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Outubro
Outubro, altura do ano de andar com a tesoura na mão e com os pés no mosto.
No ar paira um cheiro inconfundível, a doce, a mosto, a vinho… tempo de festa
e avivar a tradição!

Vindima
Mosto, descantes e um rumor de passos
Na terra recalcada dos vinhedos.
Um fermentar de forças e cansaços
Em altas confidências e segredos.
Laivos de sangue nos poentes baços.
Doçura quente em corações azedos.
E, sobretudo, pés, olhos e braços
Alegres como peças de brinquedos.
Fim de parto ou de vida, ninguém sabe
A medida precisa que lhe cabe
No tempo, na alegria e na tristeza.
Rasgam-se os véus do sonho e da desgraça.
Ergue-se em cheio a taça
À própria confusão da natureza.

Miguel Torga, In “O outro livro de Job”
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Agendaoutubro
A BIBLIOTECA VAI À ESCOLA

01 a 31
OUTUBRO

Descrição: Itinerância pelas escolas do 1º ciclo das freguesias, de uma
caixa de livros selecionados pela biblioteca municipal. Com esta iniciativa
a biblioteca municipal pretende despertar o gosto pela leitura, indo ao
encontro dos novos leitores.
Atividade quinzenal.

Biblioteca Municipal
de Pinhel
Público infantil

SOMOS O QUE COMEMOS

01 a 31
OUTUBRO
10h00 às 18h30

Mostra bibliográfica para alertar para os benefícios da alimentação saudável
e das escolhas sustentáveis para o equilíbrio ecológico.

Biblioteca Municipal
da Covilhã
Público em geral

COVILHÃ CIDADE NEVE

01 a 31
OUTUBRO

Exposição fotográfica “Covilhã cidade Neve”

Biblioteca UBI

Público em geral

4
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A Biblioteca da UBI desenvolveu a “Lente criativa”, atividade
assente numa dinâmica extracurricular com o objetivo de estimular
a originalidade fotográfica de toda a comunidade académica. A
Biblioteca fornece o mote e os participantes (des)envolvem-se com
os diferentes temas propostos.
“Covilhã Cidade Neve”, tema imortalizado pela Amália Rodrigues
com letra de Joaquim Pedro Gonçalves e música de Nóbrega e
Sousa, foi o primeiro desafio. Cada participante tirou à sua sorte
um ou mais versos e a cada um deles correspondeu uma fotografia
original. Em setembro e outubro a Biblioteca irá expor toda a
letra deste “hino covilhanense” com a respetiva representação
fotográfica.
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Agendaoutubro
01 a 31
OUTUBRO

SUGESTÃO DE LEITURA
INFANTO-JUVENIL
“O Grufalão”, de Axel Scheffler e Julia Donaldson.

Biblioteca de
Celorico da Beira
Público infantil e
juvenil

O Grufalão já tem 14 anos. Foi vencedor do Smarties Book Prize
Gold Award e do Blue Peter Award para o melhor livro para ler em
voz alta. Este é um livro sobre a importância de sermos astutos
e inteligentes para fugirmos aos perigos da vida. Uma fábula
escrita nos tempos modernos, pronta para ler e ‘assustar’ muitos
pequenos leitores. Uma história com muito humor e com um fim
cómico.
Biblioteca de Celorico da beira

DIVULGAÇÃO DO FUNDO LOCAL
SOBRE A COVILHÃ

01 a 31
OUTUBRO

Para acompanhar a exposição fotográfica “Covilhã cidade Neve”, a
Biblioteca irá dar a conhecer alguns dos mais emblemáticos documentos
do seu fundo local.

Biblioteca UBI

Público em geral

01 a 31

JOSÉ CARDOSO PIRES E
AGUSTINA BESSA LUÍS

OUTUBRO

Comemoração do nascimento de José Cardoso Pires e Agustina
Bessa Luís

Biblioteca UBI

Público em geral

A Biblioteca da UBI continua a divulgar o seu acervo e a incentivar
a leitura através de mostras bibliográficas temáticas intituladas
“Requisite e leia”. Em outubro serão colocadas à disposição do
público obras de dois importantes autores portugueses nascidos
neste mês e com extensa obra literária: José Cardoso Pires (2 de
outubro de 1925 - 26 de outubro de 1998) e Agustina Bessa Luís
(15 outubro 1922 - 3 junho 2019).
Biblioteca Central, Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde,
Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
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Agendaoutubro
SUGESTÃO DE LEITURA

01 a 31
OUTUBRO

“Público e Privado, Presidentes da Primeira República Portuguesa”

Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira
Público adulto

1, 2, 3, 7, 9 e 10
OUTUBRO

O mês de Outubro está gravado na História de Portugal recente.
De facto, a 5 de Outubro de 1910, a monarquia é abolida
promulgando-se a República. O município de Celorico da Beira
associou-se às comemorações do centenário publicando Público e privado, presidentes da primeira República Portuguesa.
Sugerimos para este mês uma edição de cariz biográfico e
político que percorre as principais figuras da nação nos dezasseis
anos que durou a primeira República.
Biblioteca de Celorico da beira

A BIBLIOTECA CONTA UM CONTO
Durante o mês de outubro a Biblioteca Municipal vai ler um conto
aos utentes das IPSSs do concelho.

