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“Homílias de um pároco de aldeia” é o título do livro do padre João Carrola, que 
foi apresentado na Universidade Católica, no passado dia 27 de maio. A obra, com 
a chancela da Cruz Editores, reúne as homílias do Ano Litúrgico (ano A) do pároco 
de Almofala, Escalhão, Escarigo, Mata de Lobos, Penha d’Águia, Vale de Afonsinho 
e Vermiosa, na zona de Figueira de Castelo Rodrigo. 
“Terminado o Ano Litúrgico - o ano A – estão reunidas as homílias para poderem 
ser publicadas e dadas a conhecer a todos os que quiserem viver a fé e a liturgia 
católica com maior profundidade, oferecendo-as à meditação e à oração de 
muitos”, escreve Manuel Braga da Cruz, antigo Reitor da Universidade Católica 
Portuguesa, no prefácio do livro. 
Como paroquiano de Mata de Lobos, Manuel Braga da Cruz escreveu que teve 
“o privilégio de ouvir muitas homílias nas missas celebradas pelo Padre João 
Carrola”, e começou “a apreciar pela elevação espiritual, densidade doutrinária e 
preocupação catequética”. “Surpreendia-nos a todos que, numa simples paróquia 
de uma aldeia perdida no interior, próxima da raia, com escassa população, se 
pudessem ouvir homílias tão instrutivas e tão ricas de ensinamentos espirituais”, 
refere Manuel Braga da Cruz. E acrescenta: “Assim nasceu a ideia de desafiar” 
o Padre João Carrola a publicar as suas homílias, para que um público mais 
vasto pudesse usufruir da riqueza espiritual e dos ensinamentos das prédicas 
dominicais de Mata de Lobos”.
O Padre João Carrola nasceu em 1978, no concelho da Covilhã, Diocese da 
Guarda. Ingressou aos 18 anos no Seminário da Guarda, em 1996, tendo concluído 
os estudos filosófico-teológicos em 2002 com a Licenciatura em Teologia pela 
Universidade Católica Portuguesa – Lisboa.
Ao serviço pastoral nas paróquias, o Padre João Carrola junta ainda o de Capelão 
da Santa Casa da Misericórdia de Almeida.
O livro será apresentado por António Salvado Morgado.

Organização: Jornal A GUARDA, Cruz Editores e BMEL

HOMÍLIAS DE UM PÁROCO 
DE ALDEIA
Padre João Carrola

NOVEMBRO
3
18H00

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
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“Pero Lopo é da Guarda. A nossa Guarda que abundantemente se queixa de não 
gerar filhos ilustres. A mesma Guarda que, quando os possui, os esquece.
Ou, distraída, às vezes despeitada, não os deseja ou nem sequer chega a saber 
da sua existência. Ou, quando sabe, não os suporta. Porque isso significaria 
reconhecer o próximo, o outro, até o diferente. Mas, para isso, ainda não chegaram 
oitocentos e vinte e dois anos.”
O livro será apresentado por Manuel Carlos Gonçalves.

Organização: Carlos Carvalheira, Lema D’Origem e BMEL

NOVEMBRO
5
18H00

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
O ÚLTIMO DUQUE
Carlos Carvalheira
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“Pequenas histórias surgem dos chapéus. Utilizando diferentes linguagens: 
palavras, gestos, música, silêncios e sons, vamos pôr a imaginação em cima da 
cabeça.”
Criação de Inês Fouto e Osvaldo Maggi.
Interpretação de Inês Fouto.

Público: Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos. Inscrições prévias até dia 5 de novembro.

