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1.
A propósito da leitura

“prolongamos uma memória dos primórdios do nosso tempo, preservamos um 
pensamento, muito depois de o seu autor ter deixado de o pensar, e tornamo-
nos nós próprios participantes num ato de criação que permanecerá em aberto 
enquanto as imagens gravadas continuarem a ser vistas, decifradas, e lidas.”

Alberto Manguel (1999)

In: Uma História da Leitura

2.
“Ter acesso a uma informação através de um código” / “dedicar-se, entregar-
se à leitura como hábito ou como paixão”/perceber, adivinhar, interpretar 
(sentimentos, pensamentos não formulados ou ocultos), guiando-se por 
indícios mais ou menos subjetivos; decifrar o que não de revela facilmente, o 
que está além do literal”

In: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001)

3. 
Sem nos determos numa definição de leitura (qual tarefa infindável), o que 
é a leitura, que tipo de interfaces estabelece com a cognição, a perceção, 
a compreensão, a memória… tentaremos deixar claro que é necessário 
sensibilizar toda a comunidade educativa para as práticas da leitura. Motivar 
de forma consciente, sendo cada um de nós também “um verdadeiro leitor” 
poderá ser o inicio do projeto pessoal de leitura dos nossos alunos.

O verbo ler não suporta o imperativo. “

Maria da Graça Sardinha (2007)

In: Formar leitores: das teorias às práticas
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FUTUROS AUSENTES

Em agosto a Biblioteca da UBI tem patente ao público a exposição 
de pintura “Futuros Ausentes”, da autoria de Aníbal Monteiro.

Aníbal Monteiro nasceu na localidade de Colmeal da Torre 
(Belmonte) a 30 de março de 1960. Reside na cidade da Guarda, 
onde trabalha em artes plásticas e serigrafia.

Exposição de Pintura  | ANÍBAL MONTEIRO

FUTUROS AUSENTES

BIBLIOTECA CENTRAL DA UNIVERSIDADE
D A  B E I R A  I N T E R I O R
JULHO   a    AGOS TO   |    2019

CLUBE SÉNIOR DE VERÃO

Até 30 de setembro, às terças e quintas-feiras, das 14h30 às 
17h30, a Biblioteca Municipal do Sabugal acolhe o ‘Clube Sénior 
de Verão’.

Através desta iniciativa, o Município do Sabugal pretende fomentar 
o envelhecimento ativo e saudável, tendo os participantes a 
oportunidade de aprender, mas também ensinar, partilhando 
e desenvolvendo várias atividades lúdicas e artísticas nos seus 
tempos livres.

Para mais informações, dirija-se à Divisão de Desenvolvimento 
Social e Qualidade de Vida ou contacte através do telefone: 271 
752 230 / email: movimento@cm-sabugal.pt.

Partilhamos algumas fotos do atelier de costura/bordados, a 
decorrer no Clube Sénior de Verão!

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

01 a 31
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
do Sabugal

14h30 às 17h30

Público em geral

01 a 31
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
da UBI

aberta 24h

Público em geral

EMÍLIO BIEL

A exposição “Um fotógrafo português em Salamanca”mostra 
parte de um álbum fotográfico feito por Emilio Biel (1838 – 
1915), desde 1887. As imagens expostas mostram obras de 
construção da linha férrea desde Salamanca até Barca d´Alva. 
Recolhe imagens inéditas de uma obra de engenharia que, 
atualmente, goza da categoria B.I.C e fala-nos da presença 
em terras salmantinas deste fotógrafo realizando trabalhos 
semelhantes aos que fazia no seu país de adoção, Portugal. 
Emilio Biel é considerado, juntamente com Carlos Relvas, como 
um dos grandes expoentes da fotografia portuguesa da segunda 
metade do século XIX.

Coordenação: Museo del Comercio y la Industria de Salamanca, Máster 
Universitario de Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural (USAL).

Organização: BMEL, CEI e Museo del Comercio y la Industria de Salamanca

Apoio: CMG, BMEL e CEI 

01 a 31
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

09h00 às 17h00

Público em geral

Agenda agosto
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01 a 31 ATELIÊS DIDÁTICOS

O Município do Sabugal, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de 
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) ‘Educa + Sabugal’, promove ateliês 
didáticos, dirigidos a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 
6 e os 12 anos de idade.

