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                        Abril – 2015 
 

                            
  

                      “Em Montalegre, abril leituras mil”   
 

 
 
 

Não há mês mais irritado que o abril zangado. 
 

 
 

AUTOR em Destaque 

.  

Herberto Hélder 
 

 

Poeta, Jornalista, Bibliotecário e Interprete 

 
Biografia 
 
Herberto Helder nasceu no Funchal a 23 de Novembro de 1930. Frequentou a Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, trabalhou como jornalista, bibliotecário, intérprete e também como tradutor e 
apresentador de programas de rádio. Foi colaborador da revista "Notícia de Luanda" e da revista 
"Pirâmide" na década de sessenta do século XX. 
 Distinguido com importantes prémios como o Prémio Pessoa" (1994), este viajante de muitos países e do 
mágico universo da linguagem recusou as distinções que lhe foram atribuídas, sempre coerente com um 
princípio que o norteava. 
  
A publicação de "Os Passos em Volta" ou de "A Apresentação do Rosto", na década de sessenta do século 
passado, chamava a atenção do público e da crítica, com os seus contos referentes as viagens reais e 



imaginárias, para a singularidade de uma escrita que depois confirmaria a sua excelência com livros como 
"A Colher na Boca", "Photomaton & Vox","Cobra", "O Bebedor Noturno", "Ofício Cantante", "Servidões" e, 
em 2013, "A Morte Sem Mestre". A sua obra foi construída e publicada entre 1958 e 2013. 
  
O seu universo poético nunca ocultou a influência profunda de outras poéticas, nomeadamente antigas e 
de outras culturas e civilizações e de um património mítico e esotérico que nunca deixou de o fascinar. 
  
Falecido em Cascais, terra onde viveu cerca de 40 anos, Herberto manteve sempre um olhar único sobre a 
cultura e sobre a vida nunca deixando que a sua voz e imagem se confundissem com a sua obra publicada.  
 

 
Obras 
. O amor em visita (poesia), 1958  
. A colher na boca (poesia), 1961  
. Poemacto (poesia), 1961  
. Lugar (poesia), 1962  
. Os passos em volta (contos), 1963 ; 2006  
. Electronicolírica (poesia), 1964  
. Humus : poema-montagem , 1967  
. Ofício cantante : 1953-1963 (antologia), 1967  
. Retrato em movimento (poesia), 1967  
. Apresentação do rosto (prosa), 1968  
. O bebedor nocturno: versões, 1968 ; 2013  
. Vocação animal (poesia), 1971  
. Poesia toda, 1973 ; 1996  
. Cobra (poesia), 1977  
. O corpo, o luxo, a obra (poesia), 1978  
. Photomaton & Vox (poesia e prosa), 1979 ; 2006  
. Flash (poesia), 1980  
. A cabeça entre as mãos (poesia), 1982  
. Última ciência (poesia), 1988  
. Os selos, 1990  
. Os selos, outros, últimos, 1991  
. Do mundo (poesia), 1994  
. Doze nós numa corda (poesia), 1997  
. Ouolof (poesia), 1997  
. Poemas ameríndios, 1997  
. Ou o poema contínuo : súmula (poesia), 2001  
. Ou o poema contínuo (poesia), 2004  
. A faca não corta o fogo : súmula e inédita (poesia), 2008  
. Ofício cantante : poesia completa, 2009  
. Servidões (poesia), 2013  
. A morte sem mestre (poesia), 2014  
 
 

Prémios 
Prémios ao Autor  
Prémio Pessoa, 1994  
 
Prémios à Obra  
Prémio da Crítica da Associação Portuguesa de Críticos Literários, 1988 (Última ciência)  
Prémio PEN Clube Português de Poesia, 1983 (A cabeça entre as mãos)  

 
In http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores2.aspx?AutorId=8056 

http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60561
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60550
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60570
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60560
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60565
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60557
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60559
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60564
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60573
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60551
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60562
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60574
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60572
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60553
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60563
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60569
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60558
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60549
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60575
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60566
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60567
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60554
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60555
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60568
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60571
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=73139
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=73138
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=73872
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=74080
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=79570
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=80395
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60575
http://www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/autores/Paginas/PesquisaAutores9.aspx?AutorId=8056&ObraId=60549


Sou um nobre muito rico, feito por sábio engenho. Dou-vos tudo quanto 
tenho, com quanto tenho me fico. 