Em família…na biblioteca

HISTÓRIAS COM CHAPÉUS 
E CONSTRUÇÃO DE 
CHAPÉUS
Cenas Teatro e Companhia

NOVEMBRO
6
15H00

CONTO E OFICINA
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“Numa altura em que ficou sem poder cantar, devido a um problema numa 
corda vocal, Márcia encontrou, no meio do seu silêncio, um outro som precioso: 
a poesia. Este livro é um encontro íntimo com esta voz interna de Márcia. Um 
conjunto de poemas, de pensamentos soltos anotados ao longo dos tempos, de 
trechos de canções cantados por todos, acompanhados por ilustrações da autora. 
Uma espécie de autorretrato que a autora espera que encontre os recantos mais 
escuros e iluminados no coração de quem a lê. Inclui ilustrações a cores da autora. 
Prefácio de Catarina Furtado.”

NOVEMBRO
13
16H00

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
AS ESTRADAS SÃO 
PARA IR
Márcia
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“Procurar-se-á refletir nos modos como se processam as diversas representações 
da Europa nas obras de Agustina Bessa-Luís e Mário Cláudio, as quais tanto 
passam por interpelações diretas face à Europa real, quanto por incorporações 
ficcionais da diversidade e da(s) identidade(s) europeia(s) -  figuras, mitos, obras 
fundacionais ou representativas.”

Parceria: CLEPUL -  Universidade de Lisboa
Coordenação científica: Jorge Maximino

NOVEMBRO
17
18H00

CONFERÊNCIA

TRANSMISSÃO EM STREAMING

Das Europas: de Agustina 
Bessa-Luís e Mário Cláudio
por Isabel Pires de Lima
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“A Águia foi uma das mais importantes revistas do início do século XX em Portugal, 
em que colaboraram algumas das mais relevantes figuras da nossa Cultura, como 
Teixeira de Pascoaes, Jaime Cortesão, Raul Proença, Leonardo Coimbra, António 
Sérgio, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva.
A NOVA ÁGUIA pretende ser uma homenagem a essa tão importante revista 
da nossa História, procurando recriar o seu “espírito”, adaptado ao século XXI, 
conforme se pode ler no nosso Manifesto. Tal como n’A Águia, temos tido o 
contributo das mais relevantes figuras da Cultura Lusófona...
Destaques da NOVA ÁGUIA 27: António Telmo e Eduardo Lourenço
Destaques da NOVA ÁGUIA 28: Eça de Queiroz e Manuel Ferreira Patrício
Desde 2008, “a única revista portuguesa de qualidade que, sem se envergonhar 
nem pedir desculpa, continua a reflectir sobre o pensamento português”.

Organização: Revista Nova Águia e BMEL

NOVEMBRO
19
18H00

APRESENTAÇÃO DE REVISTA
REVISTA NOVA ÁGUIA 
Nº 28
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“A crise pandémica trouxe com ela uma vontade de reabilitar o prazer do 
reencontro. A autora, economista de formação, natural da Guarda, tentou através 
da partilha das suas inquietações, reencontrar-se com as suas mais fervorosas 
pretensões num plano mais pessoal, como também para o seu país e para a sua 
região, sempre com um pensamento crítico sobre o interior de Portugal. 
Uma selecção de crónicas, que mais não são do que um testemunho, no feminino, 
e mediante uma perspectiva intransigente de defesa de um país mais harmonioso 
na sua distribuição e de igual tratamento de todos os portugueses e portuguesas. 
Pensar o interior– para além do acto da partilha das opiniões da autora, é certo 
que não deixa de ser um apelo a que se repense o destino de Portugal.”

Organização: Dulcineia Catarina Moura e BMEL

NOVEMBRO
20
16H00

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
PENSAR O INTERIOR
Dulcineia Catarina Moura
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NOVEMBRO 
22

LEITURA E JOGOS ONLINE

“Se tens entre os 10 e os 15 anos aceita o nosso desafio e, a partir do dia 22 de 
novembro, vamos “Juntos de Férias” para ganhares prémios!
Para tal, basta leres os livros indicados pelo PNL2027, que podes requisitar 
na BMEL, e jogas com a aplicação gratuita app Desafios LeR+ respondendo 
aos desafios propostos, associados aos livros. Ao obteres a pontuação máxima 
podes habilitar-te a um prémio. O projeto “Juntos de Férias” é promovido pela 
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, dinamizado pela Direção-Geral do Livro, 
Arquivos e Bibliotecas (DGLAB), o Plano Nacional de Leitura (PNL2027) e a 
colaboração das Bibliotecas Públicas que aderiram a este projeto, que tem como 
objetivo incentivar o gosto pelo livro e pela leitura junto dos jovens.
Lê os livros, joga com a app Desafios LeR+ e habilita-te aos prémios!”

