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O quê? Exposição Virtual do Museu da
Marioneta

Nota Explicativa

Onde? No site do Museu da Marioneta

Atualmente existem na nossa Biblioteca à volta de 15 991 livros disponíveis para
requisição?

Duração? Até 31 de março

Em tempos de confinamento, o Museu da Marioneta, em
Lisboa, tem disponível no seu site uma exposição virtual
em que mostra a sua exposição permanente. OMuseu da
Marioneta é o primeiro museu do nosso país inteiramente
dedicado à marioneta, desde da sua história até à
divulgação do teatro de marioneta. A exposição engloba
marionetas e histórias de todos os continentes,
começando pela Ásia, passando pela Europa, África,
Américas e termina em Portugal. Também dá-nos a
conhecer outras épocas, apresentando as tradições mais
antigas do teatro de máscaras e marionetas, bem como
criações mais contemporâneas de marionetas. As
coleções deste museu incluem diversas tipologias de
máscaras e marionetas, de diferentes origens e com
várias formas de manipulação.

Nasceu na ilha Terceira a 3 de março de 1974. É um conhecido romancista e
colunista. Desde novo tomou o gosto pela escrita e aos 15 anos começou a
escrever no jornal terceirense "Diário Insular". Paralelamente jogava futebol
como guarda-redes no Lusitânia, equipa terceirense. Ao acabar os estudos
secundários, foi para Lisboa com 18 anos para estudar Relações Internacionais
no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, mas o jornalismo
manteve-se sempre como a sua principal atividade.
Já obteve diversos galardões, como o Prémio Gazeta de reportagem, o Prémio José Roquette e ainda o
Prémio Jornal da Praia, entre outros. É autor da biografia de José Mourinho, José Mourinho-O
Vencedor, lançada em 2004. Voltou à ilha Terceira em 2012 e vive na freguesia da Terra Chã com a sua
esposa e os seus cães. É autor do romance Arquipélago, com o qual foi aplaudido pela crítica e foi
finalista do Prémio Fernando Namora 2015. Em 2016, lança a obra A Vida no Campo, baseada no seu
regresso à Terra Chã e que começou por ser uma crónica no Diário de Notícias. A referida obra veio a
ganhar, em 2019, o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores, de Literatura Biográfica.
Ganhou uma continuação com o volume A Vida no Campo: Os Anos da Maturidade, publicado em
2019. Diversas obras do autor integram o Plano Regional de Leitura dos Açores.
Bibliografia: O Terceiro Servo (2000); O Citroën Que Escrevia Novelas Mexicanas (2002); José Mourinho, O Vencedor
(2004); Os Sítios Sem Resposta (2015); Arquipélago (2015); A Vida no Campo (2016); Meridiano 28 (2018); Só Tinha
Saudades de Contar Uma História (2019); Bode Inspiratório (2020); Eu Nunca Vi Um Helicóptero Explodir (2021) .
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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.

"Desde muito cedo, bem pequeno, que sou um apaixonado pela leitura, vício este que se demonstrava, às
vezes, pouco compatível com o orçamento familiar disponível. Mesmo assim, nunca me faltaram livros, e
tenho isso também a agradecer, em parte, à Biblioteca Municipal de Vila do Porto. Esta, porém, não são só
os livros. As atividades dinamizadas são sempre de interesse, entre peças de teatro, exposições de pintura,
fotografia ou outras, apresentações de livros, leitura de poesia, espetáculos de música e dança, etc., etc.
Além disso, a Biblioteca oferece diversos espaços, como a sala de periódicos, a área infantil ou o espaço
multiusos, que estão preparados para várias atividades, tirando ainda partido da arquitetura do edifício."

Manuel Oliveira

Filme: "Rapariga com Brinco de Pérola" | Ano: 2003
Realizador: Peter Webber
Sinopse: Baseado no livro de Tracy Chevalier, que por sua vez se baseou
na pintura homónima, "Rapariga com Brinco de Pérola" passa-se na
Holanda do Séc. XVII e retrata a vida da jovem Griet e do pintor
holandês Johannes Vermeer. Com apenas 17 anos, devido a dificuldades
financeiras da família, Griet começa a trabalhar na casa do pintor
Johannes Vermeer. De simples criada, ela passa rapidamente a musa do
pintor, que servirá de inspiração para um dos quadros mais conhecidos do
mundo. Mas a vinda desta rapariga para a casa do pintor trará grandes
perturbações para a vida de ambos. De salientar que esta é uma obra de
ficção, não se sabendo até hoje quem inspirou o pintor holandês para a
sua obra. Mesmo assim, é um filme que vale a pena ver.
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