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“A serra corre de Nordeste a Sudoeste, como imensurável raiz de outra cordilheira 
que rompesse longe do seu tronco. Belo monstro de xisto e de granito, com terra 
a encher-lhe os ocos do esqueleto, ondula sempre: contorce-se aqui, alteia-se 
acolá, abaixa-se mais adiante, para se altear de novo, num bote de serpente 
que quisesse morder o sol. Ao distender-se, forma altivos promontórios, dos 
quais se pode interrogar o infinito, e logo se ramifica que nem centopeia de 
pesadelo, criando, entre as suas pernas, trágicos despenhadeiros e tortuosas 
ravinas, onde nascem rios e as águas rumorejam eternamente. 

Vista do alto, sugere um fabuloso réptil, anfíbio e descomunal, cortando em 
dois o grande vale que teria surgido após haver secado o lago que aquele 
habitava. Examinada de banda, vêem-se-lhe inúmeras patas estendidas e, a 
trechos, o lombo serrilhado. Esse gume com muitas mossas é, porém, ilusório. 
Contemplado de perto, o dorso da serra, como o dos cetáceos, mostra largas 
superfícies, ora chatas, ora abauladas, umas limpas de acidentes, outras cercadas 
de fragões, que, com estranhos perfis e enigmáticas atitudes, parecem defender 
as terras solitárias. O ser humano tem volume mais mesquinho do que uma 
velha giesta, do que uma velha urze, nesses planaltos que se alargam entre 
altas vagas de terreno, entre montanhas que cresceram no cimo da montanha. 
E uma luz de mistério, ao clarear as chapadas e pendores, enche de temíveis 
sombras os silentes penedais, os rochedos majestosos, todos esses gigantescos 
vultos de granito que povoam a serra, como seus feros senhores. 

O homem instalou-se, primeiro, nos vales, depois foi acendendo a sua lareira a 
quinhentos, a oitocentos, a mil metros; daqui, porém, não passou o tecto do seu 
abrigo permanente. Mas, mais para cima, desde que as neves se derretiam até 
que outras viessem, expunha-se ao sol uma efémera riqueza nos vastos plainos. 
E, para aproveitá-la, o homem subiu ainda, já sem casa e acompanhado apenas 
do seu gado. Assim, a grande serra e seus mistérios foram conquistados mais 
do que com fundas, lanças ou arcabuzes, com homens pastoreando ovelhas e 
cabras.”

in “A Lã e a Neve” de Ferreira de Castro.

A Serra
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PRIMEIRA GRANDE GUERRA

Exposição Bibliográfica inserida na Comemoração do Centenário 
da 1ª Grande Guerra. 

PASSEIO LITERÁRIO COM...       
GIL, LUÍS E FERNANDO

Passeio descontraído por alguns dos nomes maiores da literatura 
portuguesa, envolvendo a representação do Monólogo do 
Vaqueiro, de Gil Vicente, a recitação e interpretação musical de 
poemas de Luís de Camões e a recriação de diálogos entre Fernando 
Pessoa e os seus heterónimos. Organização de Professor Henrique 
Manso e Professora Cristina Vieira do Departamento de Letras 
da UBI. Público-alvo: alunos do 9º ao 12º ano de escolaridade. 
Mediante marcação gratuita. Duração: 50mins.

Público-alvo: Profissionais e estudantes da área da educação, 
psicologia, psicomotricidade, terapia da fala, terapia ocupacional, 
e outros interessados na área.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

04 a 22
MARÇO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

14h30 às 19h00

Profissionais e 
estudantes da área

01 a 30
MARÇO

Biblioteca Municipal 
de Almeida

09h30 às 17h30

Público em geral

DIA INTERNACIONAL                   
DA MULHER

A Biblioteca Municipal associa-se às comemorações do Dia 
Internacional da Mulher e realiza uma mostra biobibliográfica 
das escritoras Celoricenses, com presença no seu Fundo Local. 
A mostra estará patente na Biblioteca Municipal de 7 a 15 de 
Março e online, no facebook da Biblioteca.

