




em Rede nunca lemos sós.

“Em Rede@território”
Feitas de granito e xisto, as aldeias históricas 
conservam histórias de conquistas e tradições 
antigas e deslumbram pelas paisagens, património 
e simpatia das gentes que as habitam.

Assentes no alto das serras, distinguem-se ao longe 
nas altivas torres dos seus castelos medievais. É 
por isso que estão estrategicamente alinhadas ao 
longo da fronteira. Mouros e cristãos, castelhanos 
e portugueses, todos tentaram tomá-las para si e 
por isso cada uma tem uma história muito antiga 
ou uma lenda para contar. Hoje são pacíficas 
e mantêm nas pedras da rua e das casas o que 
Portugal tem de mais genuíno: a autenticidade 
do seu povo e o orgulho de uma História com 900 
anos.

Desfrute das suas paisagens, história e 
tradições na companhia de um livro que pode 
encontrar nas Bibliotecas das Beiras e Serra da 
Estrela.

Almeida

 Belmonte

Castelo Mendo

Castelo Novo

Castelo Rodrigo

Linhares da Beira

Marialva

Sortelha

Trancoso
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2.A FEIRA DE TROCA DE LIVROS 
USADOS
A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira irá promover a 2.ª 
edição da Feira de Troca de Livros Usados.

Tem livros na prateleira que já leu e estão a ganhar pó? Aproveite 
e venha partilhá-los na Feira do Livro Usado. Deixe os seus e leve 
para casa outros que gostaria de ler.

Entregue na Biblioteca Municipal os livros que pretende trocar até 
ao dia 28 de Junho. Por cada livro que entregue receberá um vale 
que depois poderá usar na feira para trocar por livros “novos”.

Desaconselham-se livros em mau estado, livros escolares, obras 
técnicas e com conteúdos desatualizados.

EXPOSIÇÃO “EMILI BIEL, UM 
FOTÓGRAFO PORTUGUÊS EM 
SALAMANCA” 
A exposição mostra parte de um álbum fotográfico feito por 
EmilioBiel (1838 – 1915), fotógrafo português, desde 1887. As 
imagens expostas mostram obras de construção da linha férrea 
desde Salamanca até Barca d´Alva.

A mostra é interessante porque recolhe imagens inéditas de uma 
obra de engenharia que, atualmente, goza da categoria B.I.C. Além 
disso, fala-nos da presença em terras salmantinas de um grande 
fotógrafo realizando trabalhos semelhantes aos que fazia no seu 
país de adoção, Portugal. EmilioBiel é considerado, juntamente 
com Carlos Relvas, como um dos grandes expoentes da fotografia 
portuguesa da segunda metade do século XIX.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

03 a 31
JULHO / AGOSTO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

Público em geral

01 a 08
JULHO / AGOSTO

Biblioteca Municipal 
de Celorico da Beira

09H00 ÀS 17H00

Público em geral

Agenda julho

VISITA À FUNDAÇÃO EÇA DE 
QUEIRÓS (BAIÃO)
O clube de leitura da biblioteca municipal Eugénio de Andrade 
antes do interregno das férias, irá visitar a Fundação Eça de Queirós 
em Baião, onde fará um percurso literário tendo como a discussão 
do livro “ A Cidade e as Serras” de Eça de Queirós. 

06
JULHO

Baião

Público em geral

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO2K_xg-nhAhVHQBoKHRNBDC4QjRx6BAgBEAU&url=http://biblioactivaler.blogspot.com/2015/05/quero-uma-mama-robot-de-davide-cali.html&psig=AOvVaw2DMqIHAp7oHp28w4-WqTGJ&ust=1556205630655002


em Rede nunca lemos sós.5

julho

08 a 19 “MERGULHO COM OS LIVROS”
No âmbito das férias aquáticas realizadas pela Câmara Municipal, sugere-
se a deslocação da Biblioteca até à piscina de Belmonte.

