
OS NOSSOS EVENTOS

AUTOR DO MÊS

O QUE SE PASSA À NOSSA VOLTA

SABIA QUE...

NA NOSSA BIBLIOTECA...
NEWSLETTER DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO | Nº 1: OUTUBRO DE 2020

Exposição "100 Anos da Aviação Naval"

Domingos Amaral

A Biblioteca Municipal recebe, de 6 de outubro até ao final do ano, a Exposição
Comemorativa dos "100 anos da Aviação Naval". A exposição tem como objetivo recordar
os 100 anos da avição naval, bem como enaltercer o papel importante que a Região
Autónoma dos Açores teve com a criação do Centro de Aviação Marítima dos Açores, por
decreto de 20 de março de 1919 e relembrar o primeiro piloto açoriano da Aviação Naval,
Adolfo Trindade.

Como o mundo não se resume só à nossa Biblioteca, decidimos explorar outras paragens e descobrir o que
se passa à nossa volta. Nesta rubrica iremos mostrar eventos/projetos que aconteçam fora da nossa ilha,
para que os/as nossos/as leitores/as não se sintam limitados a um só espaço e que consigam alargar os seus
horizontes para além daquilo que conhecem.
O quê? Nota Explicativa

Onde? No site da Biblioteca Pública e Arquivo
regional Luís da Silva Ribeiro, Angra do Heroísmo.

O edifício onde hoje se encontra instalada a Biblioteca e Arquivo Municipal de Vila do
Porto era um antigo solar pertencente a João Falcão de Sousa, 10.º Capitão Donatário de Santa Maria?

Quando? Até 5 de novembro de 2020.

Esta exposição bibliográfica tem como objetivo
comemorar os 75 anos de vida do escritor
terceirense, Álamo de Oliveira. Conta com 34
obras publicadas, que vão desde a poesia ao
conto e do teatro ao ensaio. A visita virtual a
360º engloba diversos retratos e caricaturas,
bem como figuras de recorte e capas de livros da
autoria do mesmo. Conta ainda com o apoio de
um catálago, também virtual, que explica o
objetivo da exposição e dá a conhecer a obra e
vida do autor.

De nome completo, Domingos Sarmento de Matos Freitas do Amaral, nasceu em
Lisboa a 12 de outubro de 1967. Filho do Político, Diogo Freitas do Amaral, e da
escritora, com pseudónimo Maria Roma, de seu nome próprio Maria José Salgado
Sarmento de Matos. Formado em Economia pela Universidade Católica
Portuguesa, onde é atualmente professor de Economia de Desporto. É ainda mestre
em Relações Económicas Internacionais, pela Universidade de Columbia em Nova Iorque. Durante muitos
anos foi jornalista, do Jornal "O Independente" e ainda diretor das Revistas "Maxmen" e da "GQ". é autor de
vários livros, tendo o seu primeiro livro editado em 1998, intitulado "Amor à Primeira Vista". Algumas das
obras deste consagrado escritor evidenciam fatos verídicos da história do nosso país, como é exemplo a obra
"Assim nasceu Portugal".
Bibliografia: Amor à Primeira Vista (1998); "O Fanático do Sushi" (2000); "Os Cavaleiros de São João Baptista" (2004); "Enquanto
Salazar Dormia" (2006); "Já Ninguém Morre de Amor" (2008); "Quando Lisboa Treumeu" (2008); "Verão Quente" (2012); "O
Retrato da Mãe de Hitler" (2013); "Um Casamento de Sonho" (2014); "Por Amor a uma Mulher" (2014); "Assim Nasceu Portugal"
(2015); "A Vitória do Imperador" (2016); "Os Conquistadores de Lisboa" (2017); "A Biblicleta que fugiu dos Alemães" (2019)
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Todos os meses, verá o que a Biblioteca tem para oferecer a nível de leitura. Sejam novidades ou livros mais
antigos, todos têm a mesma missão: levar os/as nossos/as leitores/as numa viagem literária que se espera
inesquecível.

Nesta rubrica pretendemos dar a conhecer a coleção de DVD´s que a Biblioteca dispõe para os/as nossos/as
leitores/as. Uma vez por mês iremos sugerir conteúdos de diferentes áreas, como documentários, filmes
nacionais e internacionais das mais diversas categorias de forma a entreter os/as leitores no conforto das
suas casas.

O que é para mim a Biblioteca? - "Bem, quando ouço a palavra "biblioteca" só me ocorrem memórias boas
e felizes. Memórias que tornaram a minha infância inesquecível, desde os dias de cinema a atividades
manuais e os dias da leitura, de segunda a sábado, naquele que era o meu lugar preferido. Lembro-me de
estar sentada na rua à espera que a porta abrisse para poder usufruir do espaço que para mim era a minha
segunda casa. Brinquedos, livros, jogos, desenhos para colorir, é tudo o que uma criança deseja para uma
tarde perfeita. Comecei a frequentar a Biblioteca desde que me lembro de ir para a escola. Desde então até
aos dias de hoje nunca a abandonei. Não a frequento como antes, mas sempre que necessito de um bom
lugar para trabalhar é o que me ocorre logo, a minha querida Biblioteca. Pensem num sítio agradável,
silencioso, acollhedor e aconchegante. Sim, é a nossa Biblioteca, o lugar mais tranquilo que possam
imaginar. É um espaço repleto de boa energias e bons corações. As funcionárias são um poço de bondade.
Na verdade, sempre o foram. Sempre dispostas a ajudar mesmo nos dias difíceis, sim, porque nós todos os
temos. Tornaram-se as minhas melhores amigas, que levo no coração até hoje. Ajudaram-me a tornar na
pessoa que sou hoje e estou-lhes eternamente grata, a elas e à Biblioteca, por tudo o que me
proporcionaram, uma infância feliz que me recordarei para sempre. Obrigada Biblioteca" - Brenda Soares

Filme: "A Viagem Autonómica" | Ano: 2013 | Realizador: Filipe Tavares
Sinopse: Este filme açoriano tem como ponto de partida a viagem de um jovem estudante
açoriano que parte de Lisboa para descobrir mais acerca da autonomia açoriana, como
tema para um trabalho de final de curso. Percorrendo as 9 ilhas, este jovem conversa com
ilustres açorianos que lutaram e ajudaram a construir a nossa autonomia, compreendendo
ao longo da sua viagem o que é ser açoriano.

Novidades
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