
AGENDA 
 

DDCSCD – Serviços da Biblioteca Municipal de Montalegre 
 

Dezembro – 2015 
 

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

 
 

AUTOR em Destaque 
 

.  
 

Hans Christian Andersen 
 
Biografia 
 
Hans	Christian	Andersen	nasceu	em	Odense,	Dinamarca,	no	dia	2	de	abril	de	1805.	Criado	numa	 família	
pobre,	em	que	o	pai	era	sapateiro	e	listou-se	como	soldado,	para	lutar	nas	guerras	napoleônicas.	No	entanto,	
um	ano	mais	tarde,	voltou	gravemente	doente	à	sua	terra	natal,	onde	faleceu.	
Quando	a	sua	mãe	casou	novamente,	Hans	teve	que	cuidar-se	sozinho.	Não	conseguiu	adaptar-se	a	nenhum	
ofício.	Abandonou	os	estudos	por	falta	de	recursos.	Começou	a	criar	contos	e	pequenas	peças	teatrais.	Nessa	
época	 uma	 companhia	 de	 teatro	 estava	 percorrendo	 o	 interior	 da	 Dinamarca.	 Andersen	 não	 perdeu	
nenhuma	apresentação.	Terminada	a	temporada,	a	companhia	seguiu	viagem.	
Hans	resolve	partir.	Com	uma	carta	de	apresentação,	foi	para	Copenhague,	capital	do	país.	Não	encontrou	
ninguém	que	estivesse	disposto	a	empregá-lo.	Os	estudos	de	balé,	aos	quais	se	dedicou,	não	o	ajudaram	em	
nada.	As	decepções	não	o	desanimaram.	Sentia-se	cada	vez	mais	atraído	pelo	teatro	e	não	parava	de	escrever	
peças.	Duas	peças	suas	chegaram	às	mãos	do	conselheiro	de	Estado,	que	lhe	ofereceu	uma	bolsa	de	estudos.	
Foram	seis	anos	passados	na	escola	de	Slagelse,	apesar	de	ser	o	mais	velho	e	o	maior	da	turma.	Aplicou-se	
nos	estudos	 com	afinco.	 Terminado	o	 curso,	estava	 com	22	anos.	Para	 sair	da	 crise	 financeira,	 escreveu	
histórias	infantis,	baseadas	no	folclore	dinamarquês.	Pela	primeira	vez	o	resultado	foi	excelente,	os	contos	
foram	um	sucesso.	Divulgados	rapidamente,	deu-lhe	a	fama	que	ele	tanto	procurava.	

 
 
Obras  
Hans	Christian	Andersen	escreveu	168	fábulas,	das	quais	se	destacam:	
	A	Agulha	de	Cerzir;	
.	A	Caixinha	de	Surpresa;	
.	A	Casa	Velha;	
.	A	Colina	dos	Elfos;	
.	A	Margaridinha;	



.	A	Pastora	e	o	Limpador	de	Chaminés;	

.	A	Pequena	Sereia;	

.	A	Pequena	Vendedora	de	Fósforos;	

.	A	princesa	e	o	Grão	de	Ervilha;	

.	A	Rainha	da	Neve;	

.	A	Roupa	Nova	do	Rei;	

.	A	Sombra;	

.	As	Cegonhas;	

.	As	Flores	da	Pequena	Ida;	

.	As	Galochas	da	Fortuna;	

.	Cada	Coisa	em	seu	Lugar;	

.	Cinco	Grãos	de	uma	só	Vagem;	

.	Dentro	de	Milênios;	

.	Ela	Não	Valia	Nada;	

.	Histórias	que	o	Vento	Contou;	

.	João-Pato;	

.	Mágoas	do	Coração.	

	
Prémios 

Graças	à	 sua	contribuição	para	a	 literatura	 infanto-juvenil,	a	data	de	seu	nascimento,	2	de	abril,	é	o	Dia	
Internacional	 do	 Livro	 Infanto-Juvenil.	 Além	disso,	 o	mais	 importante	prêmio	 internacional	 do	 gênero,	 o	
Prêmio	Hans	Christian	Andersen,	tem	seu	nome.	

In	http://www.e-biografias.net/hans_christian_andersen/	
http://www.phttps://pt.wikisource.org/wiki/Autor:Hans_Christian_Andersen	

 
 
 

Ações de Promoção do Livro, Leitura e Literacia 
 
 
EM DESTAQUE: 
   - De 01 a 21 de dezembro – Campanha SER + 
 
 

 
 

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.		
	



