
AGENDA 
 

DDCSCD – Serviços da Biblioteca Municipal de Montalegre 
 

dezembro – 2013 
 

 
 

“Ande o frio onde andar, no Natal cá vem parar.” 
 

 

AUTOR em Destaque 
 

 
 

Álvaro Magalhães 

30 anos de vida literária 

Autor de cerca de  80 obras literárias, de entre as quais o seu último romance “Rapaz dos sapatos 
prateados”, parecendo como o terceiro da trilogia da qual fazem parte as obras “A ilha do chifre de ouro” e “O 
último Grimm”, romances para jovens onde “Álvaro procurou que o leitor não separasse os mundos do real e 
do imaginário…” 

 
Biografia 

Álvaro Magalhães nasceu no Porto, em 1951. É autor de poesia, de um notável estudo sobre futebol, de 

crónicas para adultos (muito centradas numa visão simultaneamente psicológica e antropológico-cultural do 

chamado desporto-rei), e ainda de guiões para séries de televisão.  

Inicialmente, foi funcionário do Tribunal do Trabalho do Porto, tendo acumulado essa atividade profissional 

com a de editor de poesia (criou a chancela Gota d’Água, onde foram publicados importantes poetas 

portugueses contemporâneos). Posteriormente, passou a viver exclusivamente da escrita, concentrando-se 

fundamentalmente na criação literária destinada ao público infantil e juvenil. 

Começou por publicar poesia no início dos anos 80 e, em 1982, publicou o seu primeiro livro para crianças, 

intitulado História com muitas Letras. Desde então construiu uma obra singular e diversificada, que conta 

atualmente com mais de três dezenas de títulos e integra contos, poesia, narrativas juvenis e textos 

dramáticos. As suas obras para a infância, onde reina a força do imaginário e da palavra, são o produto de 

uma sensibilidade espiritualizada que reivindica a totalidade mágica da existência e apelam 

permanentemente à imaginação e ao sonho, não como formas de escapismo mas como fatores poderosos 

de modelação do ser. 

Com uma obra muito vasta, diversificada, e reconhecida pela crítica, que tem motivado artigos de fôlego e 

estudos académicos, publicou peças de teatro quase sempre resultantes de colaborações com a companhia 



portuense de teatro infantil Pé de Vento (Todos os rapazes são gatos, Enquanto a cidade dorme, etc.). 

Estas diferentes modalidades de escrita configuram, no entanto, uma obra exemplar do ponto de vista da 

intertextualidade homo-autoral e com uma visível unidade ideotemática. 

Obras 

 O menino chamado Menino - Porto, Edições Asa, 1983; 

 O Reino Perdido - Porto, Edições Asa, 1986; 

 Os três presentes - Porto, Edições Asa, 1987; 

  Maldita matemática! - Porto, Edições Asa, 2000; 

 O limpa-palavras e outros poemas - Porto, Edições Asa, 2000; 

  O circo das palavras voadoras - Lisboa, Horizonte,1982; 

  A flauta Ternura - Lisboa, Horizonte, 1983; 

 Histórias pequenas de bichos pequenos - Porto, Edições Asa, 1985; 

 O homem que não queria sonhar e outras histórias - Porto, Edições Asa; 

 Isto é que foi ser! - Porto, Afrontamento, 1984; 

  Hipopóptimos – Uma história de amor - Porto, Asa, 2001; 

 O jardim de onde nunca se regressa - Porto, Litoral, 1987; 

  A Ilha do Chifre de Ouro - Lisboa, D. Quixote, 1998; 

 Enquanto a cidade dorme - Porto, Campo das Letras, 2000 

 O rapaz que voou três vezes - Porto, Asa, 1989; 

 A menina curiosa - Porto, Asa, 1989; 

  A princesa cobra - Porto, Asa, 1990; 

 O rapaz de pedra - Porto,  Asa, 1991; 

 A profecia, Quidnovi, 2009; 

