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As árvores e os livros

As árvores como os livros têm folhas

e margens lisas ou recortadas,

e capas (isto é copas) e capítulos

de flores e letras de oiro nas lombadas.

E são histórias de reis, histórias de fadas,

as mais fantásticas aventuras,

que se podem ler nas suas páginas

no pecíolo, no limbo, nas nervuras.

As florestas são imensas bibliotecas,

e até há florestas especializadas,

com faias, bétulas e um letreiro

a dizer: «Floresta das zonas temperadas».

É evidente que não podes plantar

no teu quarto, plátanos ou azinheiras.

Para começar a construir uma biblioteca,

basta um vaso de sardinheiras.

in Jorge Sousa Braga, Herbário (2002) 

as florestas são imensas 
bibliotecas...
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01 a 31 CEM ANOS DE SOPHIA

Para comemorar o centenário do nascimento de Sophia de Mello Breyner 
Andresen, a Biblioteca Municipal da Covilhã homenageia a escritora com 
um vasto programa para todas as idades, durante todo o mês de novembro.  

NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

Público em geral

10h00 às 18h30

SUGESTÃO DE LEITURA

“Bicicleta à Chuva”

Margarida Fonseca Santos; Ilustração: Danuta Wojciechowska

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

01 a 29
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Pinhel

Público em geral

01 a 29 PINHEL SUGERE
“A Coisa Terrível que Aconteceu a Barnaby Brocket”

John Boyne

NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Pinhel

Público infantil

Agendanovembro
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REQUISITE E LEIA

Comemoração do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen e 
Jorge de Sena 

Em novembro, esta Biblioteca celebra o centenário do nascimento de 
Sophia de Mello Breyner Andresen (6 novembro 1919 - 2 Julho 2004) com 
uma mostra bibliográfica das suas obras, em cooperação com o “Congresso 
Internacional de Homenagem a Sophia de Mello Breyner Andresen: a 
contemporaneidade dos clássicos”, realizado pelo Departamento de Letras 
da UBI. Jorge de Sena (2 Novembro 1919 - 4 Junho 1978) foi igualmente 
escolhido para figurar nesta mostra.

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

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

01 a 31
NOVEMBRO

Biblioteca UBI

Público em geral

LIVRO EM DESTAQUE
“A Rapariga da Falésia”

Rachel Abbott

BIBLIOTECA SOLIDÁRIA 

Destinado à animação de grupos de cidadãos de 3ª Idade, o projecto visa 
quebrar o isolamento a que estes estão sujeitos.

A Biblioteca Municipal leva um pouco de si à comunidade de idosos que 
estão institucionalizados. O projecto incluiu diversas actividades, entre 
elas, encontros dedicados à leitura, partilha de histórias de vida, bem como 
algumas actividades de expressão plástica.

Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Gouveia

01 a 29

01 a 31
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Gouveia

15h00

Público sénior

NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Pinhel

Público em geral

Agendanovembro
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EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

04 a 30 DE MENTES DEMENTES 

Exposição de aguarelas de Alberto Alves

Alberto Alves é natural de Alvoco da Serra (Seia) e residente na Covilhã. É 
colaborador fundador do atelier Formas e Cores de Terra. O seu interesse 
pela fotografia e artes plásticas levaram-no a frequentar oficinas de 
modelação cerâmica, pintura de azulejo, serigrafia, gravura em metal e, 
mais recentemente, pintura a óleo. Tem trabalhos premiados em concursos 
de fotografia, heráldica municipal e pintura e participou em várias 
exposições coletivas e individuais.

Local: Biblioteca Central UBI.

NOVEMBRO

Biblioteca UBI

Público em geral

MIGUEL REAL: 40 ANOS...

Miguel Real - 40 anos de vida literária: a (re)criação dramatúrgica: O Ano 
da Morte de Ricardo Reis

Inserida no ciclo de homenagem a Miguel Real irá ser apresentada a peça 
de teatro “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, da autoria de José Saramago, 
com adaptação dramatúrgica de Miguel Real e Filomena Oliveira destinada 
aos alunos do ensino secundário. Miguel Real e Filomena Oliveira 
dissertarão sobre a parceria empreendida no campo da redação de 
textos dramatúrgicos originais ou na adaptação de romances de autores 
relevantes no âmbito da Cultura Portuguesa. 

Local: Pequeno Auditório do TMG

Organização: BMEL, TMG, UBI, IPG, CLEPUL

06
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

15h00

Público em geral

06 a 30 LEVA SOPHIA CONTIGO 

A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira, com esta iniciativa, pretende 
assinalar os 100 do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andersen. 

No dia 6 de Novembro serão oferecidos aos utilizadores da Biblioteca 
Municipal poemas de Sophia e terão ainda a oportunidade de conhecer 
alguns dos livros da sua obra que pertencem ao espólio da Biblioteca.

NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Celorico da Beira

09h30 às 17h30

Público em geral
6 DE NOVEMBRO

oferta de poemas e
exposição bibliográfica
 
 

Agendanovembro
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AFINAL... O GATO

Teatro Infantil | Espectáculo para crianças de creche e pré-escolar com a 
actriz Cristina Paiva,  poesia de Fernando Pessoa, música de Joaquim Coelho 
e ilustrações de Mafalda Milhões.

“Gato que brincas na rua como se fosse na cama” É a partir daqui que tudo 
começa. Mas afinal onde está gato? Dentro do sapato? Dentro do poema? 
Dentro do livro? Dentro de nós? Vamos jogar com ele às escondidas? 
Vamos? Vamos brincar com os sons, com as palavras, com as sensações, 
com o impossível, com o que não há? Será que no final vamos saber onde 
está e quem é o gato? “A nossa imaginação do impossível não é porventura 
própria, pois já vi gatos olhar para a lua, e não sei se não a quereriam.” 
Fernando Pessoa (Livro do desassossego)

Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Gouveia

Público: alunos do Pré-escolar.

Organização: Rede de Bibliotecas de Gouveia

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

11 e 12
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Gouveia

Público infantil

A EUROPA DOS ESCRITORES
Ciclo de conferências Internacionais - A Europa e a guerra na literatura. De 
Homero à atualidade por Andrea Molesini

Local: Sala Tempo e Poesia | Organização: CMG/BMEL e Comissão Executiva 
da Candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027

Andrea Molesini vive em Veneza, onde nasceu. Romancista, poeta, tradutor, 
ensaísta e professor, ensinou Literaturas Comparadas na Universidade de 
Pádua. Da sua obra ensaística destacam-se On That Invisible Line. Five 
Lectures, (Venezia, Cafoscarina, 2006) e L’occhio rapace. Interventi critici 
(Venezia,2009), tendo publicado também um volume de crítica sobre a 
literatura da Shoà: Nero latte dell’alba. Publicou alguns livros de recepção 
infanto-juvenil, com grande sucesso, e alguns livros de poesia como Storia 
del ritorno (1997) e 39 poesie (2004).

É no romance que tem tido mais sucesso a sua obra junto do grande público, 
sendo ainda totalmente desconhecida em Portugal.

AULA + 

“Aula+” com a Prof.ª Doutora Ema Oliveira 

A Biblioteca da UBI tem vindo a desenvolver, nos últimos dois anos, um 
conceito designado AULA +. Consiste em convidar um Docente da UBI a 
apresentar a sua aula num espaço da Biblioteca, no dia/horário normal, com 
a presença dos alunos e aberta à comunidade em geral. A convidada em 
novembro será a Prof.ª Doutora Ema Patrícia de Lima Oliveira, Professora 
Auxiliar no Departamento de Psicologia e Educação da UBI e investigadora 
no LabCom.IFP – Comunicação, Filosofia e Humanidades.

Local: Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

Público: Jovens Ensino Universitário, Público em geral 

08

08
NOVEMBRO

Biblioteca UBI

15h00 às 17h00

Público em geral

NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

Público em geral

17h30

Agendanovembro
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ANIMAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA 
LEITURA
Ação de animação e dinamização da leitura com os alunos do pré-escolar, 
iniciando também uma primeira sensibilização para a poesia. Leitura em voz 
alta por uma animadora convidando as crianças a uma viagem pelo Planeta 
Azul.

Este livro de poemas transmite uma imagem real da Terra que habitamos e 
que, ao mesmo tempo, pretende fazer deslumbrar a magia do lugar onde 
vivemos e que poderá despertar as crianças para uma primeira reflexão 
sobre o Planeta Terra.

Local: Biblioteca Municipal de Manteigas Dr. José David Lucas Baptista

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

14
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Manteigas

21h00

Público infantil

TEATRO ANDANTE 
DESCONCERTANTE
Local: Auditório da Escola Básica de Gouveia | Público: alunos do 1º ciclo | 
Organização: Rede de Bibliotecas de Gouveia 

E se uma ida ao teatro nos transformasse em músicos de uma orquestra? 
E se essa orquestra se transformasse numa floresta? E se essa floresta nos 
fizesse amar as árvores? E se as árvores desatassem a falar? E se a fala das 
árvores nos mostrasse como as palavras dançam? E se uma ida ao teatro 
fosse pura poesia? Andante(des)Concertante

Um concerto feito de poesia, música, magia, heróis, pings e bongs, bailados 
de mãos e… silêncio. A maestrina conduz uma floresta, e há uma orquestra, 
que dividida por naipes e com muita poesia, vai ensaiando com brincadeiras, 
coreografias, músicas, sons de vento e de pássaros e até de palavras 
proibidas. No final, floresta e orquestra farão a sua apresentação… e haverá 
uma surpresa.

