as cores da escrita

João Martins, in “Exercício de Pintura”

Tenho um copo de canetas,
Qual jarra de flores
Como muitas canetas
De todas as cores…

Firmeza, coragem, vontade,
Escritas por homens,
Para que conste verdade
E para que contem,
Devem escrever-se a preto,

Com a caneta azul escrevo

a preto, sim, muito transparente!

Mar, ternura, fantasia
Paraíso, sonho, aventura,
Lua, melodia, vento e rua…

Momentos há em que escrevo
Com lápis cinzento e inócuo;
Logo troco por uma caneta

Com a vermelha desenho
Papoilas, viagens e história,
Romances, alegrias, romagens
Crenças, vitórias, lembranças e glórias…

Das mais alegres do copo,
E continuo a escrever
Com uma tinta permanente,
que o tempo nunca apaga,
mesmo que eu me torne ausente;

Com a verde ensaio o futuro,
Perfume, liberdade, paixão,

e consoante o que escrevo,
tenho a minha preferida:

Sorriso, pássaro, plenitude,
Criança, botão, visão, novidade…

ou é a caneta de luz
que se deixa ler no escuro,

Que poderei escrever
Com a caneta amarela?

ou aquela pena antiga,
oferta de mão amiga;

Castelo, areia, solidão.

e tenho outra, especial,

Sol, malmequer, ilusão,

cheia de tinta invisível,

Flor, calor ou luz de vela…

que só poderá ser lida
por quem for de alma sensível

E com que cor escreverei
Saudade, mulher, interior,
Fado, vida, segredo,
Beijo, amor, eternidade?
Roxo? Rosa?
Prata ou ouro?

e tiver o dom de ler
no olhar e nos espaços…
Ai se eu escrevesse
As histórias que me contam
Essas canetas do copo…
É que ao lado do copo
Tenho uma fotografia…

em Rede nunca lemos sós.

BIBLIOTEC A C ENTR AL

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
3 a 29 FEVEREIRO | 2020

17 OBJETIVOS
17 POEMAS

#SomosSustentabilidade

Agendamarço
ECO CAIXA

01 a 31
MARÇO

No âmbito da divulgação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) propostos pela ONU, a Biblioteca da UBI disponibiliza uma ECOcaixa
onde os utilizadores têm deixado a sua opinião sobre cada objetivo, as
formas como já contribuem pessoalmente ou propostas de atividades
específicas na UBI subordinadas aos diferentes objetivos.
Local: Biblioteca Central, Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas e Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde.

Biblioteca UBI

Público em geral

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

01 a 31
MARÇO

A Biblioteca Municipal à semelhança de anos anteriores irá assinalar o Dia
Internacional da Mulher com a exposição “Feiticeira Cotovia”, sobre Natália
Correia, patente ao público durante o mês de Março.

10h00 às 18h30

Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira
Público em geral

AUTO DA BARCA DO INFERNO

02
MARÇO

Teatro Escolar: “Auto da Barca do Inferno” - Grupo Etecetera Teatro

15h30
Biblioteca Municipal
de Seia

Embarquemos então nas palavras e jogos de interesses deste escritor, onde
a realidade se mistura com a fantasia e onde os costumes antigos (ou atuais)
são ridicularizados e julgados por um Anjo e um Diabo. Os participantes
vão tentando embarcar para o Paraíso, mas vão sendo arrastados para a
do Inferno.
Local: Casa Municipal da Cultura de Seia

Público jovem
(alunos 9º ano)

4
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Agendamarço
02 a 06
MARÇO

FUI PRODUZIDO NA UBI
A Biblioteca da UBI, no âmbito do ODS 4 - Educação de qualidade, irá
realizar uma atividade designada “Fui produzido na UBI”, que visa a oferta
de livros científicos/literários em várias áreas do saber, elaborados ao longo
do tempo por docentes da UBI.

Biblioteca UBI

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

Público em geral

02 a 31
MARÇO

Biblioteca UBI

A INVISIBILIDADE DA MULHER NA
HISTÓRIA DA ARTE
Em março comemora-se o Dia da Mulher e aliado ao ODS 5 - Igualdade
de género, a Biblioteca Central da UBI terá patente na sala de leitura a
exposição “A invisibilidade da Mulher na história da arte”, que evidencia a
sua presença na arte no sentido mais geral, incluindo a música, a dança, o
teatro etc., num lento e difícil processo de emancipação da mulher ao longo
de milénios. A par desta exposição teremos ainda uma mostra bibliográfica
subordinada a este tema.

Público em geral

03 a 10
MARÇO

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.

Biblioteca Municipal
de Belmonte

- Pré-Escolar: “Sapo no inverno”, Max Velthuijs

Público em geral

- 1º ciclo: “O Rapaz da Bicicleta de vento e outras andanças” (24 a 27 de
março)

EXTERIOR
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- Alunos com medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão –
Sala do Agrupamento de Escolas Pedro Álvares Cabral: “Insetos em missão
especial”, Marília Ascenso (18 de março)

CONTOS | LIVROS
FORMAÇÃO | PALESTRA
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Agendamarço
CAFÉ LITERÁRIO COM NUNO
CAMARNEIRO

05
MARÇO
21h30

Local: Café Centro Cívico

Biblioteca Municipal
da Covilhã

Uma iniciativa mensal da Câmara Municipal, com mais de 10 anos, que
proporciona uma conversa informal com escritores de referência nacional.
No mês de março, é o escritor Nuno Camarneiro que irá partilhar as
experiências com os seus leitores.

