em Rede nunca lemos sós.

Agenda dezembro
01 a 31
DEZEMBRO

REQUISITE E LEIA
Comemoração do nascimento de Florbela Espanca
Em dezembro, esta Biblioteca celebra o nascimento de Florbela Espanca (8
dezembro 1894 - 8 dezembro 1930) com uma mostra bibliográfica das suas
obras.

Bibliotecas UBI

Esta autora polifacetada escreveu poesia, contos, um diário, epístolas,
traduziu vários romances e colaborou ao longo da sua vida em diversas
revistas e jornais.

Locais: Biblioteca Central, Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde,
Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.

Público em geral

02
DEZEMBRO

TAPETE DE HISTÓRIAS
De que cor é um beijinho, afinal?
Este livro percorre o mundo das emoções à procura da cor de um beijinho.
O tapete enche-se de personagens e elementos coloridos que fazem as
delícias das crianças.
Assim se promove o gosto pela leitura no concelho de Pinhel.

Biblioteca Municipal
de Pinhel

Local: Jardins de Infância

Público pré-escolar

02 a 23
DEZEMBRO
10h-12h / 14h-17h30

DESEMBRULHAR O NATAL
O Natal é, por excelência, uma época em que se fala de bondade, partilha
e família. A Biblioteca Municipal da Covilhã preparou um conjunto de
atividades em que, através das palavras, as crianças vão vivenciar o espírito
natalício:
. Novelo de estórias “A Noite de Natal” de Sophia de Mello Breyner Andresen

Biblioteca Municipal
da Covilhã

. Procurando um Abraço - na ótica do “aprender a brincar”, propõe-se uma
dinâmica de grupo que faz com que as crianças se conheçam melhor e
sintam a importância da partilha e da solidariedade.
. Um miminho de Natal - elaboração de um postal de Natal Pop-Up. Pretendese trabalhar a motricidade fina e a criatividade das crianças.

Público infantil
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Agenda dezembro
02 a 31
DEZEMBRO

IV EXPOSIÇÃO
DE ÁRVORES DE NATAL
Para celebrar esta quadra Natalícia, a Biblioteca Municipal de Belmonte
promove a IVª Exposição de Árvores de Natal.

Biblioteca Municipal
de Belmonte

Esta atividade pretende estimular a imaginação e a capacidade criativa,
proporcionar uma atividade lúdica e de expressão plástica e desenvolver a
sensibilidade estética, com o objetivo de dar mais vida e espírito de Natal
durante a quadra festiva, assim como, respeitar e valorizar costumes e
tradições, promover o encontro e o convívio de toda a comunidade.

Público em geral

Local: Espaços públicos do Município de Belmonte

03 a 10

HORA DO CONTO

DEZEMBRO

Público-alvo: Pré-escolares do Concelho de Belmonte, 1º ciclo do Concelho
de Belmonte, Centros de Dia, Lares de Terceira Idade, Centro de Convívio e
Universidade Sénior e comunidade em geral.

“Feliz Natal Lobo Mau”, Clara Cunha.
A Hora do Conto é um programa de promoção da leitura da Biblioteca
Municipal que se foca essencialmente nas crianças da faixa etária do PréEscolar 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.

Biblioteca Municipal
de Belmonte

Público infantil

04 a 31
DEZEMBRO

DESEMPACOTAR A CULTURA
32 escritores portugueses retratados por Do Carmo Vieira.

10h00 às 18h30
Biblioteca Municipal
da Covilhã

Licenciada em Artes Plásticas pela Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto, onde frequentou o Mestrado em Pintura. Curso da
Escola Artística Soares dos Reis.
A pintura é a forma de expressão da sua arte, tendo como tema principal a
condição humana. Tem abordado outras técnicas, como a gravura e livros
de artista.

Público em geral
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Agenda dezembro
05 a 08
DEZEMBRO
10h00 às 18h00
Biblioteca Municipal
da Covilhã
Público em geral

06
DEZEMBRO

I FEIRA DO LIVRO INFANTIL
Programa da Feira do Livro que irá decorrer na Praça do Município Arcadas da Câmara Municipal da Covilhã:
. 7 de dezembro, 09h30 às 12h30, OFICINA “A ARTE DE CONTAR
ESTÓRIAS”, por Rodolfo Castro
. 7 de dezembro, às 15h30, SESSÃO DE CONTOS para famílias, por
Rodolfo Castro
. 8 de dezembro, às 15h30, “O NOVELO DE EMOÇÕES” - OFICINA
de INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E DISCIPLINA POSITIVA para pais, por
Elizabete Neves.