LINHAS VIRTUAIS E 
ENTRELAÇADAS 

Os utilizadores terão uma breve iniciação ao Microsoft office e manualidades 
em saudável convívio.

13 e 14

13
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Almeida

Público sénior

NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Gouveia

Público infantil

Agendanovembro
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PIJAMA COM MÚSICA E LETRAS

A Biblioteca Municipal da Covilhã associa-se à Missão Pijama, no dia 20 
de novembro, e celebra com as crianças os seus direitos, nomeadamente o 
direito de crescer numa família.

Assim, sustentados pelos valores de solidariedade, amizade, partilha, 
afeto, iremos proporcionar às crianças, durante um dia, várias atividades 
na biblioteca que lhes permita reconhecer que é o sonho de meninos que 
os conduzirá a um amanhã mais risonho...

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

20
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

10h00 às 14h00

Público infantil

SEMANA DA CULTURA CIENTÍFICA
Exposição “Semana da Cultura Científica - Rómulo de Carvalho (António 
Gedeão)”

A exposição bibliográfica e documental estará presente no Cento Cultural 
de Trancoso, nomeadamente a população escolar, poder contactar com 
a produção literária do poeta, historiador e escritor António Gedeão, 
pseudónimo de Rómulo de Carvalho.

No dia 24 de novembro comemora-se o Dia Nacional da Cultura Científica, 
data que coincide com o aniversário de Rómulo de Carvalho (1906-1997) e 
que pretendeu ser também uma homenagem à sua obra. Este homem de 
sabedoria invulgar foi professor, historiador de ciência, autor de manuais 
escolares, de livros de divulgação científica e poeta com o pseudónimo 
de António Gedeão. De personalidade discreta, verdadeiro renascentista, 
legou-nos uma obra que é um marco da vida intelectual portuguesa no 
século XX.

CLUBE DE LEITURA 

11ª sessão do Clube de Leitura do ano letivo 2019/2020, com 
a apresentação do livro “A Alma de um Povo. Mitos e Ocultos 
da Beira Interior”, com a presença da autora, Celeste Almeida, 
Contadora de Estórias.

18 a 22

15
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
do Sabugal

14h30

Público em geral

NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Trancoso

Público jovem

09h00 às 17h30

Agendanovembro
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DIA INTERNACIONAL PARA A 
ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA 
CONTRA AS MULHERES
Exposição bibliográfica que tem como objetivo alertar a sociedade para os 
vários casos de violência contra as mulheres, nomeadamente casos de abuso 
ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos. O Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres é assinalado a 25 de 
novembro.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

25 a 29
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

10h00 às 18h30

Público adulto

SENSIBILIZAR AJUDA!
“A castanha”, tendo como Orador: Engº Alberto Barata.

CATEGORIA: Formação/palestra

LOCAL: Colónia Agrícola Martim Rei

TAPETE DE HISTÓRIAS 
É de um modo colorido e divertido que se desenrola a história que a 
Biblioteca Municipal de Pinhel transporta num tapete muito especial.

Assim se promove o gosto pela leitura nos jardins de infância do concelho.

21

20, 21 e 22
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Pinhel

Público infantil

NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
do Sabugal

Público em geral

14h30

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

No dia 30 de novembro, às 16:00 horas, há mais uma sessão de histórias 
em família na Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo, com a arquivista 
e cantora Suzete Marques.

Inscrições obrigatórias até ao dia 28 de novembro.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

30
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
de Almeida

16h00

Público infantil e 
famílias

ESCRITA COM(N) VIDA
Escrita com(n) vida: “Fernão de Magalhães e a Ave-do-Paraíso” de João 
Morgado | Apresentação de livro | Local: Sala Tempo e Poesia | Organização: 
BMEL, UBI

No ano em que se comemora os 500 anos da viagem de circum-navegação 
de Fernão de Magalhães, o romancista João Morgado apresenta um romance 
inovador em que a ficção e a História se entrelaçam harmoniosamente e que 
permite ao leitor descobrir a vida intensa de Fernão de Magalhães, numa 
viagem no tempo, com a segurança de que, ao segui-la passo-a-passo, 
encontrará o que de mais verosímil se conhece sobre esta viagem histórica e 
sobre este homem que marcou a história da Humanidade.

Com Fernão de Magalhães e a Ave-do-Paraíso, João Morgado encerra 
uma trilogia dedicada a três ilustres navegadores portugueses que muito 
marcaram a História Universal.

A apresentação do livro será feita por Alexandre António da Costa Luís e 
Carla Sofia Gomes Xavier Luís.

APRESENTAÇÃO DE LIVRO 

Apresentação do Livro: “Como Ser Feliz na Adversidade e no 
Mundo de Hoje”, por Baltazar Martins Jesuíno.

29

28
NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
do Sabugal

14h30

Público em geral

NOVEMBRO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

Público em geral

18h00

Agendanovembro