Os ateliês vão ter lugar na Biblioteca Municipal do Sabugal, às segundas 
e quartas-feiras, entre as 14h30 e as 16h30, em que os participantes 
têm a oportunidade de aprender e explorar novas vertentes educativas, 
nomeadamente no que se refere a trabalhos manuais, informática, 
reciclagem de materiais, leitura e música, entre demais atividades lúdico-
didáticas a pensar na ocupação dos tempos livres dos mais novos.

As inscrições, limitadas a 20 participantes por semana, devem ser efetuadas 
até à segunda-feira da semana anterior à semana da participação, na Divisão 
de Desenvolvimento Social e Qualidade de Vida (Biblioteca Municipal) ou 
através do telefone: 271 752 230/email: movimento@cm-sabugal.pt.

AGOSTO

Biblioteca Municipal 
do Sabugal

Público infantil

14h30

FIA-TE NAS ESTÓRIAS

Durante o mês de agosto, a biblioteca tem estórias fesquinhas à 
tua espera. Desvendando a magia do mundo infantil, temos contos 
ricos em fantasia, imaginação e boa disposição.

Animação e contos destinados às crianças do pré-escolar e 1º ciclo. 

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

Agenda agosto

01 a 30
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

10h30 e 14h30

Público infantil

01 a 25 LINEARIDADES DE TRANCOSO

Os trabalhos não pretendem seguir uma rotina precisa ou clara, são 
interpretações do mundo circundante, estudos lineares com técnica de 
isolamento de sombras, feitos a lápis e caneta com traço tendencialmente 
simplista, sem buscar a perfeição, mas sim essencialmente captar as linhas 
fortes e intemporais dos espaços representados, daí o nome “linearidades” 
- linhas dos espaços com várias idades, histórias, vivências... as que 
representam hoje o passado e persistirão no tempo...

AGOSTO

Biblioteca Municipal 
de Trancoso

Público Sénior
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SUGESTÃO DE LEITURA: ADULTOS
 
Tendo em conta que, durante o mês de agosto, se pretende 
recriar o período histórico da terceira invasão francesa em 
Almeida, sugerimos uma viagem até essa época através da 
literatura de Jane Austen, mais concretamente da leitura do 
livro “Sensibilidade e bom senso”. O primeiro livro da escritora 
inglesa, publicado pela primeira vez em 1811, é um verdadeiro 
retrato psicológico e social da pequena-burguesia do século 
XVIII, onde é contada a alegre e satírica história de duas irmãs: a 
instintiva e apaixonada Marianne e a sensata e mundana Elinor. 
Embora o coração impaciente de Marianne a deixe vulnerável aos 
males de amor, as qualidades opostas de Elinor também não a 
protegem dos problemas emocionais. Ao longo da história Elinor 
e Marianne buscam o equilíbrio entre a razão e a sensibilidade.

Sugerimos também o filme de Ang Lee (1995), com Emma 
Thomson, Alan Rickman, Kate Winslet e Hugh Grant.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

01 a 30
AGOSTO

Biblioteca Municipal
Maria Natércia Ruivo

09h00 às 17h30

Público em geral

CINEMA NAS FÉRIAS
Integradas no Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da 
Estrela, esta exibição de curtinhas pretende ensinar os mais pequenos a 
cuidar do meio ambiente. 

Destinado a crianças do pré-escolar e 1º ciclo.

LEITURAS FRESCAS DE VERÃO 
 
Mês de férias, mês de descanso e descontração! Nada como a 
companhia de um bom livro. A Biblioteca Municipal sugere-lhe 
alguns títulos de obras, para todas as idades, nos quais pode 
mergulhar e sonhar. Livros de aventuras, policiais, romances, livros 
de viagens... enfim, todos ao seu dispôr.

01 a 30

01 a 30
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

10h00 às 18h30

Público em Geral

AGOSTO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

Público infantil

10h00 às 18h30

Agenda agosto
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01 a 30 A GUARDA SUGERE... 

Queridos extintos / Arianna Papini ; tradução Pia Mastrangelo, 
Elisabete Ramos. 1ª ed. Matosinhos : Kalandraka, 2014

SINOPSE: Deixaram de galopar nas pradarias e nas savanas, já 
não sulcam os céus, e nunca mais voltarão a nadar nos rios nem 
nos oceanos. Desde os mares do Sul às costas do Norte, em cada 
um dos continentes, e até nas ilhas mais recônditas do planeta… 
contam-se aos milhares as espécies que desapareceram para 
sempre. Arianna Papini dá voz em Queridos extintos a 20 animais 
que estão em vias de extinção ou que já não existem. E lembra-
nos que é urgente intervir para que a lista dos que já faltam não 
continue a aumentar.

