
PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
Setembro 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 
Cinema às segundas! 
[Filmes para todas as idades, em exibição no auditório da biblioteca municipal] 
 

05 de setembro 

07 de setembro 

12 de setembro 

14 de setembro 

Horário: 15:30 horas 

AUTOR EM DESTAQUE 
Agatha Christie Escritora 
[Reino Unido – 1890-1976] 
 

Agatha Mary Clarissa Christie, popularmente conhecida como Agatha Christie, foi 

uma escritora britânica (romancista, contista, dramaturga e poetisa). Destacou-se no 

subgénero romance policial, tendo ganho em vida, a alcunha de "Rainha/Dama do 

Crime" ("Queen/Lady of Crime", no original em inglês). Durante sua carreira, publicou mais de 

oitenta livros, alguns sobre o pseudônimo de Mary Westmacott…                 
In, https://pt.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACONTECE … 
 

Julho a setembro: Campanha  de reutilização de materiais escolares, 

“EDUCAR PARA POUPAR”. 

 2 a 4 de setembro: XXX Congresso de Medicina Popular. 

 Setembro: Exposição – “(re)LEITURA(s) da IMPRENSA: Congresso Luso-

Galaico de Medicina Popular em Vilar de Perdizes (9 a 12 de junho/83)”. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

RCBM 

REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS DE MONTALEGRE  
 

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

Bibliotecas de Montalegre 

 

 

 

 
 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 setembro de 1942, nasce, em Lisboa, o escritor e psiquiatra português António Lobo Antunes. 

2 de Setembro de 1973, morre, em Bournemouth, cidade do condado de Dorset, na Inglaterra, o escritor, professor 

universitário e filólogo britânico John Ronald Reuel Tolkien, conhecido internacionalmente por J. R.R. Tolkien.  

4 de setembro de 1998, Larry Page e Sergey Brin fundam o Google. 

10 de setembro de 1974, Portugal reconhece solenemente a independência da República da Guiné-Bissau. 

4 de setembro de 1994, é criado, em Aveiro, o serviço de apontadores português Sapo. 

11 de setembro de 1891, morre Antero Tarquínio de Quental, escritor, político e poeta português. 

13 de setembro de 1885, nasce, em Carregal da Tabosa, Sernancelhe, o escritor português Aquilino Gomes Ribeiro. 

15 de setembro de 1890, nasce Agatha Christie, escritora inglesa de romances policiais. 

18 de setembro de 1987, faleceu, em Cascais, Américo de Deus Rodrigues Tomás. Apoiado pelo Estado Novo, foi 

presidente da República Portuguesa de 1958 a 1974. 

19 de setembro de 1995, o político português Diogo Freitas do Amaral é eleito presidente da Assembleia-Geral das 

Nações Unidas. 

20 de setembro de 1276, o médico, professor e matemático português Pedro Julião, também conhecido por Pedro 

Hispano, é coroado papa, tomando o nome de João XXI. 

23 de setembro de 1939, morre, em Londres, Sigmund Freud, psiquiatra austríaco criador da psicanálise. 

28 de setembro de 1895, faleceu o cientista francês Luís Pasteur. 

 

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 

twitter: https://twitter.com/BMMontalegre 

Horário:   

 segunda e quarta – 13:00h - 19:00h 

 terça, quinta e sexta – 10:00h - 17:00h 
 

 “ Águas verdadeiras, por S. Mateus as primeiras.” 

 

http://www.leme.pt/literatura/
http://www.leme.pt/literatura/
http://www.facebook.com/bibliotecamontalegre

