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Paulo Castilho

O quê? Museu do Carnaval - Hélio Costa Nota Explicativa

Onde? Jardim Público da Vila das Lajes - Ilha
Terceira

A atual sala dos periódicos era uma antiga ermida, sob a invocação de Nossa
Senhora da Boa Nova?

Duração? Permanente

Fundado em 2005, o Museu do Carnaval -
Hélio Costa é uma homenagem ao Carnaval da
ilha lilás e a uma das pessoas que escreve
grande parte das letras das danças e bailinhos
da Terceira, Hélio Costa. A missão do museu é
preservar, estudar, expor e interpretar objetos
materiais e imateriais que representem a
identidade, a cultura, a história e o
desenvolvimento do Carnaval da Terceira.
Neste espaço pode encontrar diversos artigos
como roupas e acessórios, fotografias, vídeos e
outros documentos que retratam todo o
Carnaval terceirense ao longo dos anos.

Nasceu a 10 de fevereiro de 1944 em Matosinhos. Além de escritor é
também um conhecido diplomata português. É filho do diplomata e ensaísta
Guilherme de Castilho e da escritora Marta de Lima. Como o pai era um
diplomata, Paulo Castilho concluiu a primária e a secundária em vários
países, como na África do Sul, Hong Kong, Macau e em Lisboa, licenciando-
se, mais tarde, na Faculdade de Direito desta mesma cidade.
Como diplomata de carreira ocupou postos em Washington (1970-1971) e em Londres (1980-1985).
Ocupou o cargo de Diretor-Geral das Comunidades Portuguesas, entre 1991 e 1995, e posteriormente
o de Embaixador de Portugal na Suécia. O seu percurso literário inicia-se na década de 80 com o
romance "O Outro Lado do Espelho", em que é galardoado com o "Prémio Literário Diário de Notícias",
na categoria romance, em 1983. Seguiram-se outros prémios com novas obras literárias, como é o caso
da obra "Fora de Horas" em que recebeu o "Grande Prémio de Romance e de Novela" da Associação
Portuguesa de Escritores em, 1989. Outros prémios foram atribuídos pelas suas obras, como o "Prémio
PEN Clube Português" e o "Prémio Eça de Queirós". A sua escrita centra-se na geração dos anos 60 e
80. A narrativa versa sobre os pontos de vista ideológicos das personagens dessa época.
Bibliografia: O Outro Lado do Espelho (1983); Fora de Horas (1989); Sinais Exteriores (1993); Parte Incerta (1997); Por
Outras Palavras (2000); Letra e Música (2008); Domínio Público (2011); O Sonho Português (2015).
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Horário de Funcionamento | 2ª feira a 6ª feira - 09:00 às 17:00 | Horário Exclusivo para Grupos Vulneráveis - 09:00 às 11:00
Contatos | Telefone: 296 883 438 | E-mail: biblioteca@cm-viladoporto.pt

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.

"A Biblioteca Pública demonstra ser uma instituição moderna, com fácil acesso no centro de Vila do
Porto. Tem uma satisfatória variedade de livros, que abrangem pessoas de todas as idades e gostos. O
número de computadores disponíveis, apesar de reduzido, demonstra-se suficiente para a população da
ilha de Santa Maria. Os funcionários demonstram ser prestáveis, memoráveis e amáveis e conhecem
bem as instalações. Considero a Biblioteca como um bom investimento em património e, sem dúvida,
uma melhoria comparativamente ao espaço onde se situava antigamente." Wilson Couto

Filme: "Flores Partidas" | Ano: 2005
Realizador: Jim Jarmusch
Sinopse: Vencedor do Prémio do Júri do Festival de Cannes de 2005, este
filme fala-nos de Don Johnston, um homem que fez fortuna com o seu
conhecimento em computadores. Apesar de ser um homem rico, é um homem
solitário, que não se interessa por nada e tem hábitos simples. Certo dia, Don
recebe uma carta anónima. Sabe que é de uma ex-namorada e diz-lhe que esta
tem um filho dele e que este está à procura do pai. Hesitante em sair de sua
casa, ele decide ir à procura da mulher que lhe mandou a carta e do seu suposto
filho. Esta viagem está cheia de surpresas que fará com que reflita acerca do
seu passado e em que irá perceber a solidão em que se tornou a sua vida.
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