  Vampiros ou nem por isso 

  O prazer de ler - Porto,  Asa, 1997 

  O futebol ou a Vida - Porto, Quidnovi, 2010 

  Todos os rapazes são gatos - Porto, Asa,2011 

 Colecção Triângulo Jota 

 O Amor faz-te mal Valentim! – Porto ASA, 2010 

  A Rapariga Dos Anúncios -  

 O Último Grimm – Porto, ASA, 2007 

 

Prémios à Obra 

 

Tem-lhe sido atribuído vários prémios entre os quais se destacam os prémios atribuídos pela Associação 

Portuguesa de Escritores e pelo Ministério da Cultura entre 1981 e 1985. 

Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura para Crianças e Jovens de 2002 atribuído a Hipopóptimo. 

Foi nomeado para a Lista de Honra do IBBY (International Board on Books For Young People) em 2002, 

com o Limpa-Palavras e outros Poemas. 

 

 
(in http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores1.aspx?AutorId=13435) 

(http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Magalh%C3%A3es) 

 
 
 
 

http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores1.aspx?AutorId=13435
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Magalh%C3%A3es


Ações de promoção do livro Leitura e Literacia 
 
Ação -1 
Dia 01 de dezembro –  Dia Mundial de Luta Contra a Sida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 

Exposição Bibliográfica sobre a temática: “SIDA” 
 

 

 
 
 
Ação -2 

Até ao dia 16 de dezembro – Campanha de Solidariedade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ação -3 

Dia 02 de dezembro –  Dia Internacional para a Abolição da Escravatura   
 
 
 
 
 
 
 
                           
Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Escravatura” 

BRINQUEDOS+ LIVROS 

 

Sob o slogan “SER +”, a Biblioteca Municipal de Montalegre 

em pareceria com o NLI e a CPCJ aposta em mais uma 

atividade para a comunidade onde prevalecem os valores 

de solidariedade e partilha.  

Deste modo, apelamos à população que disponibilize, 

livros de histórias, filmes, brinquedos, etc., para 

distribuirmos aos mais desfavorecidos este Natal.  

 

Locais de Entrega (recolha): 
Biblioteca Municipal de Montalegre 

Casa do Capitão – Pólo de Salto 
(Ecomuseu). 



Ação -4 

Dia 03 de dezembro –  Dia Internacional das Pessoas com Deficiência     
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Pessoas com Deficiência” 
 
 
 
 
 
Ação -5 
Dia 05 de dezembro – OUTRAS LEITURAS –"Gaiola Dourada"  

 

FICHA TÉCNICA 

Realização 
Ruben Alves   
Argumento 

Ruben Alves 

Elenco 

Bárbara Cabrita, Chantal Lauby, Joaquim de Almeida, Maria Vieira, Rita Blanco, 
Roland Giraud 

 
 
 
 
“Num dos melhores bairros de Paris, Maria e José Ribeiro vivem há cerca de 30 

anos na casa da porteira no rés-do-chão de um prédio da segunda metade do século XIX. Este casal de imigrantes 

portugueses é querido por todos no bairro: Maria uma excelente porteira e José um trabalhador da construção civil fora 

de série. Com o passar do tempo, este casal tornou-se indispensável no dia-a-dia dos que com ele convivem. São tão 

apreciados e estão tão bem integrados que, no dia em que surge a possibilidade de concretizarem o sonho das suas 

vidas, regressar a Portugal em excelentes condições, ninguém quer deixar partir os Ribeiro, tão dedicados e tão 

discretos. Até onde serão capazes de ir a sua família, os seus vizinhos e os patrões para não os deixarem partir? Mas 

estarão, a Maria e o José, verdadeiramente com vontade de deixar França e de abandonar a sua preciosa gaiola 

dourada?”  

 
Ação -6 
De 09 dezembro a 09 de Janeiro – Exposição de Presépios – NATAL EM BARROSO     

 

Se não há duas pessoas iguais, 
porquê descriminar a diferença? 

… 
Seja DIFERENTE, trate igual! 