Público: Jovens
Organização: PNL2027/DGLAB/RNBP

JUNTOS DE FÉRIAS 
NO NATAL
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EXPOSIÇÃO LIVROS POP-
-UP NATAL DA COLEÇÃO 
PARTICULAR DE JOSÉ 
ALBERTO RODRIGUES 

“O encanto do Natal e esta época do ano são propícias a descobertas 
maravilhosas. A dádiva e partilha fraterna são momentos permanentes e em cada 
gesto expressamos o nosso afeto e sentimentos. Neste período pós pandemia, 
somos ainda mais despertos para o convívio e para o reencontro de estarmos 
juntos, com a família, com os amigos...
A BMEL levará esta magia a todos quantos queiram descobrir o Natal em livros e 
postais pop-up.
Os livros pertencem à coleção particular de José Alberto Rodrigues.”

DE 27 DE NOVEMBRO
A 15 DE JANEIRO

EXPOSIÇÃO
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NOVEMBRO
27
DAS 10H00 ÀS 13H00 E
DAS 14H00 ÀS 17H00

 WORKSHOP

CONSTRUÇÃO 
POSTAIS DE NATAL
José Alberto Rodrigues

“Oficina de construção de postais de Natal em Pop-Up onde os participantes, 
para além de ficarem com os modelos que irão executar, podem construir um 
calendário do advento, um presépio, uma rena ou um Pai Natal, entre outros 
elementos tão identificativos desta época e com os quais irão poder, no Natal de 
2021, surpreender os seus familiares e amigos.”

Público: Jovens e adultos. Inscrições prévias até dia 25 de novembro. Limitadas a 16 participantes.
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DE 27 DE NOVEMBRO 
A 15 DE JANEIRO

EXPOSIÇÃO

Mostra de presépios da coleção particular de Isabel Campos Correia e José 
Augusto Correia, adquiridos durante as viagens que este casal de professores 
aposentados realizou por todo o país.
A oferta de um presépio feito numa casca de noz, despoletou o interesse por este 
tipo de artesanato. A coleção conta com mais de 900 exemplares.

PRESÉPIOS DO 
MUNDO DA COLEÇÃO 
PARTICULAR DE ISABEL 
CORREIA E JOSÉ 
AUGUSTO CORREIA
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“A contenção serve a ideia, a imagem e a linguagem. O formalismo da estrutura 
poética é de uma concisão que sai da própria ternura discursiva. É quase instintiva, 
peregrina. Impossível ser de outro modo para dizer a claridade. Esta poesia 
habita-nos a alma. O ensinamento de Ezra Pound “não use no poema nenhuma 
palavra que não seja absolutamente necessária à frase”, está ali completo. Poucos 
serão os poetas que exercitam este rigor da frase contida.” Palavras de Fernando 
Cabrita a propósito da poesia de Maria Afonso.”
A obra a ser lançada será apresentada pelo poeta e fotógrafo Jorge Velhote, 
coordenador da colecção Ofício e Peregrinação.

Organização: Edições sem Nome e BMEL

DEZEMBRO
4
16H00

LANÇAMENTO DE LIVRO
CORPO IRREPETÍVEL
Maria Afonso
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DEZEMBRO
4
10H30

LEITURA ENCENADA

“A partir de Other Wise Man de Henry Van Dyke. Ao contrário dos outros três, 
Artaban, o quarto rei mago, faltou ao nascimento de Jesus. As oferendas que 
trazia- uma safira, um rubi e uma pérola- usou-as para ajudar os enfermos e 
necessitados que cruzaram o seu caminho. Nisto gastou trinta e três anos até ao 
dia em que, finalmente, encontrou o nazareno no cimo de uma cruz.”