PÚBLICO-ALVO: Pais e encarregados de educação / Famílias /Crianças e
Jovens /Professores /Educadores /Mediadores da Leitura

MIGUEL REAL: 40 ANOS...
Miguel Real - 40 anos de vida literária: o romance histórico no século XXI

14h30
Biblioteca Municipal
da Guarda

O Ciclo de Homenagem a Miguel Real, iniciado em outubro, culmina com
a realização de uma mesa redonda, composta por escritores e ensaístas
de renome nacional e internacional, onde estarão presentes, além do
homenageado, Álvaro Manuel Machado, Nuno Júdice, Daniel HeriPageaux, António José Borges, Gabriel Magalhães, João Morgado, Carla
Sofia Luis, Alexandre Luis e Luísa Maria Soeiro Marinho.
Local: Sala Tempo e Poesia.

Público em geral

07 a 24
DEZEMBRO
09h30 às 17h30
Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira

FEIRA DAS EDIÇÕES MUNICIPAIS
A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira pretende, com a realização
desta feira, dar a conhecer as publicações editadas pelo Município e
também dar possibilidade de serem adquiridas com descontos. Se ainda
não tem presentes para os seus amigos e familiares esta é uma óptima
oportunidade.

Horário: Das 9.30h às 17:30h (dias da semana) e Sábados das 9:30h às
14:30h

Público em geral
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Agenda dezembro
11
DEZEMBRO

OH NÃO! É OUTRA VEZ NATAL!
“Oh, não! É outra vez Natal!”, de Álvaro Magalhães
Público-alvo: Alunos com medidas adicionais de suporte à aprendizagem e
à inclusão.
Local: Sala do Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral.

Biblioteca Municipal
de Belmonte
Público infantil

13
DEZEMBRO

CLUBE DE LEITURA DO SABUGAL
12ª sessão do Clube de Leitura do ano letivo 2019/2020. A magia do Natal
chega à Biblioteca Municipal do Sabugal no próximo dia 13 de dezembro,
organizada pelo Município do Sabugal e pelo Centro Local de Aprendizagem
da Universidade Aberta.

14h30

Público em geral

Neste último encontro do ano, convidam-se os participantes a entrar no
espírito natalício, com a leitura e a narração de contos tradicionais do mundo
inteiro. Recordar-se-ão autores clássicos, estrangeiros e portugueses, assim
como escritores locais, como é o caso de Manuel António Pina. Mas esta
sessão não se ficará só por leituras alheias, pois como exímios contadores de
histórias e fieis guardiões das mais belas e intemporais narrativas orais, os
membros do Clube de Leitura do Sabugal terão, também eles, oportunidade
de relembrar e de partilhar prosa e poesia de Natal que acompanharam a sua
infância. Este retorno à tradição, ao popular e ao ancestral assume-se como
uma forma de refletir e de divulgar a riqueza e os saberes do património
oral tradicional.

13 a 31

ROTA DA SEDA: FOTOGRAFIA

Biblioteca Municipal
do Sabugal

DEZEMBRO

Exposição de fotografia “Rota da Seda”

Biblioteca Central
UBI
Público em geral
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A Biblioteca recebe a exposição de fotografia “Rota da Seda”, de José Luís
Santos, professor de História, fotógrafo e viajante. A mostra resulta de um
projeto fotográfico que foi ganhando corpo durante as múltiplas viagens
que realizou ao longo de 13 anos, desde Veneza, Istambul, Líbano, Israel
e Palestina, Jordânia, Síria, Irão, Uzbequistão e Quirguistão, até chegar ao
destino final, a China. Não sendo uma busca do passado da milenar Rota da
Seda, a exposição é sobretudo um registo dos povos e culturas que habitam
nestes “caminhos” ao longo de milhares de quilómetros que foram ponto
de encontro de diferentes povos e culturas, em contraste com o mundo
contemporâneo, em que a dificuldade do conhecimento e aceitação do
outro é cada vez maior.

