Poema à Mãe
No mais fundo de ti,

Olha – queres ouvir-me? –

eu sei que traí, mãe.

às vezes ainda sou o menino
que adormeceu nos teus olhos;

Tudo porque já não sou

ainda aperto contra o coração

o menino adormecido

rosas tão brancas

no fundo dos teus olhos.

como as que tens na moldura;

Tudo porque tu ignoras

ainda oiço a tua voz:

que há leitos onde o frio não se demora

Era uma vez uma princesa

e noites rumorosas de águas matinais.

No meio de um laranjal…

Por isso, às vezes, as palavras que te digo

Mas – tu sabes – a noite é enorme,

são duras, mãe,

e todo o meu corpo cresceu.

e o nosso amor é infeliz.

Eu saí da moldura,
dei às aves os meus olhos a beber.

Tudo porque perdi as rosas brancas
que apertava junto ao coração

Não me esqueci de nada, mãe.

no retrato da moldura.

Guardo a tua voz dentro de mim.
E deixo-te as rosas.

Se soubesses como ainda amo as rosas,
talvez não enchesses as horas de pesadelos.

Boa noite. Eu vou com as aves.

Mas tu esqueceste muita coisa;
esqueceste que as minhas pernas cresceram,
que todo o meu corpo cresceu,
e até o meu coração
ficou enorme, mãe!

Eugénio de Andrade

em Rede nunca lemos sós.

Agendamaio
HORA DO CONTO “QUERO UMA
MÃMA – ROBOT”

06 a 13
MAIO
10h30 às 11h30
14h00 às 15h30
Biblioteca Municipal
de Belmonte

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.

Pré-escolar

EXPOSIÇÃO “MARCA DO
PATRIMÓNIO EUROPEU”

06 a 17
MAIO
9h00 às 17h30
Biblioteca Municipal
de Trancoso
Público em geral

Exposição fotográfica constituída por um conjunta de 40 painéis,
produzidos e enviados pelos responsáveis da Comissão Europeia,
sendo que 39 apresentam uma imagem de cada sítio distinguido
com a MPE, e um destes corresponde a um painel introdutório.
Os objetivos gerais da Marca do Património Europeu consistem
em reforçar o sentimento de pertença à União Europeia por
parte dos seus cidadãos, em especial dos jovens, com base nos
valores e elementos comuns da história e do património cultural,
valorizar a diversidade nacional e regional e incrementar o diálogo
intercultural.

MÊS DA UNIÃO EUROPEIA NA UBI

06 a 31
MAIO

A Biblioteca da Universidade da Beira Interior organizou diversas
atividades de forma a celebrar o Dia da Europa (9 de maio),
comemorar os 20 anos do euro e divulgar as eleições europeias que
se realizarão a 26 de maio. Os diversos debates, exposições, tertúlias
e formações, realizados em diversos espaços da UBI, são destinados
à comunidade académica e abertos a todo o público em geral.
O programa encontra-se em:

Universidade da
Beira Interior

http://www.biblioteca.ubi.pt/Noticia/484

Público em geral
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Agendamaio
ESPETÁCULO UP_SMARA

07
MAIO
10h00 / 11h30 e 14h30

UP_ Smara pretende refletir sobre a relação com a despedida – os ciclos da
vida: a vida e a morte – a partir do livro de contos “Smara” da galega Paula
Carbalheira. É uma viagem a uma cidade desconhecida, mas também uma
viagem estética, onde o som e a música, a palavra e a imagem semeiam
imaginários poéticos.

Biblioteca Municipal
do Fundão
1º C.E.B.

LINHAS VIRTUAIS E
ENTRELAÇADAS

08
MAIO
09h30 às 17h30

A ação é destinada ao público sénior, os utilizadores terão uma breve
iniciação ao Microsoft Office em saudável convívio.

Biblioteca Municipal
de Almeida
Público Sénior

09
MAIO
15h00 às 17h00
Biblioteca Municipal
da Covilhã

VAMOS FALAR SOBRE A DOENÇA
DE ALZHEIMER E OUTRAS
DEMÊNCIAS
Uma iniciativa integrada no “Café Memória faz-se à estrada” da
Mutualista Covilhanense em parceria com a Câmara Municipal da
Covilhã e da Alzheimer Portugal.

