de documentos: 
 Consulta de obras de referência; publicações periódicas; 

audiovisuais e multimédia; 
 PS4 
 Empréstimo domiciliário  
 Empréstimo Inter-bibliotecas  
 Reservas e renovações de documentos  
 Exposições temáticas  
 Festas de Aniversário (mediante marcação)
 Horas do Conto 
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                                             10 de Outubro 

17:30 

Domingos e Feriados 

Consulta de obras de referência; publicações periódicas; 

 

Festas de Aniversário (mediante marcação) 

 
 


