Abril! Águas mil, leituras
mil, festividades mil…
Quis o calendário que a Páscoa este ano se celebrasse em Abril. Algumas
das tradições associadas a esta quadra são transversais à região da Serra da
Estrela e, entre elas, o ritual do “Encomendar das almas”. Um ritual do culto dos
mortos praticado apenas na quadra da Quaresma. Consiste em ajuntamentos
de mulheres e homens, completamente espontâneos, que saem à rua, noite
dentro, rezando e cantando pelos mortos. Um ritual que se perde no tempo
e se realiza sem a interferência de quaisquer elementos do clero ou confrarias
de leigos. O timbre é lúgubre, triste e até medonho, e pretende chegar aos
que já dormem, para que despertem e rezem pelos mortos e pelas almas do
purgatório.
Ainda se “encomendam almas” pelas terras beirãs. Para além da espontaneidade
popular, que teimosamente persiste em algumas freguesias, também
institucionalmente, alguns municípios e freguesias, promovem anualmente
encontros para cumprir o ritual e manter viva a tradição. Na Capinha, Fundão,
recolheram-se os seguintes versos:
“Bendito e louvado seja,

Acordai, se estais dormindo,

O Santíssimo Sacramento.

Nesse sono tão profundo;

Ó almas do outro mundo,

Rezemos um Padre Nosso

Estais no céu em grande aumento.

Às almas do outro mundo.

Mais vos peço, irmãos meus,

Mais vos peço, irmãos meus,

Amigos de S. Vicente,

Amigos de S. Gregório,

Rezemos um Padre Nosso

Rezemos um Padre Nosso

As almas do céu para sempre.

Às almas do Purgatório.

Acordai, se estais dormindo,

Mais vos peço, irmãos meus,

Nesse sono em que estais;

Amigos de S. Francisco,

Eu também estava dormindo

Rezemos um Padre Nosso

E acordei aos vossos ais.

Às cinco chagas de Cristo.”

Acordai, se estais dormindo,
Nesse sono em que estais;
Rezemos um Padre Nosso

in Festividades da Páscoa beirã,

Por alma de mães e pais.

GARCIA, Maria Antonieta

em Rede nunca lemos sós.

Agenda abril
CONTOS DE TODO O MUNDO

01 a 05
ABRIL

Aderindo à Campanha Nacional de Prevenção de Qualquer forma
de violência contra as crianças e jovens, uma iniciativa lançada
pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens- CNPDPCJ, a Biblioteca Municipal de Seia, em
parceria com os serviços do Município e a CPCJ Seia, participa
com esta atividade.

10h30 às 11h30
14h00 às 15h30

Semana da Leitura do Agrupamento de Escolas de Seia

Escolas do
Agrupamento - Seia

Sessões de contos com Mariana Aires

Pré-escolar e 1º C.E.B.

XXII FEIRA DO LIVRO DE MÊDA

01 a 07
ABRIL

Encontro com escritores, Música, Dramatizações, Leitura

14h00
Biblioteca Municipal
da Mêda e Casa da
Cultura
Público em geral

DIA INTERNACIONAL DO LIVRO
INFANTIL

02
ABRIL

No dia 2 de abril o Município de Celorico da Beira irá assinalar
o Dia Internacional do Livro Infantil com a apresentação e oferta
do livro “O Capuchinho Azul”, da autoria da professora Manuela
Fonseca.

09h30
Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira
1º C.E.B.
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Agenda abril
CAFÉ LITERÁRIO COM ANA
CRISTINA SILVA

03
ABRIL

Uma conversa informal com a escritora e docente universitária (Doutorada
em Psicologia da Educação) Ana Cristina Silva na emblemática e centenária
Casa com História, na zona histórica da cidade da Covilhã.

21H00

Casa com História

Público em Geral

‘O LIVRO É UM AMIGO!’

03
ABRIL

Através da iniciativa ‘O Livro é um Amigo’, a Câmara Municipal do Sabugal
pretende promover a leitura, presenteando, com livros (da autoria de
poetas do concelho) e vouchers de entrada livre no Pavilhão/Piscinas
Municipais e no Museu Municipal os utilizadores que ao longo do ano
requisitam livros na Biblioteca Municipal.

15h30

Biblioteca Municipal
do Sabugal
Público em geral

HORA DO CONTO TEATRAL
TOTALMENTE CANTADA

05
ABRIL
10h00 às 11h30

Um projeto que envolve um livro, atores/cantores, objetos “saída
dos livros”, música e muita imaginação.
Uma hora do conto totalmente cantada e teatralizada, pensada
especialmente para a primeira infância.

Biblioteca Municipal
de Almeida
Pré-escolar
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Agenda abril
06

EXPOSIÇÃO CRIANÇAS NO
MUNDO COM DIREITOS

ABRIL
21h00

Dezoito painéis que descrevem o contexto social, económico e político de
diferentes países onde existe privação dos Direitos da Criança.
De 06 de Abril a 15 de Maio.

Biblioteca Municipal
da Mêda
Público em Geral

FÉRIAS DA PÁSCOA

08 a 18
ABRIL

A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira irá promover uma série de
atividades de ocupação de tempos livres para as férias da Páscoa. Se estás
em Celorico e não tens programa para as férias, inscreve-te e participa.

10h00 às 17h00

Inscrições gratuitas, mas obrigatórias.

Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira
+ de 3 anos

08 a 18
ABRIL
10h00 às 18h30
Biblioteca Municipal
de Covilhã

VEM DIVERTIR-TE NAS FÉRIAS DA
PÁSCOA NA TUA BIBLIOTECA!
A BMC disponibiliza um conjunto de atividades para as crianças se
divertirem. Vão encontrar jogos de palavras, adivinhas, atividades de
colagens e muito mais! Tem como objetivo estimular a criatividade, a
imaginação, a socialização e a interação tão importante nas crianças,
proporcionando uma ocupação saudável de caráter educativo.