- De 14 de dezembro a 08 de janeiro – XV EDIÇÃO EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS 
 

 
 

 
 
 
 
 
Ação - 1 
Dia 01 de dezembro – Restauração da Independência 
 

	
	
Esta	 data	 relembra	 a	 ação	 de	 nobres	
portugueses,	 que	 a	 1	 de	 dezembro	 de	
1640,	 invadiram	 o	 Paço	 Real	 e	
aclamaram	D.	João,	duque	de	Bragança,	
como	rei	de	Portugal.	
 
 
http://www.calendarr.com/portugal/datas-comemorativas-2015/ 

 

 
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 14, elaborados por alguns utentes, Associações e Lares de Terceira Idade. 
 



 

 
Ação - 2 
Dia 03 de dezembro - OUTRAS LEITURAS – “O Pátio das Cantigas” 
	

	
	
FICHA	TÉCNICA	
	
Realização	
 Leonel	Vieira	
Com: 
	
Elenco	
Miguel	Guilherme,	César	Mourão,	Dânia	Neto	
 
Género: 
Comédia 
	
Sinopse 
Em 1942, o cinema português ganhava uma das suas mais 
emblemáticas obras: "O Pátio das Cantigas", uma comédia realizada 
por Francisco Ribeiro e interpretada por nomes como Vasco 
Santana, António Silva ou Laura Alves. Em 2015, ganha novas 
referências. Os diálogos e jogos de equívocos continuam a gravitar 

sobre os sonhos, alegrias, aventuras, amores e desamores de um conjunto de personagens de um típico 
bairro lisboeta, mas transformaram-se para o século XXI. A provocação de Narciso ao merceeiro, por 
exemplo, passa a ser "Ó Evaristo, não percebes nada disto!". 
Assinado por Leonel Vieira ("Zona J", "A Selva", "Arte de Roubar", "Um Tiro no Escuro"), um "remake" de 
um dos filmes dos chamados "anos d'ouro" da produção cinematográfica nacional. É o primeiro de uma 
trilogia de "Novos Clássicos", que se completa com "O Leão da Estrela", também dirigido por Vieira, e "A 
Canção de Lisboa", por Pedro Varela. Esta nova versão de "O Pátio das Cantigas" conta com interpretações 
de Miguel Guilherme, César Mourão, Dânia Neto, Sara Matos, Rui Unas, Manuel Marques e José Pedro 
Vasconcelos, entre outros. 

 In http://cinecartaz.publico.pt/Filme/350657_o-patio-das-cantigas 
 
Ação - 3 

Dia 03 de dezembro – Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 

 Esta celebração realiza-se desde 1998, ano em que a Organização das 
Nações Unidas avançou com a convenção sobre os direitos das pessoas com 
deficiência. 

A data tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão 

dos assuntos relativos à deficiência e a mobilização para a defesa da 
dignidade, dos direitos e do bem-estar destas pessoas. 

Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Deficiência” 
 

In http://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-das-pessoas-com-deficiencia/ 
 

No Auditório da 
Biblioteca  Municipal 

21:30 Horas 



Ação - 4 

Dia 10 de dezembro – Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

  
A data visa homenagear o empenho e dedicação de 
todos os cidadãos defensores dos direitos humanos e 
pôr um fim a todos os tipos de discriminação, promovendo 
a igualdade entre todos os cidadãos. 
 

http://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-dos-
direitos-humanos/ 

 
Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Direitos Humanos” 

 
 
 
Ação – 5 
 
De 18 a 31 de dezembro – Férias na Biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ação – 6 
 
Dia 20 de dezembro – Dia Internacional da Solidariedade Humana 
 

A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2005, por ocasião 
da celebração da primeira década das Nações Unidas para a Erradicação da 
Pobreza (1997-2006). 

In http://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-da-solidariedade-humana/ 

 Exposição Bibliográfica sobre a temática: “Solidariedade” 
 
 
 
 

Férias na Biblioteca 
 

Livros, ateliês e uma programação especial para 
crianças, jovens e adultos. 

Participe! 



 

“O homem que não conhece a dor, não conhece a ternura da 
humanidade.” 

Jean-Jacques Rousseau 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 

FELIZ NATAL  
& 

 PRÓSPERO ANO NOVO 