 
Autor desconhecido 

Dezembro, como mês natalício, requer uma decoração própria e alusiva, a qual preenche o imaginário dos 
utentes e leva-os a percorrer momentos de fantasia, paz e amor. 
A partir do dia 2 a Biblioteca proporcionará uma decoração adequada e complementá-la-á com a 
exposição de presépios, a partir de dia 9, elaborados por alguns utentes, Associações e Lares de Terceira 
Idade. 
 

http://cinema.sapo.pt/pessoa/peter-weir
http://cinema.sapo.pt/pessoa/peter-weir
http://cinema.sapo.pt/pessoa/barbara-cabrita
http://cinema.sapo.pt/pessoa/chantal-lauby
http://cinema.sapo.pt/pessoa/joaquim-de-almeida
http://cinema.sapo.pt/pessoa/maria-vieira
http://cinema.sapo.pt/pessoa/rita-blanco
http://cinema.sapo.pt/pessoa/roland-giraud


A Declaração Universal dos  

Direitos Humanos, que delineia 

os direitos humanos básicos,  

foi adotada pela Organização das Nações 

Unidas  em 10 de 

dezembro de 1948 (A/RES/217). Esboçada 

principalmente por John Peters Humphrey, 

do Canadá, mas também com a ajuda de 

várias pessoas de todo o mundo. 
 

http://wikipedia.org/wiki/Declara_Universal_dos_Direitos_Humanos 

Ação -7 

Dia 10 dezembro – Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Direitos Humanos” 
 
 
 
 
Ação -78 

SEXTA - FEIRA 13 de dezembro de 2013 

Atividades na Biblioteca Municipal de Montalegre  
HORÁRIO ESPECIAL – 13.00 às 19.00h 

                                                                                         

                                                                                  

-Conhece 13 contos, histórias sobre bruxas 

– 13 Sugestões de leitura (Exposição bibliográfica) 

- 13 Superstições (Animação do Espaço BMM) 
 
- Ateliê 13: Caracteriza-te, sê uma das 13 bruxas (os) mais BRUXAS(OS) da noite… 

 
Ação -9 

Dia 18 dezembro – Dia Internacional dos Migrantes                                               

                                                                      
                                                      
 

 
 

 
 
 
                   Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Migração” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/10_de_dezembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1948
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Peters_Humphrey
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://wikipedia.org/wiki/Declara_Universal_dos_Direitos_Humanos


Ação – 10 

Dia 20 de dezembro – Dia Internacional da Solidariedade Humana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Solidariedade” 
 
 
Ação – 10 

A partir de 20 de dezembro – Atividades para as Férias de Natal  

                                       Natal na Biblioteca  
 

 
Ao longo de duas semanas, a Biblioteca oferece um vasto leque de 
atividades direcionadas para os mais jovens. Desde ateliê de Chocolate, 
tardes de cinema, ateliê de Ciências, culinária, etc., encontram-se outras 
atividades bastante apetecíveis e convidativas. 
 
Poderá consultar todas as atividades programadas no plano de atividades. 
 
 

 
DDCSCD - Biblioteca Municipal de Montalegre, Rua General Humberto Delgado, nº358 
5470 – 247 Montalegre 
Telef. 276 510 200 
 

Horário:  segunda e quarta – 13.00h - 19.00h 
   terça, quinta e sexta – 9.00h-13.00h 14.00h-18.00h 

 
e-mail: biblioteca@cm-montalegre.pt 
pag. web: http://www.cm-montalegre.pt/biblioteca/ 
blogue: biblioteca-montalegre.blogspot.com 
facebook: http://www.facebook.com/bibliotecamontalegre 
 

 

 
 

"Natal é mais verdadeiramente Natal quando nós celebramos dando a 
luz do amor aqueles que necessitam mais." Feliz Natal a todos! 

 Ruth Carter Stapleton 
 

 

http://www.mensagenscomamor.com/frase_de_natal_e_ano_novo.htm

