
PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
junho 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 
Terra Fria 
(Drama) 
Sinopse 
Nos anos 40, na aldeia de Padornelos, Montalegre, Leonardo procura sobreviver negociando em peles de 
marta e de raposa. Ermelinda, sua mulher e a rapariga mais bonita da aldeia, trabalha como criada na casa 
de Santiago, por alcunha o “americano”, acabando por ter um filho dele. Num acesso de fúria, Ermelinda 
mata o “americano” e Leonardo assume a autoria do crime. 

 

In, http://www.cinept.ubi.pt/pt/filme/1334/Terra+Fria 

AUTOR EM DESTAQUE 

Ferreira de Castro Escritor  
[Ossela – Oliveira de Azeméis, 1898-1974]   
José Maria Ferreira de Castro nasceu em Oliveira de Azeméis em 1898 e faleceu no ano de 1974, 

com 76 anos de idade. Passou a juventude no Brasil, para onde foi como emigrante depois de 

completar os estudos primários. Um verdadeiro autodidata, Ferreira de Castro granjeou 

notoriedade internacional, tendo sido um dos autores portugueses mais traduzidos desde sempre. 

Quando regressou a Portugal, dedicou-se ao jornalismo, tendo sido redator de O Século e diretor 

de O Diabo…                                      
In, http://www.bm-ferreiradecastro.com/documentos_bmfc/fc/bio_fc.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

ACONTECE … 
 

1 a 5 de junho 
 

  XVIIª Edição da Feira do Livro 

 11ª Mostra Pedagógica – EduC@ 

 16ª Feira das Profissões, Ideias e Projetos 



 
 
 
 
 

RCBM 

REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS DE MONTALEGRE  
 

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

Bibliotecas de Montalegre  

Participação na 11ª Mostra Pedagógica – EduC@ 

 

 
 

BIBLIOTECA  ITINERANTE  
 
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 junho de 1890, morre Camilo Castelo Branco, autor de uma vasta obra de literatura «confessional». Entre as 

suas mais conhecidas produções textuais poder-se-ão citar Amor de Perdição (1862) e Eusébio Macário (1879). 

5 de junho de 1898, nasce em Fuente Vaqueros (Granada), o poeta e dramaturgo espanhol Federico García Lorca. 

9 de junho de 1870, morre o escritor inglês Charles Dickens, autor, entre outros, dos conhecidos romances Oliver 

Twist (1837-1839) e David Copperfield (1849-1850). 

10 de junho, comemora-se o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. 

10 de junho de 1580, morre Luís Vaz de Camões, o mais prestigiado poeta da língua portuguesa. 

13 de junho de 2005, morre no Porto, o escritor português Eugénio de Andrade. Como reconhecimento pela sua 

notável obra poética, traduzida para diversas línguas, foram-lhe atribuídos inúmeros prémios literários, tanto em 

Portugal como no estrangeiro, tendo ainda sido agraciado, pelo governo português, com o grau de Grande Oficial da 

Ordem de Santiago da Espada e a Grã-Cruz da Ordem de Mérito. 

14 de junho de 1986, morre, em Genebra, o escritor, poeta e ensaísta argentino Jorge Luis Borges. 

15 de junho de 1970, morre, em Lisboa, com 77 anos de idade, José de Almada Negreiros, pintor e escritor 

português ligado ao grupo modernista. 

16 de junho de 1996, morre, em Lisboa, o escritor, poeta e professor da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, David Mourão-Ferreira. 

18 de junho de 2010, morre, em Lanzarote, José de Sousa Saramago, escritor, argumentista, jornalista, dramaturgo, 

contista, romancista e poeta português. Foi galardoado com o Nobel de Literatura de 1998. 

29 de Junho de 1974, morre, no Porto, o escritor português Ferreira de Castro, autor, entre outras obras de 

Emigrantes (1928) e de A Selva (1930). 

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 – 10:00h - 17:00h 
 

 “Junho chuvoso, ano perigoso" 

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

