
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Novembro 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. 

 
 
 
 
 
 
 

ACONTECE … 

 
06 de Novembro 

Presente – Futuro: 

“A URGÊNCIA DA LEITURA”  
  
 

 

21h30 

02 de Novembro 
Auditório da Biblioteca 

 
 
 
 
 
 
 

AUTOR EM DESTAQUE 
JOSÉ de Sousa SARAMAGO Escritor 
[Azinhaga - Golegã, 1922-2010] 
 

Foi galardoado com o Nobel de Literatura de 1998. Também ganhou, em 1995, o Prémio Camões, o mais 

importante prémio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado o responsável pelo efetivo 

reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa. 
 

in, https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saramago 

 

 

OUTRAS LEITURAS 
O HOMEM DUPLICADO 
Título original: Enemy 

Diretor: Denis Villeneuve  
País/Canadá, Espanha; Classificação/14 anos; Duração/90 min 

Sinopse 

Adam é um professor de história que leva uma vida monótona, até que descobre a existência de 

Anthony, um ator de pouco destaque que é fisicamente idêntico a ele. A partir de então, Adam cria uma 

verdadeira obsessão pelo seu sósia, e passa a persegui-lo em busca de respostas. 
in, https://filmow.com/o-homem-duplicado-t54196/ 
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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  

 

 
 
 
 
 

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 de novembro de 1919, nasce, em Lisboa, o escritor português Jorge de Sena. A sua obra abrange a 

ficção, o ensaio e a poesia. 

 4 de novembro de 1946, é fundada, em Paris, A UNESCO, acrónico de United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization. Esta organização das Nações Unidas tem por objetivo contribuir 

para a paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações. 

 10 de novembro de 1913, nasce, em Coimbra, Álvaro Barreirinhas Cunhal, advogado, escritor e 

político português. Foi secretário-geral do PCP, entre 1961 e 1992. 

 14 de novembro de 1839, nasce, no Porto, o escritor e médico português Joaquim Guilherme Gomes 

Coelho, mais conhecido pelo pseudónimo de Júlio Dinis. 

 14 de novembro de 1887, nasce, no concelho de Amarante, o pintor português Amadeo de Souza-

Cardoso. 

 16 de novembro de 1922, nasce, em Azinhaga (Ribatejo), José de Sousa Saramago, escritor 

português galardoado, em 1998, com o Nobel da Literatura. 

 23 de novembro de 1930, nasce, no Funchal, Ilha da Madeira, no seio de uma família judaica, 

Herberto Helder Luís Bernardes de Oliveira, ficcionista e poeta mítico da modernidade portuguesa 

contemporânea. 
in, http://www.leme.pt/historia/efemeride 

 

 

“Se queres pasmar teu vizinho, lavra, 
sacha e esterca pelo São Martinho” 

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 

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

