TRAVA
LÍNGUAS
1. Num ninho de mafagafos há sete mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os sete
mafagafinhos.
2. Trazei três pratos de trigo para três tigres tristes comerem.
3. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã. Nem a rã arranha
a aranha.
4. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao
tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem.
5. Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste para que eu perceba
que tu percebeste. Percebeste?
6. O Rato roeu a rica roupa do rei de Roma! A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu
remendar!
7. Em rápido rapto, um rápido rato raptou três ratos sem deixar rastros.
8. Sabendo o que sei e sabendo o que sabes e o que não sabes e o que não sabemos, ambos
saberemos se somos sábios, sabidos ou simplesmente saberemos se somos sabedores.
9. Fala, arara loura. A arara loura falará.
10. Quem a paca cara compra, paca cara pagará.
11. Bagre branco, branco bagre.
12. A mulher barbada tem barba boba babada e um barbado bobo todo babado!
13. Chega de cheiro de cera suja.
14. Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, concluise que a conclusão será concluída, quando todas tiverem concluído que já é tempo de
concluir uma conclusão.
15. Um ninho de carrapatos, cheio de carrapatinhos, qual o bom carrapateador, que o
descarrapateará?
16. O desinquivincavacador das caravelarias desinquivincavacaria as cavidades que
deveriam ser desinquivincavacadas.
17. O doce perguntou ao doce qual é o doce mais doce que o doce de batata-doce. O doce
respondeu ao doce que o doce mais doce que o doce de batata-doce é o doce de doce de
batata-doce.
18. O bispo de Constantinopla, é um bom desconstantinopolitanizador. Quem o
desconstantinopolitanizar, um bom desconstantinopolitanizador será.
19. Esta casa está ladrilhada, quem a desenladrilhará? O desenladrilhador. O desenladrilhador
que a desenladrilhar, bom desenladrilhador será!
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20. O original não se desoriginaliza! O original não se desoriginaliza! O original não se
desoriginaliza! Se desoriginalizásemo-lo original não seria!
21. Fia, fio a fio , fino fio, frio a frio.
22. Um limão, mil limões, um milhão de limões.
23. Ao longe ululam cães lugubremente à Lua.
24. O padre pouca capa tem, porque pouca capa compra.
25. O princípio principal do príncipe principiava principalmente no princípio principesco
da princesa.
26. A pia perto do pinto, o pinto perto da pia. Quanto mais a pia pinga mais o pinto pia. A
pia pinga, o pinto pia. Pinga a pia, pia o pinto. O pinto perto da pia, a pia perto do pinto.
27. Há quatro quadros três e três quadros quatro. Sendo que quatro destes quadros são
quadrados, um dos quadros quatro e três dos quadros três. Os três quadros que não são
quadrados, são dois dos quadros quatro e um dos quadros três.
28. Não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista, ornitorrinco com ornitologista,
ornitologista com otorrinolaringologista, porque ornitorrinco, é ornitorrinco, ornitologista,
é ornitologista, e otorrinolaringologista é otorrinolaringologista.
29. Paulo Pereira Pinto Peixoto, pobre pintor português, pinta perfeitamente, portas,
paredes e pias, por parco preço, patrão.
30. Pedreiro da catedral, está aqui o padre Pedro? – Qual padre Pedro? – O padre Pedro
Pires Pisco Pascoal. – Aqui na catedral tem três padres Pedros Pires Piscos Pascoais como
em outras catedrais.
31. Se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa tudo papasse, seria um papa
-papão.
32. A rua de paralelepípedo é toda paralelepipedada.
33. O Borges relojoeiro ruminara roendo raspas de raiz de romãzeira.
34. A vida é uma sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente, sem
suceder o sucesso.
35. Caixa de graxa grossa de graça.
36. Tecelão tece o tecido em sete sedas de Sião. Tem sido a seda tecida na sorte do tecelão.
37. Uma trinca de trancas trancou Tancredo.
38. Se cada um vai a casa de cada um é porque cada um quer que cada um vá lá. Porque se
cada um não fosse a casa de cada um é porque cada um não queria que cada um fosse lá.
39. Atrás da porta torta está uma porca morta.
40. Para ouvir o tique-taque, tique-taque, tique-taque. Depois que um tique toca é que se
toca um taque.
41. Se vaivém fosse e viesse, vaivém ia, mas como vaivém vai e não vem, vaivém não vai.
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Agenda setembro
01 a 30
SETEMBRO

ANTÓNIO LOBO ANTUNES E
NATÁLIA CORREIA
Comemoração do nascimento de António Lobo Antunes e Natália Correia

Bibliotecas UBI

A Biblioteca da UBI tem vindo a divulgar o seu acervo e a incentivar a
leitura através de mostras bibliográficas temáticas intituladas “Requisite e
leia”. Em setembro a Biblioteca põe à disposição do público obras de dois
importantes autores portugueses nascidos neste mês e com extensa obra
literária: António Lobo Antunes (1 de setembro de 1942) e Natália Correia
(13 setembro 1923 - 16 março 1993).
Biblioteca Central, Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde, Biblioteca
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.

Público em geral

02 a 30
SETEMBRO
10h00 às 18h30

Biblioteca Municipal
da Covilhã

LITERACIA DA NOTÍCIA
VERDADEIRO OU FALSO?
Uma sessão teórico-prática de 60 minutos que pretende informar sobre as
fake-news e o conceito de pós-verdade: o que estará por detrás das falsas
notícias, qual o verdadeiro objetivo e como reconhecê-las na imensidão de
informação que circula novos media?