AGOSTO

Biblioteca Municipal
da Guarda

Público em Geral

Agenda agosto

SUGESTÃO DE LEITURA: 
INFANTO-JUVENIL
 
”Cerco de Almeida”, de Inês Prazeres.

Cerco de Almeida é um livro baseado em factos reais, que 
de forma divertida conta a história de dois irmãos que viviam 
em Almeida, Mafalda e António, na época da terceira invasão 
francesa. Os dois irmãos vivem momentos de grande aflição, mas 
tudo termina com tranquilidade e alegria num piquenique feito 
nas muralhas desta grande vila fortificada e erguida na mais alta 
colina da região.

Um livro com texto de Inês Prazeres, ilustrado pela própria autora 
e por Sofia Cardoso. Uma edição de autor de 2015, apoiada pelo 
Município de Almeida.

01 a 30
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
Maria Natércia Ruivo

Público infantil

01 a 30 AUTOR DO MÊS: MARIA JOSÉ DINIS 

Maria José Dinis da Fonseca nasceu na aldeia de Cabreira do 
Côa, no concelho de Almeida. Em 1977 foi mãe do Marco, que 
nasceu com deficiência mental. Aprendeu a ser mãe, procurando 
integrar socialmente o filho da melhor forma possível dentro 
do que a sociedade permitia. Curiosa por natureza, com uma 
forte missão humanista, mudou toda a sua vida para rumar à 
Suíça e tirar um curso de Terapia Cognitiva e Socioterapia, que 
lhe permitiu, juntamente com a experiência da maternidade, 
consolidar o conhecimento necessário para fundar e presidir uma 
instituição particular de solidariedade social dedicada a pessoas 
com deficiência mental: a ASTA - Associação Socioterapêutica de 
Almeida, sedeada na Cabreira do Côa, que preside desde 2000.

Escreveu “Olhares outros” (2006), “Uma paisagem à espera do 
nosso olhar” (2015) e “O sonho do Mikê e da Shala” (2018).

AGOSTO

Biblioteca Municipal 
Maria Natércia Ruivo

Público em geral
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Agenda agosto
SUGESTÕES DE TRANCOSO 

- A rapariga no comboio, de Paula Hawkins;

- A rapariga que roubava livros, de Markus Zusak.

01 a 30 CELORICO SUGERE LIVROS 

- Diz-me quem sou, de Júlia Navarro;

- Diário de um Adolescente na Lisboa de 1910, de Alice Vieira;

- O Grufalhão, de Julia Donaldson e Axel Scheffler.

AGOSTO

Biblioteca Municipal 
de Celorico da Beira

Público em Geral

01 a 30
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
de Trancoso

Público em geral

A GUARDA SUGERE

Os devaneios do caminhante solitário / Jean-Jacques Rousseau; 
tradução de Henrique de Barros. [Lisboa] : Cotovia, cop. 1989

SINOPSE: Foi em Paris, ao longo dos dois últimos anos de vida, 
que Jean-Jacques Rousseau escreveu a sua derradeira obra: “Os 
Devaneios do Caminhante Solitário”. Nela descreve o sentimento 
de isolamento de uma sociedade que rejeitara as suas ideias. Em 
dez capítulos - cada um correspondendo a um passeio - enquanto 
passeia, observa as plantas e se compraz no seio do mundo natural, 
Rousseau recorda a sua vida, procurando justificar as suas ações, 
defender-se contra os críticos e elaborar a sua filosofia.

01 a 30
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

Público em geral
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Agenda agosto
LEITURAS DE VERÃO

A menina que roubava morangos, Joanne Harris, Asa

Sinopse: “O coração de Vianne Rocher, a encantadora e inquieta 
maga do chocolate, parece ter finalmente serenado. A vila de 
Lansquenet-sous-Tannes, que em tempos a rejeitou, é agora o seu 
lar. Com a filha mais velha, Anouk, a viver em Paris, Vianne dedica-
se por inteiro à chocolaterie e a Rosette, a filha mais nova, a sua 
menina “especial”.

A acompanhá-las estão os seus amigos do rio, os extravagantes 
vizinhos, e o circunspecto padre Reynaud. Mas o vento, quando 
sopra, traz sempre mudanças… E estas começam com a morte 
de Narcisse, o temperamental florista. A vila fica em alvoroço 
pois Narcisse deixa não só uma surpreendente herança a Rosette, 
mas também uma inesperada confissão. Nada voltará a ser como 
dantes...