JULHO

Piscina Municipal de 
Belmonte

Público Infanto-juvenil

ARRUADA LITERÁRIA “FIA-TE 
NUM LIVRO” E ASSINATURA DE 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
PARA A CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA 
DA BANDA DA COVILHÃ
As comemorações do 102º aniversário da Biblioteca Municipal da 
Covilhã arrancam no dia 9 de julho com a assinatura do Protocolo 
de Colaboração com a Banda da Covilhã para o tratamento técnico 
e respetiva disponibilização do fundo documental desta instituição 
no catálogo digital da Biblioteca Municipal do Concelho. A seguir, 
no local onde foi instalada a primeira Biblioteca Publica da Covilhã 
vai ser o ponto de partida para a Arruada Literária “102 anos de 
leitura pública na Covilhã” que será dinamizada.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

09
JUlHO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

21H00

Público em geral

06 “WORKSHOP DE INICIAÇÃO À 
CONSTRUÇÃO DE LIVROS POP-UP: 
REALIZAÇÃO DE UM PORTEFÓLIO 
DE TÉCNICAS” POR JOSÉ ALBERTO RODRIGUES
Como se faz um livro Pop-Up? Como é que podemos criar construções 
que saem do papel, dos limites do próprio livro? As técnicas são simples 
ou complexas?A estas e a muitas outras questões daremos resposta no 
workshop de iniciação à construção de livros pop-up, explorando as suas 
técnicas com a criação de um portefólio. Cada participante será convidado 
a realizar um conjunto de 32 técnicas de mecanismos pop-up, para assim 
obter o seu portefólio de 30 peças que poderá posteriormente usar como 
recurso e modelo para aplicar a projetos pessoais, profissionais, no campo 
da educação, bibliotecas, bibliotecas escolares ou muitos outros. Este 
workshop irá dotar todos os participantes do ABC das técnicas Pop-Up que 
depois, certamente, aplicará em múltiplas situações”.

Inscrições prévias até dia 3 de julho. Limitadas a 20 participantes.

JULHO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

Adultos

09h30 ÀS 18h00

Agenda julho
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FÉRIAS NA BIBLIOTECA
A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira à semelhança de anos 
anteriores irá promover atividades de ocupação de tempos livres para as 
Férias de Verão.

Oficinas de expressão plástica, de culinária, música, hora do conto, 
cinema, entre outras tantas, são algumas das atividades que podes 
escolher para passar o teu tempo livre.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

15 a 27
JULHO

Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira

09h00 às 17h00

Público em Geral

ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA
Comemoração do aniversário da Biblioteca Municipal com realização de 

jogos tradicionais para as crianças dos ATL’s do Concelho.

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.

15

02 e 19
JULHO

Biblioteca Municipal 
de Belmonte

Público Infanto-juvenil

JULHO

Jardim Público de 
Belmonte

Crianças dos ATL’s do 
Concelho

Agenda julho
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julho

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

15 a 26 TORNEIOS PARA JOVENS! 
No mês de julho a Biblioteca irá promover dois Torneios:  Xadrez 
e Catan.

Com o objetivo de estimular o raciocínio lógico, analítico, 
visuoespacial, coordenação motora, memória de trabalho e 
pensamento lateral, estes torneios são abertos aos jovens dos 12 
aos 16 anos e requer inscrição gratuita.

JULHO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

10h00 às 18h00

Público em geral

“FIA-TE NUM LIVRO” SAI À RUA! 
Sob o lema FIA-TE NUM LIVRO e no dia em que a Biblioteca 
Municipal faz 102 anos, vamos ao encontro dos que nos rodeiam, 
para celebrar coletivamente. Com a oferta de um poema ou frase, 
pretendemos mostrar que a Biblioteca é de todos e para todos! 
Com 102 anos de vida a Biblioteca vai ao seu encontro!

23
JULHO

Ruas da Cidade 
Covilhã

10h00 às 18h00

Público em geral

25 ESCRITA COM(N) VIDA“LINHA DA 
BEIRA ALTA- VIAGEM INAUGURAL “  
APRESENTAÇÃO DE LIVRO
“A construção da linha da beira alta foi um marco histórico para 
os portugueses, mas principalmente para os beirões. Bronislaw 
Wolowski acompanhou o percurso inaugural desta linha de 
caminho de ferro e deixou-nos um relato deveras interessante 
que agora se apresenta ao público através da tradução feita por 
Vítor Nabais.”

JULHO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

17h00

Público em geral

Agenda julho



em Rede nunca lemos sós.8
EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

26 DIA DOS AVÓS
A Biblioteca Municipal festeja o dia dos avós com o objetivo 
de proporcionar um encontro de gerações - avós e netos numa 
tarde recheada de risos, desafios e afetos, através da partilha de 
histórias, experiências e jogos.

JULHO

Jardim Público de 
Belmonte

Avós e netos 
do Concelho de 
Belmonte

Agenda julho

http://ribbse.ubi.pt/