Público adulto

02 a 30
SETEMBRO

O TUBARÃO NA BANHEIRA
“O Tubarão na Banheira”, de David Machado

10h30 e 14h30
Biblioteca Municipal
de Belmonte
Público infantil

A Hora do Conto é um programa de promoção da leitura da
Biblioteca Municipal que se foca essencialmente nas crianças da
faixa etária do Pré-Escolar e 1º Ciclo. Tem por objetivo despertar nas
crianças o gosto e o prazer da leitura a partir da magia dos contos
e, ao mesmo tempo, exercitar a expressão oral, a capacidade de
retenção de informação e a criatividade.

Público-alvo: Alunos com medidas adicionais de suporte à
aprendizagem e à inclusão.
Local: Sala do Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral.
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ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS

CONTOS | LIVROS
FORMAÇÃO | PALESTRA
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Agenda setembro
09 a 13
SETEMBRO

Biblioteca UBI

Jovens ensino
universitário

11
SETEMBRO
10h00 às 18h30

#ESTUDARCOMOSMELHORES
Participação da Biblioteca na época de matrículas na UBI
Em setembro os alunos que se candidataram a prosseguir os seus
estudos na UBI irão iniciar uma nova etapa académica. Sob o lema
#EstudarComOsMelhores, os diversos Serviços, Centros e Núcleos
de Alunos da UBI estarão no Pólo I durante a época de matrículas
para ajudar os alunos neste período inicial.
Em particular, a Biblioteca da UBI irá divulgar informação geral
(como horários de funcionamento das bibliotecas), dar a conhecer
o seu acervo físico e os recursos eletrónicos disponíveis, e divulgar
alguns serviços (como o empréstimo, a formação, o EIB, entre
outros).

LINHAS VIRTUAIS E
ENTRELAÇADAS
Os utilizadores terão uma breve iniciação ao Microsoft office e manualidades
em saudável convívio.

Biblioteca Municipal
de Almeida
Público sénior

15 a 30
SETEMBRO

COVILHÃ CIDADE NEVE
Exposição fotográfica “Covilhã cidade Neve”

Biblioteca UBI

Público em geral

EXTERIOR
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A Biblioteca da UBI desenvolveu a “Lente criativa”, atividade
assente numa dinâmica extracurricular com o objetivo de
estimular a originalidade fotográfica de toda a comunidade
académica. A Biblioteca fornece o mote e os participantes (des)
envolvem-se com os diferentes temas propostos.
“Covilhã Cidade Neve”, tema imortalizado pela Amália
Rodrigues com letra de Joaquim Pedro Gonçalves e música de
Nóbrega e Sousa, foi o primeiro desafio. Cada participante tirou
à sua sorte um ou mais versos e a cada um deles correspondeu
uma fotografia original. Em setembro e outubro a Biblioteca irá
expor toda a letra deste “hino covilhanense” com a respetiva
representação fotográfica.

CONTOS | LIVROS
FORMAÇÃO | PALESTRA
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Agenda setembro
DIA INTERNACIONAL DA PAZ

20 e 21
SETEMBRO

A 21 de setembro celebra-se o Dia Internacional da Paz. A data
tem como objetivo levar as pessoas a sensibilizarem-se para a
necessidade da paz no mundo e promoverem atos que tenham
como resultado o fim dos conflitos entre povos e a consagração
da paz mundial.

Biblioteca Municipal
de Belmonte

Público-alvo: Utentes dos Centros de Dia, Lares de Terceira Idade,
Centro de Convívio e Universidade Sénior.

Público sénior

20 a 30
SETEMBRO

Biblioteca Municipal
da Covilhã

No dia que se assinala a partida de Fernão Magalhães para
a primeira volta ao mundo, a 20 de setembro de 1519 até 6
de setembro de 1522, o Município da Covilhã apresenta um
programa cultural e educativo Inserido nas Comemorações
do V Centenário da Circum-navegação, como uma exposição
bibliográfica e uma Conferência de Imprensa para apresentação
do programa comemorativo do V Centenário da Circumnavegação.

Público em geral

[inauguração às 18h00 de 20 de setembro]

23

CAFÉ LITERÁRIO: ALBERTO SANTOS

SETEMBRO
18h30
Biblioteca Municipal
da Covilhã
Público em geral

EXTERIOR
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NAVEGAR COM OS IRMÃOS
FALEIRO
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Uma conversa informal com o escritor Alberto S. Santos, autor,
advogado e conferencista. Apaixonado pelos factos inesperados
da História, afirmou-se na ficção histórica criada a partir de
marcantes acontecimentos reais, mas pouco conhecidos do
grande público. Publicou os romances bestsellers A Escrava de
Córdova (2008), A Profecia de Istambul (2010), O Segredo de
Compostela (2013), Para lá de Bagdad (2016) e Amantes de
Buenos Aires (2019). É também autor da coletânea de histórias A
Arte de Caçar Destinos (2017) e participa na série de contos de
autores lusófonos Roça Língua (2014).

Local: Paço 100 Pressa

CONTOS | LIVROS
FORMAÇÃO | PALESTRA
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Agenda setembro
28
SETEMBRO

SÁBADOS A CONTAR
“Sábados a contar”, na Biblioteca Municipal de Almeida, no
último sábado de cada mês!
No dia 28 de Setembro, às 16:00, há mais uma sessão de histórias
em família na Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo, com a
arquivista e cantora Suzete Marques.

Biblioteca Municipal
de Almeida

Inscrições obrigatórias até ao dia 26 de Setembro.

Público infantil e
famílias
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