01 a 30
AGOSTO

Biblioteca Municipal
do Fundão

Público em geral 

LEITURAS DE VERÃO

Autobiografia, José Luís Peixoto, Quetzal   

Sinopse: Na Lisboa de finais dos anos noventa, um jovem escritor 
em crise vê o seu caminho cruzar-se com o de um grande escritor. 
Dessa relação, nasce uma história que mescla realidade e ficção, 
um jogo de espelhos que coloca em evidência alguns dos desafios 
maiores da literatura. 

A ousadia de transformar José Saramago em personagem e de 
chamar Autobiografia a um romance é apenas o começo de uma 
surpreendente proposta narrativa que, a partir de certo ponto, não 
se imagina como poderá terminar.

01 a 30
AGOSTO

Biblioteca Municipal
do Fundão

Público em geral

LEITURAS DE VERÃO

Sem rede, Margarida Fonseca Santos, Fábula  

Sinopse: Viajar com a turma toda ia ser espetacular! E foi por isso 
que a Bárbara e o Ricardo, assim como todos os outros colegas, 
nem queriam acreditar quando, no dia da partida, foram criados 
grupos, nos quais os amigos habituais foram propositadamente 
separados.

Cada grupo viajou na sua camioneta. Ficaram alojados em parques 
de campismo diferentes e os professores guardaram os telemóveis 
de todos. Que filme! 

Mas, ao chegarem ao destino, o cenário que lhes parecia terrível 
mudou. Tinham muito para fazer e aprender. E quando foram 
surpreendidos pelo perigo de um grande incêndio, a união entre 
eles revelou-se essencial para salvar vidas.

01 a 30
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
do Fundão

Público em geral
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Agenda agosto

UP-UP-POP-UP 

«Pop up» (aparecer ou surgir em português) é o termo inglês 
utilizado universalmente para designar livros em que a abertura 
de uma página dupla provoca um movimento que faz com que 
elementos recortados e dobrados se levantem para formarem 
uma figura tridimensional.

Com o intuito de promover este tipo de publicações em Portugal, 
José Alberto Rodrigues, professor, formador e colecionador deste 
tipo de publicações, tem já mais de 500 títulos deste tipo de livros 
na sua coleção particular a que chama de coleção Up Up Pop-Up. 

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço apresentará uma 
seleção destas obras, numa escolha cuidada de livros Pop-Up que 
dão a conhecer este mundo mágico e que nos transporta a outra 
dimensão, literalmente para lá dos limites do próprio livro. 

01 a 31
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

10h00 às 19h00

Público em geral

LEITURAS DE VERÃO

O Diário de Anne Frank - Diário gráfico, Ary Folman e David 
Polonsky, Porto Editora   

Lançada mundialmente em celebração do 70.º aniversário de “O 
Diário de Anne Frank”, esta é a sua primeira adaptação para banda 
desenhada, realizada com a autorização da família e tendo por 
base os textos originais do diário.

01 a 30
AGOSTO

Biblioteca Municipal
do Fundão

Público em geral

HORA DA PIPOCA 

A Biblioteca Municipal, às sextas-feiras, exibirá filmes infantis 
para o público mais pequeno, fomentando-se a proatividade de 
novos leitores e acesso criativo à leitura.

02, 09 e 16
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
de Belmonte

Público infantil e
juvenil
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http://ribbse.ubi.pt/
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Agenda agosto

WORKSHOP DE CONSTRUÇÃO DE 
POSTAIS POP-UP 

POR JOSÉ ALBERTO RODRIGUES.

Workshop destinado a famílias, onde as crianças irão aprender 
alguns truques e conhecer algumas dicas e técnicas essenciais da 
construção de postais Pop-Up.

Destinado a famílias com crianças com idades dos 7 aos 12 
anos. Inscrições prévias até dia 28 de agosto. Limitadas a 20 
participantes.

31
AGOSTO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

16h00

Público infantil e
famílias

FESTA DO LIVRO 

A Biblioteca Municipal Vergílio Ferreira promove, no Jardim Lopes 
da Costa, em Gouveia, uma Feira do livro e espetáculos infantis:

“O Bosque Encantado” - Pandora Teatro de Bonecos;

“Rapunzel” - Atrapalharte  Produções Teatrais;

“O Teatro dos Robertos” - Teatro Marionetas Mandrágora;

“A História da Carochinha” - Cativar.

09 a 12
AGOSTO

Biblioteca Municipal
Vergílio Ferreira

Público infantil e 
famílias