Público em geral
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Agendamaio
10

ESCRITA COM(N)VIDA:

MAIO

“O INFORMADOR” DE FERNANDO
PAULOURO

18h00

Fernando Paulouro Neves reúne em “O Informador” um conjunto de 20
contos que, na linha de “Os Fantasmas Não Fazem a Barba” e “Fellini na
Praça Velha”, constituem narrativas habitadas por personagens de um
mundo imaginário que, às vezes, é memória dilacerada de (i)realidades
quotidianas. O conto, que dá título ao livro, é a história de um sujeito que
se torna informador da polícia política, e, por serviços distintos, alcança
patamar elevado na hierarquia da organização, onde pratica com eficiência
a teoria geral da tortura.

Biblioteca Municipal
da Guarda
Público em Geral

“CELORICO E O FUNDO LOCAL”

13 a 27
MAIO

O Fundo Local de uma biblioteca é uma parte da sua coleção documental
que reúne todas as publicações e documentação que contribuem para
dar a conhecer a comunidade, neste caso a celoricense, nas mais variadas
vertentes – história, economia, política, social, cultural, arte, instituições
sociais, desportivas, do património natural, material ou imaterial e a
produção literária dos autores locais.

09h30 às 17h30

Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira

No mês em que se comemora o feriado municipal – que assinala o nascimento
de um dos heróis concelhios, Artur de Sacadura Cabral, damos destaque a
esse mesmo Fundo Local. Nesse sentido, a mostra que realçamos, pretende
dar a conhecer o muito que se tem escrito sobre Celorico da Beira mas,
também, dar a conhecer os autores locais e as diferentes áreas literárias por
onde se têm aventurado.

Público em Geral

até 15
MAIO
09h00 às 17h30
Biblioteca Municipal
de Almeida
Público em Geral
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LIVROS PROIBIDOS DURANTE
A DITADURA EM PORTUGAL –
EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA
No dia 15 de Abril, será inaugurada na Biblioteca Municipal Maria Natércia
Ruivo a exposição “Livros proibidos durante a Ditadura em Portugal”
que ficará patente durante um mês, até ao dia 15 de Maio. Com esta
exposição, a Biblioteca Municipal Maria Natércia Ruivo 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.

CONTOS | LIVROS
FORMAÇÃO | PALESTRA
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Agendamaio
CLUBE DE LEITURA E ESCRITA
ABERTA

15
MAIO
17h00
Biblioteca Municipal
do Sabugal
Público em geral

16

De acordo com os objetivos do Clube de Leitura e Escrita Aberta
do Sabugal, que preveem a variedade dos encontros e as visitas
de estudos a locais literários, a organização decidiu presentear
os participantes, no seu próximo encontro, com um convívio
diferente e prazeroso. Assim, a 8.ª sessão do Clube de Leitura e
Escrita Aberta acontece no dia 15 de maio e leva os seus membros
à cidade do Porto. O primeiro destino desta viagem literária é a
conceituada Livraria Lello. À tarde, o passeio continua, com uma
atividade de caráter mais lúdico e pedagógico, o destino é o
World Discoveries.

PRAGAS E DOENÇAS DO
CASTANHEIRO TENDO COMO
ORADOR: ENG. ALBERTO BARATA
– SENSIBILIZAR AJUDA!

MAIO
14h30
Biblioteca Municipal
do Sabugal
Público em geral

12O CHÁ LITERÁRIO

16
MAIO

A atividade “Chá Literário” é destinada a utentes dos centros
de dia e lares de terceira idade. Com esta atividade pretendese 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

Biblioteca Municipal
de Belmonte
Público Sénior
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Agendamaio
CAFÉ LITERÁRIO COM FILOMENA
MARONA BEJA

20
MAIO

Uma conversa informal com a escritora Filomena Marona Beja.
Até junho de 2008, desenvolveu na área da Documentação
Técnico-Científica a sua atividade profissional. Publicou os
romances Betânia (2000), A sopa (2004), com o qual ganhou
o Grande Prémio de Literatura DST em 2006, A duração dos
crepúsculos (2006), A Cova do Lagarto (2007), galardoado com o
Grande Prémio de Romance e Novela da APE / DGLB, e As cidadãs
(2009). Obras mais recentes: Um Rasto de Alfazema(2015), Uma
Terra Prometida(2016), Avenida do Príncipe Perfeito (2017), De
Volta (Aos Contos) (2018)

