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Vamos Cantar
as Janeiras…

Viva o dono desta casa,

Raminho de salsa crua;

Debaixo da sua cama 

Põe-se o sol e nasce a lua.

Inda agora aqui cheguei,

Já pus o pé na escada,

Um anjo do Céu me disse:

- Aqui mora gente honrada.

Levante-se lá, senhora,

Desse banquinho de prata,

Venha dar-nos a Janeira,

Está um frio que mata.

De quem é aquele chapéu 

Que além está no pendurete?

É do senhor desta casa

Que é um lindo ramalhete.

Estas casas são bem altas

Forradas de papelão

O senhor que mora nelas

É um grande cidadão.
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2020: DIVULGAÇÃO DOS 17 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA ONU
A Biblioteca da UBI inicia em 2020 um conjunto de atividades e 
eventos de forma a contribuir para a divulgação dos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU. 

Em janeiro e até ao final do ano será montada uma exposição 
de diferentes cartazes em várias línguas e disponibilizada uma 
ECOcaixa onde qualquer utilizador poderá deixar a sua opinião 
sobre os 17 objetivos, contribuir com a sua experiência pessoal 
ou propor atividades específicas na biblioteca subordinadas aos 
diferentes objetivos.

“REQUISITE E LEIA” SOBRE O 
TÊXTIL 
A Biblioteca irá dedicar o “Requisite e leia” de janeiro ao têxtil, 
expondo parte do seu vasto acervo sobre esta indústria, as 
matérias-primas usadas, o processo de fabrico, os diferentes 
serviços industriais e enfatizando-se a produção regional. Esta 
atividade acompanha o início da divulgação dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e a exposição sobre o burel.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

02 a 31
JANEIRO

Biblioteca Central 
(UBI)

Público em geral

02 a 31
JAN/DEZ

Biblioteca UBI

Público em geral

Agenda janeiro

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 
“COVILHÃ CIDADE NEVE” 
A Biblioteca da UBI desenvolveu, em 2019,o projeto “Lente 
criativa” com o objetivo de estimular a originalidade fotográfica 
de toda a comunidade académica.  “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. Poderá (re)ver 
esta exposição na Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas.

02 a 13
JANEIRO

Biblioteca da F. 
Ciências Sociais e 
Humanas

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
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06 a 31 BUREL: MOSTRA COLETIVA
Esta mostra insere-se no desenvolvimento de atividades de divulgação dos 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU, 
nomeadamente no âmbito do Objetivo 9 e 12 do ODS. Os autores desta 
mostra coletiva – Vasco Pereira, Miguel Gigante e Bruno Silva – irão expor 
a versatilidade do burel, um tecido artesanal português feito totalmente de 
lã que atualmente é já usado em calçado, objetos de decoração, tapetes, 
carteiras, uma vasta gama de roupa, brinquedos, chapéus, etc. 

JANEIRO

Biblioteca Central 
(UBI)

Público em geral

LINHAS ENTRELAÇADAS
Ação destinada ao público sénior. Manualidades e jogos em 
saudável convívio.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

08
JANEIRO

Biblioteca Municipal 
de Almeida

Público sénior

06  ‘O LIVRO É UM AMIGO!’
SORTEIO TRIMESTRAL 
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.

JANEIRO

Biblioteca Municipal 
do Sabugal

Público em geral

15h30

Agenda janeiro
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CLUBE DE LEITURA E ESCRITA ABERTO
O Clube de Leitura do Sabugal, 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 13º encontro, a participante Maria da Conceição Pereira apresenta 
a obra “Piso 3 Quarto 313” de Fernando Correia.

EXTERIOR EXPOSIÇÃO CONTOS | LIVROS

ANIMAÇÃO | ESPETÁCULOS FORMAÇÃO | PALESTRA

17
JANEIRO

Biblioteca Municipal
do Sabugal

14h30

Público em Geral

“INSETOS EM MISSÃO ESPECIAL”, 
MARÍLIA ASCENSO
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. 

“EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
JOSHUA BENOLIEL – REPÓRTER 
PARLAMENTAR (1906-1924) ”

14 a 17

09 a 06
JAN/FEV

Biblioteca Municipal 
de Almeida

Público em geral

JANEIRO

Biblioteca Municipal  
de Belmonte

1o Ciclo

Agenda janeiro
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20 a 31 NOVELO DE ESTÓRIAS “O SONHO 
DE ALCANÇAR ALÉM-MAR” 
Com recurso à técnica da sombra chinesa, esta história, baseada 
na obra de Mário Domingues, conta a aventura de Fernão 
Magalhães na preparação da Primeira Viagem à Volta do Mundo. 
Será dado um destaque ao cosmógrafo covilhanense Rur Faleiro. 
Para complementar a sessão será dinamizada uma oficina de 
cartografia. Integrado no programa das comemorações do V 
Centenário da Circum-Navegação.

