
IN MEMORIAM - DR.º BENTO DA CRUZ - 2016  

 

 

“Histórias da Vermelhinha”,  aos sábados na Rádio Montalegre 

                

 

                    

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OUTRAS LEITURAS 

 
CINEMA: Especial Natal 

 

[Filmes para todas as idades, alusivos à quadra natalícia, em 

exibição no auditório da biblioteca municipal] 
 

 

AUTOR EM DESTAQUE 
Valter Hugo Mãe Escritor 
[Saurimo – Angola, 1971] 
Valter Hugo Mãe é o nome artístico do escritor português Valter Hugo Lemos. Além de escritor é 

editor, artista plástico, apresentador de televisão e cantor.  

 

Nascimento: 25 de setembro de 1971 (45 anos), Saurimo, Angola. 

Prêmios: Prémio Literário Almeida Garrett (1999) 

                 Prémio Literário José Saramago (2007) 

                 Prémio Portugal Telecom de Literatura em Língua Portuguesa  (2012) 
 

In, https://pt.wikipedia.org/wiki/Valter_Hugo_M%C3%A3e 

 
 
 
 
 
 

ACONTECE … 
 

12 de dezembro: Abertura da exposição de Presépios  
 

14 de dezembro: Fecho da Campanha SER+  
 

19 a 30 de dezembro: Férias de Natal na Biblioteca (programação especial)   

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
Dezembro 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 



 
 
 
 
 

RCBM 

REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS DE MONTALEGRE  
 

Desenvolvimento de serviços de SABE 

 

 

 

 
 
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 dezembro de 1640: Restauração da Independência de Portugal em relação a Espanha 

►5 de dezembro: Dia Internacional do Voluntariado 

►6 de dezembro de 1185: Morre  D. Afonso Henriques, 1º Rei de Portugal      

►9 de dezembro de 1854: Morre em Lisboa, João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett, escritor e dramaturgo 

romântico 

►10 de dezembro de 1948: Aprovada e proclamada, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

►11 de dezembro de 1908: Nascimento do cineasta português Manoel de Oliveira 

►14 de dezembro de 1955: Portugal adere à ONU - Organização das Nações Unidas 

►15 de dezembro de 1995: A moeda europeia é batizada com o nome de Euro 

►19 de dezembro de 1924: Nasce, em Lisboa, Alexandre Manuel Vahía de Castro O'Neill, poeta surrealista 

português de ascendência irlandesa 

►22 de dezembro de 1834: Durante o reinado de D. Maria II, é aprovada a Lei da Liberdade de Imprensa em Portugal 

►24 de dezembro de 1524: Faleceu, em Cochim, na Índia, o navegador português Vasco da Gama 

►25 de dezembro: Os Cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo 

►26 de dezembro de 1893: Nasce Mao Tsé-Tung, fundador da República Popular da China 

►27 de dezembro de 1703: Portugal e Inglaterra assinam o Tratado de Methuen. Portugal fica obrigado a abrir o seu 

mercado à importação de lã inglesa, tendo como contrapartida a exportação dos seus vinhos para Inglaterra 
►29 de dezembro de 1911: Nasce, em Vila Franca de Xira, o escritor português Alves Redol 
 

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 

twitter: https://twitter.com/BMMontalegre 

Horário:   

 segunda a sexta – 10:00h - 17:00h 
 

 “Mal vai Portugal se não há três cheias  

antes do Natal” 

http://www.leme.pt/literatura/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1210/declaracao-universal-dos-direitos-humanos.html
http://www.bportugal.pt/pt-PT/NotaseMoedas/EuroANossaMoeda/Paginas/default.aspx