21h00
Quinta do Sangrinhal,
Covilhã
Público em Geral

DIA DO ABRAÇO

22
MAIO

Dia 22 de Maio, é internacionalmente comemorado como Dia
Mundial do Abraço. Isto acontece, muito por culpa de Juan Mann,
pseudónimo de um homem australiano que em 2004 começou
uma campanha que até hoje é conhecida por “Free Hugs”. Ele
tinha o objetivo de dar um momento feliz às pessoas, oferecendo
abraços pelas ruas de Sydney. O abraço é uma demonstração
de carinho, afeto ou amizade que está presente em todas as
culturas. O objetivo é sensibilizar as crianças para um gesto cada
vez mais em desuso.

Centro Escolar de
Belmonte
Pré-Escolar e 1º Ciclo

ENTRE PÁGINAS – O ESPLENDOR DA

23

DISPERSÃO EM LIVROS DA BIBLIOTECA DE
EDUARDO LOURENÇO (2)

MAIO
18h00
Biblioteca Municipal
da Guarda
Público em geral
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Na mais recente oferta de Eduardo Lourenço, em 2018, foram
encontrados muitos papéis contendo anotações manuscritas,
revelando ser esta uma prática corrente de um dos mais ilustres
pensadores portugueses dos séculos XX e XXI. A BMEL volta a
expor, como em 2012, o material encontrado nos livros da oferta,
muitas vezes anotações ou pensamentos sobre determinado livro
ou autor, dando a conhecer também alguns dos livros oferecidos,
pelo valor que têm, mas também pelas dedicatórias com que
alguns autores quiseram homenagear Eduardo Lourenço. Entre os
livros, a presença do vinil “Eduardo Lourenço Playlist” revela-nos
outra faceta do pensador, no caso concreto os seus gostos na
música clássica.

CONTOS | LIVROS
FORMAÇÃO | PALESTRA

em Rede nunca lemos sós.

Agendamaio
CLUBE DE LEITURA

23
MAIO

Nesta sessão do clube de leitura o debate irá centra-se na obra
“Lisboa Luanda Paraíso” de Djaimilia Pereira.

21h15
Biblioteca Municipal
do Fundão
Público em geral

JORNADAS DA JUVENTUDE –
COVILHÃ 2019

24 e 25
MAIO

Uma iniciativa do Conselho Municipal da Juventude em parceria
com a Câmara Municipal da Covilhã onde se pretende discutir
diversos temas prementes da vida dos jovens, nomeadamente o
voluntariado, o perigo das dependências e o sucesso no percurso
escolar, entre outros.

10h00 às 18h00
Biblioteca Municipal
da Covilhã
Alunos do Secundário,
Pais e Encarregados
de Educação

SÁBADOS A “CONTAR”

25
MAIO

Destina-se a famílias com crianças, pretendendo ser uma sessão de
“histórias em família”.

16h00

É gratuito, mas com inscrição obrigatória.

Biblioteca Municipal
de Almeida
Público em geral
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Agendamaio
25
MAIO
10h00 às 17h30

“CONSERVAÇÃO DE COLEÇÕES
PRIVADAS - COMO PRESERVAR AS
NOSSAS FOTOGRAFIAS EM CASA”
POR CLAÚDIA GASPAR

Biblioteca Municipal
da Guarda

Os álbuns de família são verdadeiras relíquias, cheios de histórias
para contar, memórias que ficam eternizadas nas fotografias que
vamos fazendo ao longo da vida.

Público em Geral

O objetivo é que sejam passados de geração em geração e que
nos permitam revisitar os instantes perdidos no tempo. No entanto
e com o passar dos anos, as mudanças, com o manuseamento ou
a exposição nem sempre conseguirmos conservar da melhor forma
as nossas coleções privadas.

http://ribbse.ubi.pt/
EXTERIOR
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