
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

  Abril 2018 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AUTOR EM DESTAQUE 
Manuel Alegre Poeta/Escritor, Político 
[Águeda, 1936]   
Manuel Alegre, natural de Águeda , estudo direito na Universidade de Coimbra, onde foi 

dirigente, estudantil. Mobilizado em 1962 para Angola como oficial miliciano, foi preso pela 

polícia por não querer participar na guerra colonial. Depois de em 1963 regressar a Coimbra, 

sob o regime de residência fixa, conseguiu, no ano seguinte, desertar. Até 2 de Maio de 1974, 

viveu em Paris e mais tarde em Argel, onde foi locutor da emissora Voz da Liberdade. 

Conhecido pela atividade política, tem-se dedicado à produção literária, com incidência 

particular na poesia. Em 1999, foi-lhe atribuído o prémio Pessoa. 
 

in, https://www.portaldaliteratura.com/autores.php?autor=69 

OUTRAS LEITURAS 
MASTERMINDS – Golpada de Mestre  

 

2016 • COMÉDIA • 94M • M/12 • USA 
 

Um guarda-noturno de uma companhia de carros blindados organiza um dos 

maiores assaltos a um banco da história americana.... 
 

in, https://mag.sapo.pt/cinema/filmes/masterminds 

 

 

21h30 

05 de abril 
Auditório da Biblioteca 

SUGESTÕES DE LEITURA 
Título: 

25 de Abrir: o Abril que nos fez 

Menção de Responsabilidade: 

Honrado, Alexandre, 1960- 

Ilustrador: Lopes, Maria João 

Publicação: Lisboa : Verbo , 2014 

Colecção: 

Memórias em conto pequeno 

Assunto: 

História de Portugal 

Publicações para crianças e jovens 

25 de Abril 

Título: 

Era uma vez o 25 de Abril 

Menção de Responsabilidade: 

Fanha, José, 1951- 

Publicação:  

Lisboa: Alfaguara , 2014 

Assunto: 

História de Portugal 

Publicações para crianças e jovens 

25 de Abril 

 

Título: 

Liberdade para Portugal 

Menção de Responsabilidade: 

Rego, Victor Cunha 

Merz, Friedhelm 

Publicação: Amadora : Bertrand , 1976 

Colecção: 

Documentos de todos os tempos 

Assunto: 

Política interna, História de Portugal 

25 de Abril 

Revolução dos cravos 

EM MONTALEGRE, 
 

                                   Abril 

                                 leituras 

                             Mil 
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RCBM 
REDE CONCELHIA DE BIBLIOTECAS DE MONTALEGRE 

23 a 27 de abril, Semana da Leitura: 
“LIBERTA O LEITOR QUE HÁ EM TI” 

 

Projeto de Promoção Mediação e Animação da Leitura  

“As tartarugas também voam + o atelier.bc” 

27 de abril – Baixo Barroso 

10h00 - 11h00 | 5ºA + 5ºB 

11h30 - 12h30 |  6ºA + 6ºB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFEMÉRIDES 
 3 de abril de 1994, morre, em Lisboa, no Hospital de S. Francisco de Xavier, Agostinho da Silva, pensador 

português. 

 13 de abril de 1906, nasce, em Dublin, o escritor e dramaturgo irlandês Samuel Beckett. 

 18 de abril de 1842, nasce, em Ponta Delgada, o escritor e poeta português Antero Tarquínio de Quental. 
 25 de abril de 1974, ocorre a Revolução dos Cravos. 

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

 

“Abril molhado, ano abastado” 

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 

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.  

ACONTECE … 
 02 de abril:  

“Dia Internacional do Livro Infantil”  

 06 de abril:  

Fecho da exposição “Crucifixos Sinais de Fé” 

 13 de março: Ateliê 13   

Espaço: “Café com Letras” 

 16 de abril:  

Abertura da Exposição “Ler + imagem” da ilustradora  Ana Justo 

 23 de abril: 

Dia Mundial do Livro e do Dierito de Autor 

 

 

“Segurança Sénior” em parceria com a GNR 

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

