
PROGRAMAÇÃO CULTURAL 
Julho 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 
O CASO SPOTLIGHT 
Drama (28 MIN; M/14; USA; 2015) 

Sinopse 
Quando a tenaz equipa de repórteres denominada "Spotlight" investiga as alegações de abuso no seio da 

Igreja Católica, acaba por descobrir décadas de encobrimento aos mais altos níveis das instituições de 

Boston - religiosas, legais, e mesmo do governo, desencadeando uma onda de revelações por todo 

mundo. 
in, http://mag.sapo.pt/cinema/filmes/o-caso-spotlight 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ACONTECE … 

 
 01 e 02 de julho: Participação na Maratona de Leitura – 24 Horas a Ler 

03 a 28 de julho: “MEXE-TE NAS FÉRIAS” 

Julho/Agosto: Exposição “Pela Janela do Olhar”, obra de Mafalda Rocha – Rostos                

                          do Escritaria 
 

 

21h30 

06 de julho 
Auditório da Biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR EM DESTAQUE 
MÁRIO CLÁUDIO Escritor 
[Porto, 1941] 
 

Mário Cláudio, pseudónimo de Rui Manuel Pinto Barbot Costa, nasceu no Porto em 1941. Frequentou o 

curso de Direito em Lisboa, tendo-o terminado na Universidade de Coimbra. Frequentou a Universidade 

de Londres, graduando-se como Master of Arts. De regresso a Portugal, tem exercido funções como 

técnico do Museu Nacional de Literatura e como professor universitário. Ganhou o prémio APE de 

Romance e Novela em 1984 com a obra Amadeo. É considerado um dos mais importantes autores 

portugueses das últimas duas décadas. Embora se tenha dedicado à poesia, ao teatro e ao ensaio, é no 

romance que Mário Cláudio mais se tem destacado. Em 2004 foi agraciado com o Prémio Fernando 

Pessoa. 
in, http://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=73 
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RCBM 
REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS DE MONTALEGRE 
 

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

Bibliotecas de Montalegre  

Reunião da Rede Interconcelhia de Bibliotecas de Montalegre (6 de julho em 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.   

 

Próximos de si, com leituras de Verão! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEMÉRIDES 
  

5 de julho de 1955, nasce, na Beira, o escritor moçambicano Mia Couto. 

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

18 de jullho de 1697, morre Padre António Vieira. Excelente orador, enriqueceu a língua portuguesa 

com inúmeros textos argumentativos e discursivos, dos quais destacamos o Sermão da Sexagéssima e 

o Sermão de Santo António aos Peixes. 

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

20 de julho de 1945, morre, em Paris, Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry, filósofo, escritor e poeta 

francês da escola simbolista. 

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

26 de julho de 1856, nasce, em Dublin, Irlanda, George Bernard Shaw, filósofo, dramaturgo e escritor, 

autor, entre outras, da conhecida peça Pigmalião (1913). Recusou o Nobel de Literatura de 1925. 

31 de julho de 1873, nasce, em Lordelo do Ouro, Porto, o poeta neo-romântico nacionalista Augusto 

César Ferreira Gil. Vive quase toda a sua vida na cidade da Guarda, colaborando e dirigindo jornais 

republicanos. Na sua poesia notam-se influências do Parnasianismo e do Simbolismo. 
 

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

 

 

 

 

 

“Quem em julho ara e fia,  
Ouro cria” 

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 

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

