
PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
julho 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 
Ciclo Cinema Português  
[Em parceria com a Cruz Vermelha e a Santa Casa da Misericórdia] 

 

04 de julho - A gaiola dourada 

11 de julho - O pátio das cantigas 

18 de julho - Sinais de fogo 

26 de julho - O Leão da estrela 

Horário: 14:00 horas 

AUTOR EM DESTAQUE 

João Barroso da Fonte Escritor, Historiador, Jornalista, Poeta  
[Codeçoso – Montalegre, 1939- ]   
 

Barroso da Fonte, um dos mais fecundos autores trasmontanos, autor de perto de quatro dezenas 

de títulos (poesia e estudos de diversas naturezas) e muitas centenas de artigos na imprensa, 

nasceu no lugar de Codeçoso, freguesia de Meixedo, concelho de Montalegre, em 19.2.1939… 

                                
In, http://aaasvr.com/gente-da-nossa-casa/157-dr-barroso-da-fonte.html 

 
 
 
 
 

ACONTECE … 
 

4 a 29 de julho: “Mexe-te nas férias” 

Julho a setembro: Campanha  de reutilização de materiais escolares, 

“EDUCAR PARA POUPAR” 

 



 
 
 
 
 

RCBM 

REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS DE MONTALEGRE  
 

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

Bibliotecas de Montalegre 

Reunião de avaliação com a coordenadora interconcelhia da RBE (Rede de Bibliotecas 

Escolares), no dia 12 de Julho 

 

 

 

 
 

BIBLIOTECA  ITINERANTE  
 

2 e 3 de julho: Participação na maratona de leitura “24 Horas a Ler - Sertã” 

 
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 

 
5 de julho de 1955, nasce, na Beira, o escritor moçambicano Mia Couto. Os seus pais, de origem portuguesa, 

deram-lhe o nome de António Emílio Leite Couto . 

6 de julho de 1935, nasce, em Taktser, o líder religioso tibetano Tenzin Gyatso., 14º Dalai Lama., Prémio Nobel da 

Paz em 1989 

7 de julho de 1923, morre, em Lisboa, o escritor e poeta português Abílio de Guerra Junqueiro. 

8 de julho de 1840, nasce, na Horta, Manuel José de Arriaga Brum da Silveira e Peyrelongue, primeiro presidente da 

República Portuguesa. 

10 de julho de 1985, a Assembleia da República ratifica o Tratado de Adesão de Portugal à CEE. 

12 de julho de 1945, é inaugurada, na Academia de Ciências de Lisboa, a Conferência Inter-académica Luso-

brasileira da Língua Portuguesa, a fim de debater a unificação ortográfica do idioma comum aos dois países. 

14 de julho de 1789, ocorre a Tomada da Bastilha, um dos factos mais importantes do início da Revolução Francesa. 

18 de jullho de 1697, morre Padre António Vieira. 

19 de julho de 1886, morre, em Lisboa, o poeta português José Joaquim Cesário Verde. 

20 de julho de 1955, morre, em Lisboa, com 86 anos, Calouste Sarkis Gulbenkian. 

23 de julho de 1920, nasce, em Lisboa, Amália Rodrigues. 

 

 

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 
 

 “ Por muito que julho queira ser, pouco há-de chover” 
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