Público em geral

Nasceu na Figueira da Foz em 1977. Licenciou-se em Engenharia Física
em Coimbra, trabalhou no CERN e doutorou-se em Ciência Aplicada
ao Património Cultural pela Univ. de Florença. Actualmente desenvolve
a sua investigação na Univ. de Aveiro e é docente no Dept. de Ciências
da Educação e do Património da Uni. Portucalense. Em 2011 publicou o
seu primeiro romance “No Meu Peito Não Cabem Pássaros”, publicado
também no Brasil e em França. Em 2012 venceu o Prémio Leya com o
romance “Debaixo de Algum Céu”, já traduzido em italiano e brevemente
em francês. Mantém, desde 2009, o blogue Acordar um Dia.

09

MEMORIAL DO CONVENTO

MARÇO

Pelo grupo Etecetera Teatro.

10h30

“Era uma vez um rei que fez promessa de levantar um convento em Mafra.
Era uma vez a gente que construiu esse convento. Era uma vez um soldado
maneta e uma mulher que tinha poderes. Era uma vez um padre que
queria voar e morreu doido. Era uma vez.”

Biblioteca Municipal
de Seia

Público Alvo : alunos do 12º ano das Escolas de Seia
Local: Casa Municipal da Cultura de Seia

Público escolar

OS MAIAS:

09
MARÇO

EPISÓDIOS DA VIDA ROMÂNTICA

14h30

Pelo grupo Etecetera Teatro.

Biblioteca Municipal
de Seia

“Esta peça dramatiza a intemporal história que narra a vida da família
Maia, a política do séc.XIX, as corridas de cavalos, as tardes passadas no
Grémio Literário e os passeios em Sintra”
Público Alvo : alunos do 11º ano das escolas de Seia
Local: Casa Municipal da Cultura de Seia

Público escolar
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Agendamarço
09 e 13

SEMANA DA LEITURA

MARÇO

“Ler Sempre. Ler em qualquer lugar”
A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira, durante a semana da leitura,
irá proporcionar aos alunos do 1.º ciclo das escolas EB1 da Mesquitela e
Baraçal, uma visita à Biblioteca Municipal, seguida de uma Leitura do livro
“Os Figos são parar quem passa”, num local à sua escolha.

Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira

Público-alvo: 1.º ciclo.

Público escolar

LIVROS POP-UP

10
MARÇO

DE MARCO TAYLOR

14h00

Os alunos do 1º C.E.B. do Agrupamento de Escolas de Trancoso vão
conhecer o escritor Marco Taylor e respectiva obra baseada na criação de
livros pop-up.

Biblioteca Municipal
de Trancoso
Público escolar

11

LINHAS ENTRELAÇADAS

MARÇO

Manualidades e jogos em saudável convívio.

Biblioteca Municipal
de Almeida
Público sénior

EXTERIOR
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Agendamarço
12

TAPETE DE HISTÓRIAS

MARÇO

Local: Jardins de Infância
Público: Pré escolar
Mariana, o irmão Pedro e o avô entram numa aventura extraordinária com
um pássaro voador. O sonho que Mariana conta ao irmão vai encher de
personagens e elementos coloridos o Tapete de Histórias deste mês.

Biblioteca Municipal
de Pinhel

Assim, A Biblioteca Municipal de Pinhel promove o gosto pelo livro e a
leitura.

Público escolar

AS CANÇÕES DE PI

12
MARÇO

As Canções de PI por José Martins
Concerto de Saxofone dedicado ao PI integrado no vasto programa
do Festival de Matemática : Cidade do PI. Esta iniciativa complementa a
Exposição de esculturas e maquetas do concurso Escultura patente na
Biblioteca Municipal da Covilhã. Com este evento pretende-se promover o
gosto pela Matemática e pelas Arte.

21h00

Biblioteca Municipal
da Covilhã
Público em geral

12

A FARSA DE INÊS PEREIRA

MARÇO

“A Farsa de Inês Pereira” pelo grupo Atrapalharte

10h30

“Desejosa de escapar dos trabalhos domésticos que é obrigada a fazer na
casa de sua mãe, a jovem Inês Pereira resolve conseguir um marido. Uma
primeira tentativa é feita por intermédio da alcoviteira Lianor Vaz...”
Público Alvo : alunos do 10º ano das escolas de Seia

Biblioteca Municipal
de Seia

Local: Casa Municipal da Cultura de Seia

Público escolar
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Agendamarço
13

XIII CHÁ LITERÁRIO

MARÇO

Biblioteca Municipal
de Belmonte

A atividade “Chá Literário” é destinada a utentes dos centros
de dia e lares de terceira idade. Com esta atividade pretende-se
promover o diálogo através do livro, da leitura e do conto tentando
deste modo minimizar a solidão, o isolamento social dos idosos,
troca de experiência entre diferentes gerações e estimular as suas
capacidades cognitivas.
Público-alvo: Utentes dos Centros de Dia, Lares de Terceira Idade,
Centro de Convívio e Universidade Sénior.