JANEIRO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

10h00-12h00 /
14h00-16h30

Lares, Escolas e 
Estabelecimento 
Prisional

CAFÉ LITERÁRIO COM JOSÉ RIÇO 
DIREITINHO
Uma conversa informal com o escritor José Riço Direitinho. Nasceu 
em Lisboa, em 1965. Começou a escrever ficção ainda adolescente 
e a publicar pequenas histórias no suplemento «Jovem» do Diário 
de Notícias. Estreou-se nos livros em 1992 com a publicação de 
A Casa do Fim (uma coletânea de contos), a que se seguiram os 
romances Breviário das Más Inclinações (1994) e O Relógio do 
Cárcere (1997). Entretanto, foi engenheiro agrónomo, tradutor e 
crítico de vinhos (Visão, Ler e O Independente).

Os seus livros estão traduzidos em alemão, castelhano, holandês, 
italiano e árabe. Tem ainda histórias traduzidas em coreano, 
húngaro, inglês, francês e romeno. Atualmente é colaborador da 
revista Ler e crítico literário no jornal Público.

21
JANEIRO

Biblioteca Municipal 
da Covilhã

21h00

Público em geral

24 13O 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. 

JANEIRO

Biblioteca Municipal 
de Belmonte

Utentes dos Centros de 
Dia, Lares de Terceira 
Idade, Centro de Convívio 
e Universidade Sénior

Agenda janeiro
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“O SOLAR DE BERBIANDE” DE 
PITUM KEIL DO AMARAL E ANA 
BISCAIA
“Com leveza e espírito, Pitum Keil do Amaral, autor que possui uma 
singular presença na História da Literatura Portuguesa para a Infância, 
narra, em O Solar de Berbiande, uma história surpreendente. O campo e 
a cidade, sob o signo da infância, cruzam-se neste conto partilhado num 
registo simples, mas vivo e expressivo, que ficará, com toda a certeza, na 
memória do leitor, além de tudo – e que é muito – porque aqui existem 
mesmo fantasmas. As ilustrações de Ana Biscaia, muito sugestivas, 
interpretam, com especial sensibilidade, o(s) mundo(s) ficcionalizados, 
fazendo sobressair aspectos que se prendem com o protagonista infantil 
e com os espaços, bem como, e muito particularmente, com o toque 
sobrenatural ou fantástico que distingue o enredo.”  

“37O ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA”
A Biblioteca Municipal do Sabugal comemora o seu 37º aniversário. Aberta 
ao público desde 27 de janeiro de 1983, a Biblioteca Municipal constitui-
se como um dos espaços culturais concelhios, tendo a sua história oficial 
começado numa pequena sala do edifício da Câmara Municipal do 
Sabugal, quando Pinharanda Gomes ofereceu o fundo bibliográfico de sua 
mãe, Luísa Rodrigues Bicheira.

Na segunda-feira dia 27, e como forma de celebrar a efeméride, vai 
realizar-se o sorteio anual ‘O Livro é um Amigo’, entre outras iniciativas 
associadas a esta data comemorativa.

25

27
JANEIRO

Biblioteca Municipal 
do Sabugal

10h00/14h30

Pré-escolar

JANEIRO

Biblioteca Municipal 
da Guarda

Crianças dos 7 aos 12 
anos. Inscrições prévias 
até dia 23 de janeiro.

15h30

Agenda janeiro

BIBLIOTECA-TE: FAKENEWS
Com o projeto de literacia da informação e dos media pretende-se 
informar o público adulto sobre as fake-news e o conceito de pós-verdade, 
imanente nos novos media. O que estará por detrás das falsas notícias, 
qual o seu verdadeiro objetivo e como reconhecê-las na imensidão de 
informação disponível? São questões a ser refletidas numa sessão que com 
duração de 60 minutos, teórico-prática.

JAN/JUN

Biblioteca Municipal 
da Covilhã e Escolas 
do Concelho

Crianças e Jovens

10h00-12h00 / 
14h00-17h30