07 a 15
MARÇO

Biblioteca Municipal 
de Celorico da Beira

09h00 às 17h00

Público em geral

Agenda março
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13 À DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO

“O Mosaico de Baco e bacante do sítio de Vale do Mouro, Coriscada”, 

tendo como orador: Sara Pereira.

MARÇO

Biblioteca Municipal 
do Sabugal

Público em geral

14h30

EXPOSIÇÃO DE ESPANTALHOS

A Biblioteca em parceria com o Gabinete Técnico Florestal, 
pretendem concretizar esta exposição, nos espaços públicos do 
Município de Belmonte, com o objetivo de celebrar a chegada 
da Primavera, estimulando a imaginação, a capacidade criativa, 
proporcionar uma atividade lúdica e de expressão plástica, a 
valorização da história, cultura local e tradições, a reciclagem e 
reutilização de materiais e o embelezamento do espaço público.

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.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

Agenda março

15 a 30
MARÇO

Biblioteca Municipal 
de Belmonte

14h30

Público em geral

13 LINHAS VIRTUAIS E 
ENTRELAÇADAS

Os utilizadores terão uma breve iniciação ao Microsoft office, acesso a redes 
sociais e email.

MARÇO

Biblioteca Municipal 
de Almeida

Público Sénior

09h30 às 17h30
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JOSÉ SARAMAGO:
20 ANOS PRÉMIO NOBEL
 
Exposição, em português e inglês, comemorativa dos 20 anos 
do Prémio Nobel de Literatura de José Saramago, até hoje único 
autor em língua portuguesa a receber tal distinção.

A exposição, a decorrer no Centro Cultural de Trancoso, é 
composta por 22 painéis com fotografias de Estelle Valente, 
textos de Ricardo Viel e ilustrações de Gonçalo Viana que, 
em conjunto, traçam um panorama da atribuição do máximo 
galardão das Letras ao autor do “Memorial…”.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

18 a 29
MARÇO

Biblioteca Municipal
de Trancoso

09h00 às 17h30

Público em geral

HORA DO CONTO “A GALINHA 
RUIVA”, DE ANTÓNIO TORRADO
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.

CLUBE DE LEITURA E ESCRITA 
ABERTA 
 
O Clube de Leitura e Escrita Aberta, dinamizado pelo Município 
do Sabugal e pelo Centro Local de Aprendizagem da Universidade 
Aberta do Sabugal, procura ser um espaço aberto de conversas 
informais e aprazíveis, de conhecimento literário, de participação 
cultural e de partilha de leituras e experiências sensoriais. Destina-
se a todos aqueles que partilham o gosto pelos livros e pelas 
palavras. 

Neste 6º encontro, a participante Gracelinda Monteiro apresenta a 
obra “Escândalos e Tragédias da História de Portugal” de Manuel 
Catarino e o participante Francisco Mateus, apresenta a obra 
“Puxar a brasa à nossa sardinha” de Andreia Vale.

18 a 29

15
MARÇO

Biblioteca Municipal 
do Sabugal

14h30

Público em Geral

MARÇO

Biblioteca Municipal 
de Belmonte

Pré-escolar

marcação prévia

Agenda março
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EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

19 ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA 

Exibição do filme de Fernando Meirelles baseado na obra de José 
Saramago.

A sessão decorre no Cine-Auditório Jacinto Ramos, em Trancoso.

MARÇO

Biblioteca Municipal
de Trancoso

15h00

Alunos Secundário

Agenda março

CAFÉ LITERÁRIO COM PEDRO 
TEIXEIRA NEVES
 
Uma conversa informal com o poeta Pedro Teixeira Neves, 
natural de Lisboa, com raízes na Madeira e na Figueira da Foz, 
passando por Bragança e Portimão. Regressou depois a Lisboa 
para cursar Relações Internacionais. Iniciou-se no jornalismo 
no jornal “Semanário” e escreveu sobre teatro, livros e artes 
plásticas. Em 1998 segue para a revista “Arte Ibérica”, cuja 
redacção vem a chefiar. Em 2001 fundou a revista de artes e 
espectáculos “Arte Ibérica”, que até hoje dirige. Na literatura, 
começou por publicar contos e poemas no extinto “DN Jovem”. 
Lançou o romance “Uma Visita a Bosch” (2003) e o livro de 
poesia “Chiasco” (2006). Em 2007, editou, dois livros para 
o público infantil: «Histórias Tais, Animais e Outras Mais» e 
«Histórias de Patente, com Tenente e Outra Gente».