Público sénior

FERNÃO DE MAGALHÃES E A AVE
DO PARAÍSO

14
MARÇO
16h00

Apresentação de livro “Fernão Magalhães e a ave-do-paraíso”, do escritor
João Morgado

Biblioteca Municipal
de Trancoso

O autor abordará a sua obra “Fernão Magalhães e a ave-do-paraíso” dando
a conhecer as circunstâncias que o levaram a escrever sobre o navegador
português e sobre a circum-navegação.

Público em geral

15

ESPETÁCULO BRANCO

MARÇO

Teatro infantil

16h00
Biblioteca Municipal
de Trancoso

“Branco” é um espetáculo de cor e de luz. Branco é a cor de uma nuvem,
o calor de um colo, a liberdade de um momento e a inocência de um
sorriso. Quantas cores brincam no branco? Num mundo branco calmo e
sereno vivem as cores do arco iris. Todos os dias acordam bem cedo e na
luz branca do branco mostram o esplendor da sua cor. Um pássaro azul,
uma mão amiga um chapéu para dar…
Público- alvo: crianças dos 3 meses aos 5 anos

Público infantil
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Agendamarço
19

À DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO

MARÇO

15ª Sessão de Conservação do Património: o antes e depois, exemplos de
intervenções, tendo como orador: Vera Duarte

14h30
Biblioteca Municipal
do Sabugal
Público em geral

CLUBE DE LEITURA E ESCRITA
ABERTA

20
MARÇO
14h30

O Município do Sabugal e o Centro Local de Aprendizagem da Universidade
Aberta promovem a 15ª sessão do Clube de Leitura do Sabugal.
Neste encontro, a participante Maria dos Anjos Costa fala sobre o livro:
Cânticos dos Cânticos.

Biblioteca Municipal
do Sabugal
Público em geral

21

A POESIA ESTÁ NA RUA

MARÇO
10h00 às 18h30

Tendo como mote “A poesia está na rua”, o Município de Celorico da Beira
através da sua Biblioteca Municipal irá comemorar o Dia Mundial da Poesia
com atividades diversas “com todos e para todos os Celoricenses”.
Montras Poéticas
Ofertas de Poemas

Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira

Tertúlia poética musicada
Local: BMCB, instituições e comerciantes aderentes

Público em geral
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Agendamarço
23

POESIA NA PRAÇA

MARÇO

LOCAL: Praça do Município

11h00

Declamação de Poesia pelos Escritores da Covilhã. A arte da
palavra para todos! Comemoração do Dia Mundial da Poesia.

Biblioteca Municipal
da Covilhã
Público em geral

NÃO HÁ PLANETA B

23
MARÇO
14h00 e 15h30

Conferência com os objetivos gerais: despertar e sensibilizar para os
problemas das alterações climáticas.
Público-alvo: Alunos da Academia Sénior, Agrupamento escolar do concelho
de Mêda e Público em geral

Biblioteca Municipal
de Mêda
Público em geral

24

CAFÉ LITERÁRIO

MARÇO

Local: Biblioteca da UBI (sala 24h)

16h30

Café Literário com Isaac Jaló. Apresentação por Isabel Lino.

Biblioteca Municipal
da Covilhã
Público em geral
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Em parceria com a Biblioteca Municipal da Covilhã, a Biblioteca da UBI
vai receber um Café Literário. Trata-se de um evento para o público em
geral, cuja ideia passa por promover uma conversa informal entre alunos/
comunidade em geral e o escritor Isaac Jaló.
“O romance é uma história de amor actual. Tendo Lisboa como palco,
dentre diversos temas de preocupação social, aborda, por base, o
islamismo e acaba por envolver, com bastante realce, outros temas de
atenção social tais como, a Mutilação Genital Feminina; fenómeno que
se tem descoberto cada vez mais em países africanos e noutros pontos da
Europa e do globo.”
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Agendamarço
28

SÁBADOS A CONTAR

MARÇO

“Sábados a contar”, na Biblioteca Municipal de Almeida, no
último sábado de cada mês!
No dia 28 de Março, às 16:00, há mais uma sessão de histórias em
família na Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo.

Biblioteca Municipal
de Almeida
Público infantil e
famílias

serenata

José Duarte Saraiva, in “A Cratera dos Mitos”

Desfolha-se órfã a hora das serenatas
A vila respira sepultada
Em neve
À distância a serra de
metal escuro
olho
o vulto do teu corpo ondula nas cortinas
duro sob os dedos gela
o som das cordas
no vagar dos túmulos somos por enquanto
donos da memória.
José Duarte Saraiva, In “A Cratera dos Mitos”
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