CONTOS | LIVROS
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Agenda dezembro
14

A HISTÓRIA DO PEQUENO AZUL

DEZEMBRO

E DO PEQUENO AMARELO

11h00
Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira

A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira irá receber “O Pequeno Azul e
o Pequeno Amarelo”, para ensinar às crianças, nestes dias que antecedem
o Natal, o valor da amizade. A partir do livro infantil de Leo Lionni, Suzete
Marques, dá forma a estas duas personagens e com a ajuda de outros
livros esta história é contada e cantada pela Suzete e pelo músico Ângelo
Fernandes, que a acompanha nesta aventura.

Público infantil

Público-alvo: 3 aos 10 anos

16 a 31

FEIRA DO LIVRO

DEZEMBRO

Mediante inscrição prévia

Durante 15 dias, a Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira, em Gouveia, irá
acolher a já tradicional Feira do Livro, onde poderá encontrar o presente
ideal para este Natal.

Biblioteca Municipal
de Gouveia
Público em geral

18
DEZEMBRO
17h30
Biblioteca Municipal
da Guarda
Público em geral
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A EUROPA DOS ESCRITORES
Ciclo de Conferências Internacionais - A Europa dos Escritores - A Europa de
Fernando Pessoa por Maria Irene Ramalho | Sala Tempo e Poesia
“Para falar da Europa de Fernando Pessoa, escutarei atentamente o
Ultimatum de Álvaro de Campos, esse zangado “mandado de despejo
aos mandarins da Europa” na voz de um imprescindível indisciplinador.
Publicado no número único de Portugal Futurista (1917), o Ultimatum
impõe uma reflexão sobre o contexto histórico, social, político e bélico das
primeiras décadas do século XX, tanto para o diagnóstico da “falência”
como para as “intervenções” que abrirão “o Caminho” do “Futuro”.
Maria Irene Ramalho é professora jubilada da Faculdade de Letras e investigadora principal
do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. É autora de Atlantic Poets (2008)
e Poetry in the Machine Age (2003), The American Columbiad (1996), Estudos Feministas e
Cidadania Plena (2010) e America Where? (2012). É organizadora de 6 volumes de Poesia
do Mundo e os seus trabalhos mais recentes incluem “Difference and Hierarchy Re-visited by
Feminism” (2013), “Quando o lírico interrompe o épico...” (2014), “Blindfolded Eyes and the
Eyable Being. Pessoa, the Senses, and the 35 Sonnets” (2016), “Orpheu et al. Modernism,
Women, and the War” (2017), “Europe and America. An Age-Old Relationship Revisited”
(2017), “The Private is Public or Furbies Are Us” (2017), “A Revista Crítica de Ciências Sociais
e o Feminismo” (2018) e “Um caminho curto para um poema grande” (2019).
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Agenda dezembro
18 a 31

CINE NATAL

DEZEMBRO

À semelhança dos anos anteriores a Biblioteca Municipal disponibiliza
atividades de ocupação de tempos livres para os jovens em férias de Natal.

09h30 e 14h00

Durante estas férias os nossos pequenos/grandes cinéfilos têm à sua
disposição uma vasta lista de filmes. É só escolher.

Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira
Público infantil (3+)

19 e 20
DEZEMBRO

Biblioteca Municipal
da Guarda
Público infantil
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JARDIM INTERIOR ILUSTRADO #3
Oficina-laboratório colaborativo de Ilustração e upcycling.
Já imaginaram a casa dos livros no interior de um jardim encantado? Essa
é a Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, um espaço privilegiado porque
envolvido por um maravilhoso jardim! Neste laboratório colaborativo de
Ilustração, usando materiais reciclados, papéis, mapas e postais em desuso,
assim como folhas e galhos caídos no jardim, vamos criar em conjunto o
nosso “Jardim Interior”, a partir de poesia e do nosso sentimento sobre o
jardim da BMEL. Durante o processo colaborativo entre diferentes grupos
de crianças de diversas idades, vamos abordar conceito e distinção entre
desenho e ilustração, o que é uma ilustração efémera, a importância da
reutilização de materiais, a abordagem aos conceitos de reciclagem,
upcycling e a importância que têm na sustentabilidade do nosso planeta e
florestas encantadas! Depois, são convidados para a inauguração da nossa
instalação final que incluirá a nossa árvore de Natal! Enquanto bebemos um
delicioso chá, cada criança partilhará a sua experiência.
Público: Crianças dos 4 anos aos 12 anos. Inscrições prévias até dia 17 de
dezembro. Limitadas a 20 crianças por sessão.
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