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Exposição "A República no Pós-Guerra: Os Açores, Centralidade e Comunicações no
Atlântico Norte"

Rodrigo Guedes de Carvalho

A Biblioteca Municipal tem patente na sua Sala de Exposições Temporárias a Exposição "A República no
Pós-Guerra: Os Açores, Centralidade e Comunicações no Atlântico Norte". Esta exposição mostra a
evolução da aviação nos Açores, num período que vai desde a I Guerra Mundial até à II Guerra Mundial. Os
painéis informativos mostram a relevância que as nossas ilhas tiveram neste período temporal como também
a instalação de bases aéreas em Santa Maria, São Miguel e Terceira.

O quê? Nota Explicativa

Onde? No site da Biblioteca Pública e Arquivo
Regional de Ponta Delgada.

A rua onde se localiza a Biblioteca e Arquivo Municipal de Vila do Porto deve o seu
nome à Ermida de Nossa Senhora da Boa Nova, que se encontrava nesta Biblioteca?

Duração? Permanente

Nesta exposição é nos mostrada a evolução da
escrita ao longo dos séculos, desde a escrita mais
antiga, paleografia, até à mais recente, a
caligrafia. Esta evolução é retratada através de
documentos de um espaço de 440 anos, que
começam em 1516 e vão até 1956, de diversas
áreas, desde fundos documentais públicos e
privados, arquivos de entidades oficiais,
religiosos, famílias e particulares. A exposição
conta com o apoio de um catálogo virtual e pode
também ser visitada através de telemóvel ou
tablet, através do download de uma aplicação.

Rodrigo Manuel Rocha Guedes de Carvalho, nasceu a 14 de novembro de 1963 no Porto. É
conhecido como jornalista da SIC mas o seu percurso na vida literária está a crescer.
Licenciado em Comunicação Social na Universidade Nova de Lisboa, ingressou na RTP ao
terminar os estudos, começando por apresentar o programa "Domingo Desportivo". Em 1992
mudou-se para a SIC e nesse mesmo ano estreou-se na escrita com o romance "Daqui a Nada", vencedor
do Prémio Jovens Talentos da ONU. Em 1997 recebeu o Prémio Especial do Júri do Festival FIGRA, em
França, alusivo à reportagem "A Condição Humana", sobre as urgências hospitalares. Em 2005 edita a obra
"A Casa Quieta" que se tornou um best-seller. Sempre por paixão pelo cinema, apresentou o programa
"Cinemania" da SIC Notícias e foi argumentista do filme "Coisa Ruim". Em 2015, estreia-se na música ao
escrever a letra e a música "Cansada", hino da APAV e em 2019 apresenta o seu projeto musical "XAVE",
sendo o seu compositor e letrista. O romance "O Pianista do Hotel" valeu-lhe o Prémio Autores SPA de
Melhor Livro de Ficção Narrativa, em 2018. É considerado um dos escritores mais importantes da nova
literatura portuguesa.
Bibliografia: Daqui a Nada (1992); A Casa Quieta (2005); Mulher em Branco (2006); Canário (2007); Pianista de Hotel
(2017); Jogos de Raiva (2018); Margarida Espantada (2020)
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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.

"Quando me perguntam a minha opinião sobre o que sinto ou penso sobre a nossa Biblioteca Municipal,
começo por recordar tudo o que passei e passo naquele edifício. A Biblioteca não é só um edifício cheio de
livros e de regras para cumprir, muito menos pessoas chatas e aborrecidas que nos estão a corrigir ou a
ensinar. Sim, e quando digo ensinar é mesmo ajudar-nos a melhorar e a aperfeiçoar os nossos trabalhos seja
ao nível de escrita como oral ou a postura para os apresentar, pois a equipa que lá existe está sempre pronta
a ajudar no que pode. A Biblioteca é entrar no mundo da imaginação, é melhorar o saber, é ter toda a
informação possível num só lugar, seja infantil, juvenil ou para adultos. Sejam romances, ação, teatro,
poesia, etc... há uma variedade para todos os gostos. Desde colorir desenhos, ouvir histórias ou contos,
realizar jogos, entre outros, sempre com um ambiente muito agradável e propício a novas amizades.
Agradeço a todos, pelos momentos que já passei na minha querida Biblioteca Municipal."

Margarida Moreira

Filme: "Adeus Lenine"
Ano: 2003
Realizador: Wolfgang Becker
Sinopse: Este filme conta a história de Alex que vive na Alemanha Oriental com a sua
mãe, Christiane. Pouco tempo antes da queda do Muro de Berlim, a mãe de Alex sofre
um ataque cardíaco e fica em coma. Oito meses depois, Christiane acorda do coma e fica
acamada em casa. O que ela não sabe é que o seu país mudou radicalmente. Por isso, o
filho tem como missão manter a sua casa como se estivessem no tempo em que a
Alemanha estava dividida em duas. O filme foi nomeado para Globo de Ouro de Melhor
Filme Estrangeiro e venceu o prémio de Melhor Filme Europeu de 2003.
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