6 aos 12 anos
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Agenda abril
TERTÚLIA “A LIBERDADE ESTÁ A
PASSAR POR AQUI”

12
ABRIL
21h00

Evento integrado no evento Industrial – Covilhã Art Fest. Contará
com a presença dos escritores Fernando Dacosta, Fernando
Paulouro, Gabriel Magalhães e Ivo Rocha da Silva (moderador).

Sport Hotel - Covilhã

Público em geral

12

CLUBE DE LEITURA E ESCRITA
ABERTA

ABRIL
14h30
Biblioteca Municipal
do Sabugal
Público em geral

15
ABRIL
09h30 às 17h30
Biblioteca Municipal
de Almeida
Público em geral
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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.

LIVROS PROIBIDOS DURANTE
A DITADURA EM PORTUGAL:
EXPOSIÇÃO
A Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo, com esta exposição
pretende dar a conhecer os livros proibidos, apreendidos e
censurados durante o Estado Novo, contribuindo para aprofundar
conhecimentos sobre este período histórico em Portugal,
nomeadamente no que diz respeito à política de informação
praticada durante o regime fascista.
De 15 abril a 15 de maio.
Assinalando o 45.º aniversário do 25 de Abril de 1974.
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Agenda abril
PRIMEIRA EXPOSIÇÃO “LER ESTÁ
NA MODA”

22
ABRIL

Bilblioteca Municipal
de Belmonte

Para se comemorar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de
Autor, a biblioteca vai realizar uma exposição de moda com as
turmas do 1º ciclo, onde estas poderão criar peças de roupa que
sejam decoradas com frases de livros e autores. A exposição irá
ser realizada no interior da biblioteca.
De 22 de abril a 22 de maio.

1º C.E.B.

23 e 24
ABRIL
10h00 às 16h00
Sede do Munícípio

DIA MUNDIAL DO LIVRO E DOS
DIREITOS DE AUTOR
A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira convidou vários
utilizadores a partilharem livremente as suas experiências de
leitura com a comunidade, para contagiarem outros à prática da
leitura. Parte também, à descoberta de novos públicos montando
um espaço na sede do Município, para funcionários e utentes
dos serviços aí existentes. Deste modo serão dados a conhecer as
atividades que a BM tem para oferecer, familiarizar o público com
os serviços disponíveis e levar o livro ao encontro da população.

Público em geral

ABRIL… O LIVRO É UM AMIGO!

23
ABRIL

Apresentação do Livro: “O Sonho de Mikê e da Shala”, de Maria
José Dinis – ASTA - “Ação Financiada pelo PIICIE”.
O livro baseia-se numa história passada nas férias de primavera,
em que os meninos das escolas do concelho de Almeida vêm à
ASTA para passar um dia de convívio e partilha. A ASTA é um
lugar especial para gente especial na aldeia da Cabreira.

14h30
Biblioteca Municipal
do Sabugal
Público em geral
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Agenda abril
OFICINAS COM E PARA PAIS
“AMOR E INTIMIDADE NA IDADE
MADURA“ VÂNIA BLITZ

23
ABRIL
21h00
Auditório da Casa
Municipal da Cultura
de Seia
Público em geral

23
ABRIL
09h30 às 11h30

SESSÕES DE CONTOS COM O
CONTADOR DE HISTÓRIAS BRUNO
BATISTA

Escolas do Concelho

3º ciclo e ensino
secundário

6A NOITE NA BIBLIOTECA – 24
HORAS COM OS LIVROS

24
ABRIL

Biblioteca Municipal
de Belmonte

A 23 de abril celebra-se o Dia Mundial do Livro. Nesta data a
biblioteca promove a VI edição da noite na biblioteca, este ano
com o tema “Ler está na Moda”. Na noite de 24 de abril as crianças
entre os 6 e os 15 anos são chamadas a conviver com os livros de
uma forma diferente: passando a noite entre eles.

6 aos 15 anos
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Agenda abril
CONFERÊNCIA “SEREMOS TODOS
IGUAIS E LIVRES? OS DIREITOS
HUMANOS NO MUNDO

24
ABRIL
14h00

Uma das mais importantes conquistas do século XX foi o
reconhecimento da importância, valor e universalidade dos
Direitos Humanos. Esta sessão pretende dar a conhecer aos
estudantes a evolução do sistema de proteção dos Direitos
Humanos, os seus instrumentos e principais instituições no plano
universal e regional, com particular destaque para o sistema
europeu de proteção dos direitos humanos.

Biblioteca Municipal
da Mêda
Público em Geral

27

SÁBADOS A CONTAR

ABRIL

Histórias em família, último sábado de cada mês. Dia 27 de Abril
com o Prof. Daniel Rocha. Inscrição gratuita mas obrigatória.

16h00
Biblioteca Municipal
de Almeida
Público infantil e
famílias

5.O CONCURSO DE ILUSTRAÇÃO
“NOS TRILHOS DO PASTOR”

ABRIL

Biblioteca Municipal
de Manteigas

Com o objetivo de promover as competências artísticas dos alunos
do ensino básico do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, promover o Fundo Local
de Manteigas e da Serra da Estrela e ao mesmo tempo valorizar
uma atividade de grande tradição nesta região da Beira e Serra
da Estrela, a Biblioteca Municipal de Manteigas está a promover
um concurso de ilustração de bilhete-postal de Manteigas sob o
tema “Nos Trilhos do Pastor”.
Até 3 de Maio.

1.º, 2.º e 3.º ciclo

http://ribbse.ubi.pt/
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