19
MARÇO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

21h00

Público em geral

21 XI CHÁ LITERÁRIO 

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.

MARÇO

Biblioteca Municipal 
de Belmonte

Público Sénior
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EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

Agenda março
A POESIA ESTÁ NA RUA 

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”.

21 OS SABORES DA POESIA 

Os Restaurantes e Cafés da Cidade da Covilhã recebem a 
Comemoração do Dia Mundial da Poesia. Uma iniciativa dos 
Escritores da Covilhã, com o apoio da Câmara Municipal da 
Covilhã.

Declamação de Poesia, em simultâneo, em 3 momentos do dia: 
almoço 12h00-14h00, lanche 16h00-17h00 e Encontro final às 
18h00 na Biblioteca Municipal da Covilhã.

MARÇO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

12h00, 16h00 e 18h00

Público em Geral

21
MARÇO

Biblioteca Municipal 
de Celorico da Beira

14h30 às 19h00

Público em geral

SENSIBILIZAR, AJUDA!

“Prevenção de Incêndios”, tendo como orador a GNR.

21
MARÇO

Biblioteca Municipal 
do Sabugal

14h30

Público em geral
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EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

Agenda março
A MARAVILHOSA VIAGEM DO ALFA

Apresentação de livro “A Maravilhosa Viagem do Alfa”, do escritor 
Eduardo Marques, que, através de uma peça de teatro, relembra a 
importância da amizade e faz um alerta para os perigos das novas 
tecnologias nas crianças.

A iniciativa decorre no Convento de São Francisco - Teatro 
Municipal, em Trancoso.

22
MARÇO

Biblioteca Municipal
de Trancoso

10h00

Alunos do 1º C.E.B. 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“ROCHA SARAIVA”

Apresentação de livro “Rocha Saraiva”, de Paulo Otero.

Paulo Otero abordará a figura de Rocha Saraiva, não só por ser o 
professor que mais marcou a formação de Salazar, por este o ter 
considerado seu mestre. Esta é uma rara oportunidade por retratar 
um ilustre de Trancoso que foi algo esquecido pela cidade que o 
viu nascer.

O evento decorre no Centro Cultural de Trancoso.

23
MARÇO

Biblioteca Municipal
de Trancoso

15h30

Público em geral

OFICINAS DE ORIENTAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO PARENTAL

Oficina #01: 10h00: Motivar os filhos para o estudo- 10 passos 
para o sucesso.

Oficina #02: 14h30: Alunos concentrados, alunos felizes - técnicas 
para trabalhar a concentração.

Mediante inscrição gratuita e  limitada a 30 participantes.

Formadora: Ana Manta (Licenciada em Psicologia e Mestre em 
Desenvolvimento infantil em contexto clínico e escolar, mediadora 
de conflitos, cocriadora e coordenadora da Red Apple, uma 
entidade que forma especialistas na área da Psicologia, Educação 
e Comportamento).

23
MARÇO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

10h00 e 14h30

Pais e encarregados 
de educação
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EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

http://ribbse.ubi.pt/

Agenda março

SÁBADOS A CONTAR 

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

No dia 30 de Março, às 16:00, 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 Março. 

30
MARÇO

Biblioteca Municipal 
de Almeida

16h00

Público infantil e
famílias

ESPETÁCULO “MEU”

Dedicado a todas as crianças, dos 3 meses aos 4 anos, o espectáculo 
“Meu” é interpretado pela Companhia “Estação das Letras”.

“Meu” é a forma como cada criança interpreta e cria uma história. 
O ator procura despertar o sentimento de encantamento próprio 
das crianças, e para isso, nada como a atmosfera de sonho e magia. 
No palco cria-se um mundo de maravilhas com objetos cénicos 
simples. Cada apresentação utiliza, para a criação do espetáculo, a 
interação com as crianças. 

O espetáculo acontece no Centro Cultural de Trancoso.

24
MARÇO

Biblioteca Municipal
de Trancoso

15h30

Crianças


