
PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
Março 2017 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OUTRAS LEITURAS 
AS SUFRAGISTAS  
Título original: Suffragette 

De: Sarah Gavron 

Com: Helena Bonham Carter, Carey Mulligan, Meryl Streep, Ben Whishaw 

Género: Drama 

Classificação: M/12 

Outros dados: FRA/GB, 2015, Cores, 106 min. 
In, http://cinecartaz.publico.pt/Filme/as-sufragistas-353968 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACONTECE … 
 

15 de março: Tertúlia “A Bíblia” 

                          21h30: Auditório da Biblioteca Municipal  

                          Organização: Arciprestado de Barroso 

21 de março: Participamos no 1º “Encontro da Rede de Bibliotecas Associadas à 

Comissão Nacional da UNESCO”, na qualidade de membro da rede 

 

Março: Exposição bibliográfica “Os Nossos Poetas”  

 

Dia 2 

21h30 

 
 
 
 
 
 

Um poema por dia, nem sabes o bem que te fazia! 

 

 

Em março, a poesia anda pela rádio.  
 

Sintoniza-te ! 

 
 
 
 
 
 

AUTOR EM DESTAQUE 
SOPHIA de MELLO BREYNER Andresen Escritora/Poetisa  
[Porto – 1919-2004] 
 

Sophia de Mello Breyner Andresen foi uma das mais importantes poetisas portuguesas do século XX. 

Foi a primeira mulher portuguesa a receber o mais importante galardão literário da língua portuguesa, 

o Prémio Camões, em 1998. O seu corpo está no Panteão Nacional desde 2014 e tem uma biblioteca 

com o seu nome em Loulé. 

 
In, https://pt.wikipedia.org/wiki/Sophia_de_Mello_Breyner_Andresen 

 

 

As flores 
 

Era preciso agradecer às flores 

Terem guardado em si,  

Límpida e pura, 

Aquela promessa antiga 

De uma manhã futura 
In, No tempo dividido e mar novo, pag.35 



 
 
 
 
 
 

RCBM 
REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS DE MONTALEGRE  

Projeto de Promoção Mediação e Animação da Leitura  
“As tartarugas também voam + o atelier.bc” 

 

10 de março – Montalegre 

10h00 – 11h00 | 4ºA + 4ºB 

11h30 – 12h30 | 5ºC + 5ºD 

14h30 – 15h30 | 6ºB + 6ºC 

 
 
 
 

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 
►2 março de 1947, morre, em Lisboa, o poeta português Luís Montalvor, pseudónimo de Luís da Silva Ramos. Pertenceu ao 

grupo modernista, tendo sido um dos fundadores da revista Orfeu. 

►5 de março de 1917, morre Manuel José de Arriaga Brum da Silveira e Peyrelongue, primeiro presidente da República 

Portuguesa. 

►8 de março de 1962, realiza-se, no Porto, uma manifestação do Dia Internacional da Mulher, sangrentamente reprimida pela 

polícia. 

►11 de março de 1993, morre o escritor neo-realista português Manuel da Fonseca. 

►12 de março de 1929, Chaves é elevada à categoria de cidade. 

►14 de março de 2003, morre a escritora portuguesa Maria Ondina Braga.  

►16 de março de 1825, nasce, em Lisboa, Camilo Castelo Branco, autor de uma vasta obra de literatura «confessional». 

►18 de março de 1603, nasce, em Vila Viçosa, D. João IV, primeiro rei da quarta dinastia portuguesa. 

►20 de março de 1913, nasce Ilse Losa, escritora portuguesa de origem alemã. 

►21 de março de 1846, nasce, em Lisboa, Rafael Bordalo Pinheiro, desenhador e ceramista português. Foi o criador da figura 

do Zé Povinho. 

►22 de março de 1935, tem início, a nível mundial, o primeiro programa regular de televisão. A emissão foi transmitida através de 

uma antena colocada no alto da Torre de Rádio da cidade de Berlim. 

►24 de março de 1905, morre, em Amiens, o escritor francês Júlio Verne, autor de Vinte Mil Léguas Submarinas, A Volta ao 

Mundo em Oitenta Dias e inúmeros outros romances de aventuras.4 

►24 de março, comemora-se, em Portugal, o Dia do Estudante.  

►27 de março, comemora-se o Dia Mundial do Teatro.  

►28 de Março de 1810 nasce, em Lisboa, o historiador, jornalista e poeta português da era do romantismo Alexandre Herculano. 

► 30 de março de 1922, Gago Coutinho e Sacadura Cabral partem, de Lisboa, a bordo do hidroavião Lustânia, tendo por destino 

o Rio de Janeiro. Dão, assim, início à primeira travessia aérea do Atlântico Sul.  

In, http://www.leme.pt/historia/efemerides/ 

“Em março, esperam-se as rocas e sacham-se as hortas” 
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 