Biblioteca Municipal
de Pinhel

De uma seleção de contos tradicionais portugueses feita pelo
autor José António Gomes, intitulado “Fiz das Pernas Coração”,
selecionámos alguns para proporcionar um momento agradável
que lhes permita resgatar antigas lembranças e mesmo tempo
vivenciar as suas próprias experiências através da história contada.
Local: IPSS do concelho

Público sénior

MIGUEL REAL: 40 ANOS DE ESCRITA

04
OUTUBRO

“Miguel Real - 40 anos de escrita: ensaio, ficção | Colóquio”

14h30
Biblioteca Municipal
da Guarda

No âmbito do Ciclo de Homenagem a Miguel Real na Biblioteca
Municipal Eduardo Lourenço serão realizados três colóquios que
procuram abarcar diferentes dimensões da obra de Miguel Real.
Os oradores participantes deste colóquio José Carlos Seabra
Pereira, Annabela Rita, Carla Sofia Luís, Urbano Sindocha e
Renato Epifânio irão abordar a obra de Miguel Real nas dimensões
ensaística e ficcional.
Local: Sala Tempo e Poesia

Público em geral
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Organização: BMEL, UBI, IPG, CLEPUL
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Agendaoutubro
04
OUTUBRO
14h30
Biblioteca Municipal
do Sabugal
Público em geral

CLUBE DE LEITURA DO SABUGAL
O Município do Sabugal e o Centro Local de Aprendizagem da
Universidade Aberta voltam a promover o Clube de Leitura, com
sessões mensais, no ano letivo de 2019/2020.
O rio Côa é o cenário bucólico da 10ª sessão do Clube de Leitura
do Sabugal, que retoma as suas atividades sob a forma de um
piquenique literário. É à beira do rio Côa, no Sabugal, que todos os
amantes das letras se vão poder juntar e confraternizar, de forma
a assinalar a continuação do Clube de Leitura. A tarde servirá não
só para conviver, como também para alimentar a alma com leituras
curtas, à escolha de cada um. Cada participante pode levar um
lanche e um livro, para uma tarde de atividades partilhadas. O
encontro é aberto a todos os apreciadores de prosa ou de poesia.
Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta, Centro Dr.
José Diamantino dos Santos, R. Luís Camões, 16, Sabugal.

04 a 31
OUTUBRO

MIGUEL REAL:40 ANOS DE VIDA
LITERÁRIA

18h00

“Miguel Real: 40 anos de vida literária | Exposição biobibliográfica”

Biblioteca Municipal
da Guarda

A Câmara Municipal da Guarda através da Biblioteca Municipal Eduardo
Lourenço, associa-se ao ciclo de homenagem, iniciado na Universidade
da Beira Interior em 2018, que celebra os 40 anos de vida literária de
Miguel Real, ensaísta, romancista, crítico literário, conferencista, professor,
dramaturgo, através da realização desta exposição biobibliográfica sobre o
escritor.
Local: Sala Tempo e Poesia
Inauguração: 4 de outubro às 18h00

Público em geral

07

CAFÉ LITERÁRIO COM CRISTINA
CARVALHO

OUTUBRO
21h30
Biblioteca Municipal
da Covilhã
Público em geral
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O café Covilhã Jardim acolhe uma conversa informal com a
escritora Cristina Carvalho. Nasceu em Lisboa, a 10 de novembro
de 1949. Durante a sua atividade profissional, contactou
com milhares de pessoas e visitou inúmeros países sendo a
Escandinávia e o Oeste português as regiões que mais ama e que
mais influência exercem sobre a sua personalidade enquanto
transitório ser humano do sexo feminino, habitante do planeta
Terra e, por acaso, escritora. Publicou até à data sete livros: Até
já não é adeus, Momentos misericordiosos, Ana de Londres,
Estranhos casos de amor, O gato de Uppsala, Nocturno - O
romance de Chopin e Lusco-fusco, o seu mais recente romance.
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Agendaoutubro
11
OUTUBRO

