Urgentemente
É urgente o amor.
É urgente um barco no mar.
É urgente destruir certas palavras,
ódio, solidão e crueldade,
alguns lamentos,
muitas espadas.
É urgente inventar alegria,
multiplicar os beijos, as searas,
é urgente descobrir rosas e rios
e manhãs claras.
Cai o silêncio nos ombros e a luz
Impura, até doer.
É urgente o amor, é urgente
permanecer.
Eugénio de Andrade

em Rede nunca lemos sós.

Agenda fevereiro
04 a 11
FEVEREIRO

Biblioteca Municipal
de Belmonte

“SAPO NO INVERNO”, DE MAX
VELTHUIJS – HORA DO CONTO
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.

Pré-escolar

05
FEVEREIRO
15h00
Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira
Público em geral

06
FEVEREIRO
18h00
Biblioteca Municipal
da Guarda
Público em geral
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4.O ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE CELORICO DA
BEIRA
No dia 5 de Fevereiro a Biblioteca Municipal comemora o seu
4.º aniversário. Para assinalar a data e à semelhança dos anos
anteriores serão presenteados com a oferta de livros os melhores
leitores da sala infanto-juvenil.
Durante a tarde haverá “Festa na Biblioteca”, com música, bolo
de aniversário e muita diversão. Foi ainda lançado o desafio
aos nossos utilizadores que partilhem imagens do seu spot
preferido na Biblioteca Municipal, nas suas redes sociais com
#FelizAniversárioBMCB.

“HETERODOXIA”: HISTORICIDADE
E TRAGÉDIA” POR ANTÓNIO PEDRO
PITA
A noção de “heterodoxia” (ou “o espírito da heterodoxia”) fixouse definitivamente ao percurso teórico e à atitude subjetiva de
Eduardo Lourenço, de modo a tornar-se mais a identificação de um
universo que a chave para o entendimento de uma problemática.
No 1º volume das «Obras Completas de E.L.» (Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian, 2011), foram reunidos os dois volumes
«Heterodoxia», numerosos documentos contemporâneos dos dois
volumes e materiais relevantes para um III volume que nunca foi
publicado. É um conjunto particularmente rico para aprofundar
a noção de “heterodoxia”, apesar de ela se encontrar, implícita
ou explicitamente, presente em toda a extensa obra do ensaísta.O
propósito da conferência é revisitar a noção de heterodoxia,
descolá-la dos significados mais imediatos e/ou banais, sublinhar
que não foi uma noção fixada definitivamente em 1949 e mostrar
que é o nome lourenciano para designar uma relação com a
historicidade, cuja especificidade não é alheia à dimensão trágica.

CONTOS | LIVROS
FORMAÇÃO | PALESTRA
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Agenda fevereiro
06
FEVEREIRO
18h30

LANTERNA MÁGICA
Tertúlia cinéfila organizada em parceria com o curso de 2º ciclo de Cinema
da UBI. Há 3 anos que todos os meses são exibidas curtas metragens
seguidas de debate. Este mês tem como tema Filmar como uma experiência
sensorial e conta com os convidados Mariana Silveira e Leonard Collette.

Biblioteca Municipal
da Covilhã
Jovens e Adultos

06
FEVEREIRO
21h30

Biblioteca Municipal
da Covilhã – Hotel
Covilhã Jardim

CAFÉ LITERÁRIO COM CRISTINA
CARVALHO
Uma iniciativa mensal da Câmara Municipal, com mais de 10 anos, que
proporciona uma conversa informal com escritores de referência nacional.
No mês de fevereiro, é a escritora Cristina Carvalho que irá partilhar as
experiências com os seus leitores. Nasceu em Lisboa, a 10 de novembro
de 1949. Durante a sua atividade profissional, contactou com milhares de
pessoas e visitou inúmeros países sendo a Escandinávia e o Oeste português
as regiões que mais ama e que mais influências exercem sobre a sua
personalidade enquanto transitório ser humano do sexo feminino, habitante
do planeta Terra e, por acaso, escritora. Alguns livros publicados: Até já não
é adeus, Momentos misericordiosos, Ana de Londres, Estranhos casos de
amor, O gato de Uppsala, Nocturno - O romance de Chopin,Lusco-fusco, A
Saga de Selma Lagerlöfo e IngmarBergman : O Caminho contra o Vento o
seu mais recente romance.

Público em geral

12
FEVEREIRO

LINHAS ENTRELAÇADAS
Ação destinada ao público sénior. Manualidades e jogos em
saudável convívio.

Biblioteca Municipal
de Almeida
Público sénior
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Agenda fevereiro
13

CHÁ LITERÁRIO

FEV

Na companhia dos livros, pretendemos proporcionar um momento de
convívio e reflexão sobre os benefícios do chá para a saúde. O mote para
este convívio vai ser o Chá de Ervas. Vamos ficar a conhecer algumas ervas
e as suas propriedades medicinais. Para isso, contamos com a colaboração
das técnicas do Município de Pinhel, Dra. Sandra Manuela Pacheco e Lília
Teixeira. Venha tomar um chá connosco nesta noite fria de inverno!

