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Serviços & Recursos em Destaque…
(Revista “Beira Alta” disponível em plataforma digital)

 A pres�giada revista “Beira Alta”, a comemorar 8 décadas de 
existência, encontra-se integralmente disponível para consulta na 
Biblioteca Municipal. Trata-se de uma publicação com âmbito 
temá�co diversificado, num dilatado espectro de subdomínios de 
conhecimento de áreas da história, história da arte, etnografia, 
literatura, música, etc., numa abrangência geográfica alargada, que 
compreende todo o território da Beira Alta. Aproveite para 
consultar e conhecer um recurso documental de referência para o 
conhecimento do nosso território e para a construção da história 
local.

Sugestões de Leitura…
(Obra “Memória  da  Ínsua  -  Era  uma  Vez  uma  Casa”)

 Recém-chegada à Biblioteca, esta 
obra é rica em mapas, fotografias de 
época, quadros, documentação 
epistolar, etc.. Conta a história 
notável de um dos solares mais 
representa�vos do nosso país numa 
viagem pelos primórdios da Casa da 
Ínsua, também conhecida como 
Solar dos Albuquerque, até à 
atualidade. 
  Um edi�cio excecional e  único, de 
grande riqueza patrimonial e de 
admiráveis vivências familiares. 
   Um estudo rigoroso e um testemunho de séculos de história que 
são a con�nuidade de uma família e da nossa história local.

Segunda, Terça, Quinta, Sexta: 
10h00 - 12h30 |13h30 - 19h00

Quarta: 13h30 - 19h00

Sábado:10h00 - 12h30 | 13h30 - 18h00

A Biblioteca Municipal deseja Boas Festas
a todos os seus Leitores, Utilizadores e Amigos 

na Biblioteca
Municipal

Exposição “Convenção sobre os Direitos da Criança” 
(Exposição | Ins�tuto de Apoio à Criança – 02 a 28 de dezembro)

  Exposição organizada/produzida pelo Ins�tuto de Apoio à 
Criança, composta por 12 expositores roll-up, que apresentam a 
Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), com destaque para 
um conjunto de ar�gos fundamentais e de algumas a�vidades para 
uma exploração mais aprofundada da CDC – e pelo jogo gigante 
“Caminho dos Direitos”. De uma forma lúdica, a exposição/jogo 
permite que as crianças adquiram um maior conhecimento sobre 
os seus direitos e deveres.

 

“Oficinas Prá�cas de Natal”
(workshop’s  para adultos | par�cipação  gratuita)

 » “Cra�’s de Natal – decoração natalícia” (21 de dez. | 18h00)

  » “Velas artesanais de Ano Novo” (28 de dez. | 18h00)

Próximas Inicia�vas da Biblioteca Municipal… 

» Exposição “Imagens do Parlamento Português” (Assembleia da 
República / Divisão Museológica e para a Cidadania - Jan./fev.’23)

» Documentário / Conversa Temá�ca “Os homens também choram” 
(Plano Municipal para a Igualdade e a Não Discriminação de Penalva 
do Castelo (Eixo de Intervenção nº 5 - Cultura - Jan. 23)
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Inicia�va “Férias de Natal’22 na Biblioteca”
(Crianças dos 04 -12 anos | 23’dez. -  02’jan.| inscrições gratuitas)

  Esta inicia�va pretende promover 
um vasto leque de a�vidades, de 
carácter lúdico-didá�co, que visam 
desenvolver competências diversas 
e enriquecer os tempos livres dos 
mais novos (dos 4 aos 12 anos)! 

 A� v i d a d e s  p r e v i s t a s  ( c o m 
cronograma próprio): exposições; 
jogo sobre os “direitos da criança”; 
horas do conto; música; cinema; 
jogos do conhecimento; oficinas de 
arte & cria�vidade; experiências 
cien�ficas;sessão de cozinha 
diver�da;  jogos tradicionais,… 
  

   As a�vidades são gratuitas mas carecem de inscrição prévia.

Projeto “Juntos de Férias” - Natal de 2022 

(Jovens dos 10 aos 15 anos | App “Desafios LeR+”)

  O projeto "Juntos de Férias" 
resulta de uma parceria entre a 
RNBP/DGLAB e o PNL, tem por 
obje�vo incen�var o gosto pelo 
livro e pela leitura dos jovens 
entre os 10 aos 15 anos, 
permite ganhar fantás�cos 
prémios e desenvolve-se a 
par�r da app “Desafios LeR+” 
(disponível nas lojas Google 
Play e App Store), que disponibiliza jogos sobre um conjunto de 
livros recomendados pelo PNL2027 .
  Livros selecionados para esta ed. de férias de Natal: “Apanhar ar: 
Apanhar sol” / de Isabel Minhós Mar�ns; “Bethany e a Besta” / de 
Jack Meggi�-Phillips; “Heartstopper” / de Alice Oseman; “Marie 
Curie” / de Isabel Thomas; “Mataram a cotovia: um romance gráfico” 
/ de Lee Harper; “O único e incomparável Ivan” / de Katherine 
Applegate.

