
PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
maio 2016 

A Biblioteca Municipal de Montalegre constitui um serviço público do Município 

- “porta de acesso local ao conhecimento, fornecendo as condições 

básicas para uma aprendizagem contínua, para uma tomada de decisão 

independente e para o desenvolvimento cultural dos indivíduos e dos 

grupos sociais” in, Manifesto da UNESCO 

IN MEMORIAM - DR.º BENTO DA CRUZ - 2016  

 

 

“Histórias da Vermelhinha”,  aos sábados na Rádio Montalegre 

                

 

                    

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OUTRAS LEITURAS 
À procura de uma estrela 
(Comédia dramática) 
Sinopse 

Adam Jones é um célebre chef afetado pela fama que entra em colapso. Procurando refazer a 

sua vida pessoal e profissional, regressa a Londres e acaba tomando a dianteira de um 

restaurante de topo. 
In, http://mag.sapo.pt/cinema/filmes/adam-jones 

AUTOR EM DESTAQUE 
António Lourenço Fontes Escritor/Autor 
[Cambeses do Rio - Montalegre, 1940]   
António Lourenço Fontes, mais conhecido por Padre Fontes (Cambeses do Rio, Montalegre, 22 de 

fevereiro de 1940), é um padre católico português com ampla ação cívica, social, cultural e literária 

O Padre Fontes é o principal impulsionador do Congresso de Medicina Popular, em Vilar de 

Perdizes, e das "Sextas-Feiras 13" em Montalegre. 
In, https://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_Fontes 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACONTECE … 

 
 

7 de maio – Apresentação do Livro: Outono de Cústodio Montes, às 15:00 horas no salão 

nobre do Município de Montalegre. 

 

8 de maio – Apresentação do Livro: Gérald Bloncourt - O olhar de compromisso com os 

filhos dos Grandes Descobridores realizado e concebido pelo historiador Daniel Bastos, às 

15:00 horas no Centro Interpretativo das Minas da Borralha. 

 

13 de maio – Ateliê 13 na Biblioteca Municipal de Montalegre, das 13:00 – 19:00 



 
 
 
 
 

RCBM 

REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS DE MONTALEGRE  
 

Desenvolvimento dos serviços técnicos no âmbito do Catálogo Colectivo da Rede Concelhia de 

Bibliotecas de Montalegre  

 
 

BIBLIOTECA  ITINERANTE  
Participação no programa da GNR “Idosos em segurança” 
 
A Biblioteca Itinerante (faz parte de um serviço da Biblioteca Municipal de Montalegre) pretende chegar o 

mais perto possível da população de todo o concelho, com a colaboração de alguns parceiros (Juntas de 

Freguesia, IPSs etc.), com o intuito de disseminar a leitura, a cultura, a tecnologia e o saber. A mesma está 

munida com monografias, periódicos e material não livro necessário para a prestação de serviços.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEMÉRIDES 
 

1 de maio, dia do trabalhador   

4 de maio de  1905, nasce em Mortágua, o escritor português António Branquinho da Fonseca, vindo a falecer em 

16 de maio de  1974 

5 de maio de 1975, um decreto  do Conselho da Revolução, concede personalidade jurídica à Intersindical, 

afirmando que ela é um dos mais sólidos pilares da aliança Povo-MFA 
9 de maio de 1950, nasce a Europa Comunitária – Dia da Europa  

11 de maio de 1904, nasce, em Figueres, na Catalunha, o pintor surrealista Salvador  Dalí 
12 de maio de 1936, nasce, em Águeda, o poeta e político português Manuel Alegre  

13 de maio de 1917, ter-se-ia dado a primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima, segundo os pastores Lúcia, 

Jacinta e Francisco Marto 

15 de maio de 1906, nasce, em Brogueira, Torres Novas, Humberto da Silva Delgado. Foi candidato independente 

às eleições presidenciais de 1956 

21 de maio de 1904 é fundada, em Paris, a FIFA - Fédération Internationale de Football Association 

21 de maio de 1998, é inaugurada a Exposição Mundial de Lisboa (Expo 98), dedicada aos oceanos 

28 de maio de 1922, nasce o poeta moçambicano José Craveirinha. Foi-lhe atribuído, em 1991, o Prémio Camões 

31 de maio de cada ano, a Organização Mundial de Saúde celebra o Dia Mundial sem Tabaco 

 

In, http://www.leme.pt/literatura/ 

  
DDCSCD - Biblioteca Municipal de Montalegre 
Rua General Humberto Delgado, nº528 

5470 – 247 Montalegre  

Telef. 276 510 200  

  

e-mail: biblioteca@cm-montalegre.pt 

pág. web: http://www.cm-montalegre.pt/biblioteca/  

blogue: biblioteca-montalegre.blogspot.com  

facebook: http://www.facebook.com/bibliotecamontalegre 

Horário:   

 segunda e quarta – 13:00h - 19:00h 

 terça, quinta e sexta – 9:00h-12:30h -14.00h - 17.30h 

 

 “Quem em maio não merenda, aos finados se encomenda" 

http://www.leme.pt/literatura/
http://www.leme.pt/literatura/
http://jpn.icicom.up.pt/2004/04/30/o_primeiro_1_de_maio_em_portugal_e_no_mundo_.html
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/wntd/es/