Público: Famílias com crianças dos 6 aos 12 anos. Inscrições prévias até dia 3 de dezembro.

Em família…na biblioteca

LITERATURINHA: O 
QUARTO REI MAGO
Teatromosca
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“Vamos viajar no tempo, na companhia de um mestre tipógrafo e sua aprendiz, 
manuseando tipos de letra em chumbo e imprimindo em máquinas centenárias. 
Postais e etiquetas criados em tipografia tradicional, tornam mais especial a 
magia do Natal.”

Público: Público em geral. Inscrições prévias até dia 10 de dezembro. Limitadas a 15 participantes.

DEZEMBRO
11
DAS 14H30 ÀS 17H30

WORKSHOP

TIPOGRAFIA 
TRADICIONAL - 
POSTAIS DE NATAL
Quadratim Letter Press
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“Esta é a história de um Natal atribulado que acaba em festa graças à imaginação 
do avô Anacleto e colaboração da sua neta, a Ana.”

Público: Famílias com crianças dos 3 aos 12 anos. Inscrições prévias até dia 17 de dezembro.

Em família…na biblioteca

O NATAL DA ANA
Teatro em Caixa

DEZEMBRO
18
10H30

TEATRO E MÚSICA
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“No País do Silêncio é o romance estreia de Rita Cruz, publicado agora pela 
Página a Página.
Na alvorada dos anos sessenta em Portugal, numa pequena vila da Beira, uma 
criança é vítima de um incidente violento, um padre é assombrado pelo passado, 
uma professora refugia-se numa mentira e um homem é esmagado ao desafiar 
um regime que não nasceu para ser desafiado. O princípio de uma viagem por 
um país pobre e amordaçado e pelas vidas que, dentro dele, lutam por manter a 
humanidade face a um mundo hostil.
Da autora, nascida na Guarda, podemos dizer, partindo das suas próprias 
palavras ter tido “casa incerta” por cinco continentes de um mundo onde se vem 
descobrindo ao fazer “palavras dos dias”.
Do romance, de arquitectura sólida e ritmo disruptivo, sublinhamos a figura 
central do silêncio, eixo em torno de que se movem os medos e os sonhos das 
personagens.
Na origem deste livro, cuja acção atravessa o Portugal fascista de 1940 a 1974, 
está a urgência de afirmar a história e preservar a memória de um tempo sem 
liberdade, porque o esquecimento leva-nos a repetir erros.
Assim começa este testemunho de um tempo não vivido, nas palavras da 
narradora já filha de Abril, fiel depositária de uma história de que é herdeira. 
O romance explora temas que vão da infância à condição da mulher, passando 
pela violência.”
O livro terá a apresentação de Augusto Monteiro.

Organização: Editora Página a Página e BMEL

DEZEMBRO
18
16H00

APRESENTAÇÃO DE LIVRO
NO PAÍS DO SILÊNCIO
Rita Cruz
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UMA BIBLIOTECA VIVA

A Quinta dos Contos 
Público: Crianças dos 3 aos 10 anos. Inscrições prévias

 Em Família… na Biblioteca
Público: Famílias com crianças dos 3 aos 12 anos. 

Inscrições prévias. 

Uma tarde… na biblioteca 
Público: Seniores. Inscrições prévias.