Biblioteca Municipal
de Pinhel
Público em geral

13
FEVEREIRO
18h00

Biblioteca Municipal
da Guarda
Público em geral

“A LITERATURA COMO MATRIZ DO
PATRIMÓNIO ARTÍSTICO DA EUROPA”
POR ERNESTO RODRIGUES
A história da Humanidade é documentada, em primeiro lugar, pelos media
visuais e impressos. Nestes, a literatura ganha corpo já na Antiguidade Clássica,
com textos fundadores absorvidos pela Europa desde a Idade Média. Cumprenos, assim, pactuar numa definição de literatura e ver em que medida é berço
ou inspiração de outros segmentos patrimoniais.ERNESTO RODRIGUES (Torre
de Dona Chama, 1956) é poeta estreado em 1973, ficcionista, crítico literário,
ensaísta e tradutor de Húngaro. Antigo jornalista e colaborador regular da
Imprensa escrita, leitor de Português na Universidade de Budapeste, é doutor e
agregado pela Universidade de Lisboa, em cuja Faculdade de Letras ensina desde
1989, aqui dirigindo o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias
(2015-2019). Prémio PEN Clube – Narrativa com Uma Bondade Perfeita (2016),
o seu sétimo e último romance é Um Passado Imprevisível, 2018. No ensaio,
destaca-se Mágico Folhetim. Literatura e Jornalismo em Portugal (1998),
seguido de uma dezena de outros títulos, a par da edição de clássicos. Acaba de
reunir olhares sobre estrangeiros em Literatura Europeia e das Américas, 2019.”

14

CLUBE DE LEITURA E ESCRITA ABERTO

FEVEREIRO

O Município do Sabugal e o Centro Local de Aprendizagem da Universidade
Aberta promovem a 14ª sessão do Clube de Leitura do Sabugal, no
dia 14 de fevereiro de 2020, pelas 14h30, na Biblioteca Municipal do
Sabugal. Neste encontro, a participante Maria Alice Nabais homenageia
um autor local, natural de Quadrazais: Nuno de Montemor (1881-1964),
pseudónimo de Joaquim Augusto Álvares de Almeida, que para além de
escritor, também foi ordenado Sacerdote, tendo ficado conhecido como o
“Sr. Padre Capelão” pela sua dedicação à cidade da Guarda. Dos vários
livros, de poesia e romance que escreveu, “Maria Mim” é seguramente
uma das suas principais e mais divulgadas produções literárias. No dia
em que se celebra o amor, é precisamente este romance, que retrata
as aventuras e amores de Maria Mim e do alferes Júlio Marinho, nos
meandros do contrabando da raia espanhola, em meados do século XX,
que irá estar em destaque nesta sessão do Clube de Leitura do Sabugal.

14h30
Biblioteca Municipal
do Sabugal
Público em Geral
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Agenda fevereiro
15
FEVEREIRO

I TORNEIO FIFA
Uma tarde de futebol digital, vem divertir-te e ganhar prémios,
traz a tua claque para puxar por ti.

14h00
Biblioteca Municipal
da Covilhã - Espaço
Internet
Jovens Ensino
Secundário / Jovens
Ensino Universitário

22

SENSIBILIZAR AJUDA!

FEVEIRO

23ª Sessão Tema: Alimentação saudável no envelhecimento ativo.
(com Avaliação antropométrica dos participantes) sendo o
orador: Felismina Rito

14h30

Nutricionista (CP 2874NE)

Biblioteca Municipal
do Sabugal
Público em geral

29
FEVEREIRO
10h00
Biblioteca Municipal
da Guarda
Jovens e Adultos
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“WORKSHOP DE ESCRITA, ATRAVÉS DA
IMAGEM, SOM E LEITURA: ESCREVER,
ESCREVER BEM, ESCREVER LITERATURA
- NÃO É TUDO A MESMA COISA”.
Oficinas de escrita criativa com Ana Margarida de Carvalho.
“Através de vários exemplos comparativos, e sobretudo
recorrendo a meios audiovisuais, excertos de filmes e músicas, os
participantes são levados a tomar consciência da complexidade
dos processos de criação e opções do escritor, em suma, do
«dificílimo ato de escrever», nas palavras de José Saramago,
que há 20 anos conquistou o Nobel. No final da sessão, os
participantes serão convidados a fazer um exercício, já em estado
de prevenção quanto aos lugares-comuns, erros de principiante,
tautologias, etc.”

CONTOS | LIVROS
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SÁBADOS A CONTAR

FEVEREIRO

“Sábados a contar”, na Biblioteca Municipal de Almeida, no último sábado
de cada mês!

Biblioteca Municipal
de Almeida
Infantil e famílias

PRÉMIO DR. JOÃO ISABEL –
CONCURSO LITERÁRIO

FEV/MAR

A Câmara Municipal de Manteigas institui o Concurso Literário – Prémio
Dr. João Isabel, prestando desta forma homenagem ao Médico e Escritor
Manteiguense, promovendo o aparecimento de escritores, a leitura e a
língua portuguesa.
Entrega de Trabalhos até dia 31 de Março.
Consulte as normas de participação na página do Município.

Biblioteca Municipal
de Manteigas

Até 31 de Março

Público em Geral

BIBLIOTECA-TE: FAKENEWS

JAN/JUN

Com o projeto de literacia da informação e dos media pretende-se
informar o público adulto sobre as fake-news e o conceito de pós-verdade,
imanente nos novos media. O que estará por detrás das falsas notícias,
qual o seu verdadeiro objetivo e como reconhecê-las na imensidão de
informação disponível? São questões a ser refletidas numa sessão que com
duração de 60 minutos, teórico-prática.

10h00-12h00 /
14h00-17h30
Biblioteca Municipal
da Covilhã e Escolas
do Concelho
Crianças e Jovens
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http://ribbse.ubi.pt/
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