A EUROPA DOS ESCRITORES

CICLO DE CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS

A EUROPA DOS ESCRITORES
GUARDA CIDADE CANDIDATA A CAPITAL EUROPEIA DA CULTURA 2027

“A EUROPA DE MONTAIGNE” por Clara Rocha | Conferência
Organização: CMG/BMEL e Comissão Executiva da Candidatura da
Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027

17h30

Parceria científica: CLEPUL

Biblioteca Municipal
da Guarda
Público em geral

“Da torre redonda do seu castelo, onde a partir de 1571 se refugia
para se entregar ao prazer da leitura e da meditação, longe dos
reveses sangrentos duma França dilacerada pelas guerras de
religião, Montaigne observa o andamento do mundo e dá forma
às suas ideias numa obra redigida ao longo de duas décadas, que o
situa no limiar da modernidade e faz dele um dos grandes espíritos
da cultura do Ocidente. Numa Europa em profunda mudança,
o autor dos Ensaios critica, em vários passos da sua obra, os
dogmatismos e as lutas fratricidas entre católicos e protestantes.”

11 de outubro | 17H30

Conferência
A Europa de Montaigne
Clara Rocha
Este Ciclo de conferências internacionais abordará temas da história das culturas e das cidades da Europa a partir de perspetivas
relacionadas com obras literárias e dos seus autores, dando diretamente a palavra aos próprios escritores, a convidar como oradores,
mas também aos investigadores nas áreas da história das civilizações, da arte ou da teoria da cultura.
Será focado o papel relevante da literatura, no passado e no presente, tanto no diálogo entre as civilizações como especificamente
nas relações entre as culturas das sociedades abertas do mundo moderno e contemporâneo, na construção de identidades, bem como
numa relação viva com a memória cultural.

Jorge Augusto Maximino, Coordenador científico

Parceria: Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Apoio: Instituto Politécnico da Guarda
Organização: Câmara Municipal da Guarda /Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço
e Comissão Executiva da Candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura, 2027

15 a 22
OUTUBRO

HORA DO CONTO
“Onde está o meu boneco?”, de Dan Elliot.
A Hora do Conto é um programa de promoção da leitura da Biblioteca
Municipal que se foca essencialmente nas crianças da faixa etária do PréEscolar 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.

Biblioteca Municipal
de Belmonte
Público pré-escolar

19

ARRUADA LITERÁRIA PELA
COVILHÃ

OUTUBRO
21h00
Biblioteca Municipal
da Covilhã

No âmbito das Comemorações de Elevação da Covilhã a Cidade,
a Câmara Municipal da Covilhã leva a cabo no dia 19 de outubro,
pelas 21h00, a segunda Arruada Literária. Esta iniciativa, sob o
mote “Pela Covilhã”, leva a literatura dos mais emblemáticos
autores que escreveram sobre a Covilhã ao centro histórico. O
percurso vai iniciar-se junto à estátua de D. Luís.
LOCAL: Centro Histórico

Público adulto
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Agendaoutubro
28 a 30

CONTOS COM CARLOS MARQUES

OUTUBRO

Projecto de mediação cultural de pesquisa e partilha de contos e
cantos tradicionais.
Tem como destinatários todos aqueles que gostam de ler e ouvir
histórias.

Biblioteca Municipal
de Seia

28, 29 e 30 de Outubro | Local: AEGCC e AESeia
Público Alvo : Público infantil

Público em geral

29 de Outubro | Casa Municipal da Cultura de Seia, 21h30
Público Alvo : Público em geral

HALLOWEEN NA BIBLIOTECA

31
OUTUBRO

A Biblioteca Municipal de Celorico da Beira vai assinalar uma vez mais o Dia
de Halloween com histórias de assombrar e filmes de arrepiar.

10h30

Sessão de contos para crianças dos 3 aos 5 anos, pela Mariana Aires, da
Biblioteca Municipal de Seia e sessão de filmes para crianças dos 6 aos 10
anos.
Público-alvo: 3 aos 10 anos

Biblioteca Municipal
de Celorico da Beira

Mediante inscrição prévia

Público infantil

31

IV EXPOSIÇÃO DE ESPANTALHOS

OUTUBRO

No âmbito das comemorações do Halloween, a Biblioteca
Municipal de Belmonte promove a IV Exposição de Abóboras.
Pretende-se estimular a imaginação e a capacidade criativa,
proporcionar uma atividade lúdica e de expressão plástica e
desenvolver a sensibilidade estética.

Biblioteca Municipal
de Belmonte
Público em geral
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Local: Espaços públicos do Município de Belmonte.
Data: 31 de outubro a 4 de novembro.
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.
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