 "Um Brinquedo por um Sorriso”
  (Inicia�va de par�lha de brinquedos - até 19 de dezembro) 

  A inicia�va "Um Brinquedo por um Sorriso”, já na sua 5ª edição, 
pretende reunir brinquedos para as crianças mais necessitadas do 
nosso concelho. Os brinquedos podem ser depositados no "saco de 
Pai Natal”, disponível atá ao dia 19 de dezembro (segunda-feira), na 
Receção da Biblioteca Municipal! A distribuição dos presentes será 
assegurada pela Rede Social do concelho, a fim de que os 
brinquedos cheguem a quem realmente necessita! 

  - Alimentem esta ideia e sejam felizes a par�lhar!

Exposição “Ar�lier”, de Maria Clara Pereira
(Exposição de artesanato / ar�sta local – 09 a 30 de dezembro)

  A exposição “Ar�lier” reúne uma 
mostra de artesanato da autoria da 
penalvense Maria Clara Araújo Duarte 
Pereira. Os trabalhos ar�s�cos 
expostos resultam de uma grande 
d i v e rs i d a d e  d e  té c n i c a s  e  d a 
(re)u�lização materiais de diferentes 
� p o l o g i a s ,  d e s t a c a n d o - s e  a 
reu�lização de objetos descartáveis do 
dia-a-dia (embalagens, frascos, etc.), 
para a produção de peças decora�vas de grande beleza. Esta 
exposição, ao pretender valorizar as criações ar�s�cas e artesanais 
das mulheres ar�stas locais, dando visibilidade ao seu papel na 
cultura, enquadra-se no Plano Municipal para a Igualdade e a Não-
Discriminação de Penalva do Castelo (Eixo de Intervenção nº 5 - Cultura).

CineBiblioteca – exibição de “Sing 2”
(Quinta-feira, 29 de dezembro | 21h00 | M/6 | 111 min)

  Mais um filme com grandes sonhos e espetaculares sucessos musicais, acompanhando o sempre o�mista 
coala Buster Moon (na voz de Vasco Palmeirim) e o seu conceituado elenco de ar�stas, que se preparam 
para a mais desafiante aventura até à data: montar o maior espetáculo musical nunca antes visto. Só há 
um problema… Uma encorajadora mensagem sobre o poder da Música!

» 03 de dezembro
“Maria, a alegria na diferença” + Oficina "Pontes para a Inclusão" (APCV)

A Maria é uma menina que tem uma diferença 
chamada deficiência. Ela tem que aprender tudo 
aquilo que os outros fazem com naturalidade: 
segurar a cabeça, abrir as mãos, sentar-se, pôr-se 
de pé, andar. Com este livro, a autora Teresa 
Cou�nho pretendeu ajudar a explicar às crianças 
porque existe esta diferença. Em dia “Dia 
Internacional das Pessoas com Deficiência”, acolheremos a APCV – 
Associação de Paralisia Cerebral de Viseu para promover a oficina 
“Pontes para a Inclusão”.

» 10 de dezembro
“Felismina Cartolina e João Papelão, uma Paixão de Papel e Cartão” 
+ Oficinas de Ecologia e de Expressão Escrita (Carta ao Pai Natal)

Pedro Seromenho escreveu esta história sobre 
personagens de papel e cartão… poderão elas viver 
uma história de amor e paixão? Esta é a pergunta 
que atormenta a Felismina Cartolina e o João 
Papelão, filhos de reis inimigos, que recorrem aos 
amigos (quadrículas, mapa e irmãos fotocópia) 
para encontrarem uma resposta!

» 17 de dezembro
“Não te Esqueças de Mim, Pai Natal!” + Oficina Especial de Natal + Visita 
à Exposição “Convenção dos Direitos da Criança”

Uma história de Norbert Landa que dá a conhecer 
Simão, um ursinho que por mais voltas que dê na 
cama, não consegue adormecer! Há uma coisa que 
não lhe sai da cabeça: será que o Pai Natal não se 
vai esquecer dele? Pelo sim pelo não, o Simão 
resolve fazer-lhe um sinal… Resultará?

» 07 de janeiro
“Mais depressa, Reis Magos, mais depressa!” + Oficina de 
Expressão Oral (quadras populares)

Inserido no livro “O cavalinho de pau do Menino Jesus e 
outros contos de Natal”, do premiado escritor Manuel 
António Pina, este belíssimo conto pretende manter 
viva a tradição do Natal, dando a conhecer a história 
dos três Reis Magos, Baltasar, Melchior e Gaspar, que 
partem numa longa viagem, em direcção ao Oriente, 
quando a Estrela de Belém chega com a no�cia do nascimento de  Jesus.

“Sábados na Biblioteca” 
(histórias diver�das + oficinas cria�vas | aos sábados,  a par�r das 10h30)
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