Pop up Natal

Presépios Natal  

4 E 18 DE NOVEMBRO
10H30
2 E 23 DE DEZEMBRO
10H30
CONTOS

6 DE NOVEMBRO
15H00
4 DE DEZEMBRO
10H30
11 DE DEZEMBRO
15H00
18 DE DEZEMBRO
10H30
CONTOS E OFICINAS

22 DE NOVEMBRO
21 DE DEZEMBRO
VISITA GUIADA

DE 27 DE NOVEMBRO 
A 15 DE JANEIRO
EXPOSIÇÃO

DE 27 DE NOVEMBRO 
A 15 DE JANEIRO
EXPOSIÇÃO
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FORA

24, 25 E 26 DE NOVEMBRO
15, 16 E 17 DE DEZEMBRO

RONDA DE CONTOS

Local: JI da rede pública do concelho da Guarda
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2
C.de Cinza
Gonçalo Bocas
EP Guarda
3
Marmeleiro
V. Fernando
V. Garcia
4
 Carvalheira
Panoias
Barracão
EB1 Alfarazes
5
Rochoso
Pousade
JI Alfarazes
8
A. de Ambom
Alvendre
B. Menni
Aldeia SOS
9
Pêra do Moço 
Rapoula
Lactário
10
Castanheira
Arrifana

11
Pêga 
Adão 
S. da Azinha
12
Gonçalo
Valhelhas
A. Bispo
15
Famalicão
V. de Estrela
16
Videmonte
Meios
F. Joanes
17
Trinta
Maçainhas
18
V. Soeiro
A. Viçosa
V. Cortês
EP Mondego
19
Ramela
Benespera
Vela

BIBLIOTECA ITINERANTE DA GUARDA
ITINERÁRIO DE NOVEMBRO DE 2021

22
P. da Carne
Cubo
23
C.de Cinza
Gonçalo Bocas
EP Guarda
24
Marmeleiro
V. Fernando
V. Garcia
25
Carvalheira
Panoias
Barracão
EB1 Alfarazes
26
Rochoso
Pousade
JI Alfarazes
29
 A. de Ambom
Alvendre
B. Menni
Aldeia SOS
30
Pêra do Moço 
Rapoula
Lactário
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BIBLIOTECA ITINERANTE DA GUARDA
ITINERÁRIO DE DEZEMBRO DE 2021

2
Castanheira
Arrifana
3
Pêga 
Adão 
S. da Azinha
6
Gonçalo
Valhelhas
A. Bispo
7
Famalicão
V. de Estrela
9
Videmonte
Meios
F. Joanes
10
Trinta
Maçainhas
13
V. Soeiro
A. Viçosa
V. Cortês
EP Mondego

14
Ramela
Benespera
Vela
15
P. da Carne
Cubo
16
C.de Cinza
Gonçalo Bocas
EP Guarda
17
Marmeleiro
V. Fernando
V. Garcia
20
Carvalheira
Panoias
Barracão
EB1 Alfarazes
21
Rochoso
Pousade
JI Alfarazes
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TODAS AS PALAVRAS

“Ladainha dos Póstumos Natais
Há-de vir um Natal e será o primeiro
em que se veja à mesa o meu lugar vazio

Há-de vir um Natal e será o primeiro
em que hão-de me lembrar de modo menos nítido

Há-de vir um Natal e será o primeiro
em que só uma voz me evoque a sós consigo

Há-de vir um Natal e será o primeiro
em que não viva já ninguém meu conhecido

Há-de vir um Natal e será o primeiro
em que nem vivo esteja um verso deste livro

Há-de vir um Natal e será o primeiro
em que terei de novo o Nada a sós comigo

Há-de vir um Natal e será o primeiro
em que nem o Natal terá qualquer sentido

Há-de vir um Natal e será o primeiro
em que o Nada retome a cor do Infinito”

David Mourão-Ferreira, in ‘Cancioneiro de Natal’
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PARCERIAS:

ORGANIZAÇÃO:



 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL
EDUARDO
LOURENÇO

Horário:
2ª a 6ª | 9H / 19H
sáb. | 14H / 19H

Contactos:
Rua Soeiro Viegas, nº 10
6300 - 758 Guarda
tel. 271 210 760
telemóvel: 926555611
www.bmel.pt | geral@bmel.pt 
          
          bmelguarda

          bmelguarda

          BibliotecaMunicipalEduardoLourenço-Guarda