 

Ações de Promoção do Livro, Leitura e Literacia 
 

 
EM DESTAQUE: 
 
                            Semana da Leitura de 20 a 24 de abril 
 

Ao longo do mês “Ler + em família” – promoção do livro e da leitura                             

facultando sacos com diferentes livros para toda a família. 
 
 
 
Ação - 1 

Durante o mês –  Desafio: Adivinha + 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descobre a solução na Biblioteca Municipal de Montalegre 
 
 
 
 
 
 Ação - 2 

Dia 02 de abril –  Dia internacional do livro infantil  
 

“Muitas Culturas, uma só história” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Livro Infantil” 



 
 
Ação - 3 

Dia 07 de abril –  Dia mundial da saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Dia Mundial da Saúde é uma oportunidade única de alertar a sociedade civil para temas-chave na área da 
saúde que afetam a humanidade e para desenvolver atividades com vista à promoção do bem estar das 
populações, assim como de promover hábitos de vida saudáveis. 

   
In http://www.calendarr.com/portugal/dia-mundial-da-saude/ 

 
     Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Saúde” 
 
 
 
 
Ação - 4 

Dia 09 de abril - OUTRAS LEITURAS – “Guia para um final feliz” 

 

 
FICHA TÉCNICA 
Realização 
David O. Russell 
 
Elenco 
Bradley Cooper, Jacki Weaver, Jennifer Lawrence, Julia Stiles, Robert De 
Niro, Shea Whigham 
 
 
Sinopse 
Pat Solatano perdeu tudo - a casa, o trabalho e a mulher. Depois de ter 
passado oito meses numa instituição estatal, encontra-se a viver de 
novo em casa dos pais. Pat está determinado a reconstruir a sua vida, a 

conseguir manter-se otimista e, apesar das circunstâncias difíceis da separação, a reconciliar-se com a sua 
mulher. Tudo o que os seus pais desejam é que ele recomponha a sua vida - e que partilhe com eles a 
obsessão familiar com o clube Philadelphia Eagles. As coisas complicam-se quando Pat conhece Tiffany, 
uma misteriosa e problemática mulher, com os seus próprios problemas. Tiffany oferece-se para ajudar Pat 
a reconquistar a mulher, mas em troca ele terá de fazer algo muito importante para ela. Este acordo acaba 
por estabelecer uma inesperada ligação entre os dois e acontecimentos felizes começam a surgir na vida de 
ambos. 

In http://cinema.sapo.pt/filme/silver-linings-playbook 

No Auditório da Biblioteca 
Municipal 

 
21:30 Horas 



 
 Ação - 5 

Dia 18 de abril –  Dia internacional dos monumentos e sítios 

 
                                                               

 
                                                                                             

     Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Monumentos Portugueses” 
 
 
 
 
 
 
Ação - 6 

Dia 23 de abril –  Dia MUNDIAL Do livro e dos direitos de autor (unesco) 
 

A UNESCO instituiu em 1995 o Dia Mundial do Livro. A data foi 
escolhida por ser um dia importante para a literatura mundial - foi a 
23 de Abril de 1616 que faleceu Miguel de Cervantes e a 23 de Abril 
de 1899 que nasceu Vladimir Nabokov. O dia 23 de abril é também 
recordado como o dia em que nasceu e morreu o escritor inglês 
William Shakespeare. 

A data serve ainda para chamar a atenção para a importância do 
livro como bem cultural, essencial para o desenvolvimento da 

literacia e desenvolvimento económico.  

     
Direitos de Autor 

 

Artigo 11.º 
(titularidade) 

O direito de autor pertence ao criador intelectual da obra, salvo disposição expressa em 
contrário.  
In CÓDIGO DO DIREITO DE AUTOR E DOS DIREITOS CONEXOS (Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de 
Março, e alterado pelas Leis n.ºs 45/85, de 17 de Setembro, e 114/91, de 3 de Setembro, e Decretos-Leis n.ºs 332/97 
e 334/97, ambos de 27 de Novembro, pela Lei n.º 50/2004, de 24 de Agosto, pela Lei n.º 24/2006 de 30 de Junho e 
pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril). 
 

  
Exposição Bibliográfica sobre as temáticas: “Livro” e “Direitos de autor” 



 
 
 
Ação - 7 

Dia 25 de abril – Dia da liberdade 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In http://eb1cumeira.blogs.sapo.pt/19052.html 

 
Exposição Bibliográfica sobre a temática: “25 de abril, dia da liberdade” 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
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-12.30h 14.00h-17.30h 

 
 
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 
 
 

 

 

 
 

“A leitura nutre a inteligência.“ 
Sêneca 

 


