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XVIII FEIRA DO LIVRO

NUNO JÚDICE

O quê? Exposição Virtual "Caminhos do Chá" Nota Explicativa

Onde? No site do Museu Carlos Machado

A Feira do Livro da Biblioteca Municipal é realizada anualmente, desde 2002?

Duração? Permanente

A exposição “Caminhos do Chá” foca-se na cultura do
chá, na ilha de São Miguel. A exposição é acompanhada
de textos explicativos, vídeos e imagens que explicam a
história deste produto, desde da sua origem até aos dias
de hoje, como também os utensílios, as diferentes formas
de beber e os diferentes tipos de chá. Com o tempo
tornou-se um produto identitário da ilha de São Miguel e
também dos Açores. Nos dias de hoje, existem duas
unidades de produção de chá, a Fábrica de Chá Porto
Formoso e as Plantações de Chá Gorreana, sendo que
esta encontra-se a funcionar desde 1883. Por esse
motivo, a exposição é maioritariamente focada nesta
fábrica.

Nuno Manuel Gonçalves Júdice Glória é natural do Algarve, e nasceu no dia
29 de abril de 1949. É um conhecido ensaísta, poeta, ficcionista e professor
universitário português. Publicou o primeiro livro de poesia em 1972 com o
título "A Noção de Poema". Estudou Filologia Românica na Universidade de
Lisboa, dando aulas do ensino secundário. Atualmente, é Professor
Catedrático da Universidade Nova de Lisboa, onde se doutorou com uma tese
sobre a Literatura Medieval, em 1989.

Entre os dias 23 de abril e 16 de maio decorrerá na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, a XVIII Edição
da Feira do Livro. Esta é a primeira vez que decorre depois de no ano de 2020 ter sido adiada, devido à
pandemia. Como sempre irão estar disponíveis livros das mais diversas temáticas e de diferentes editoras
e autores, quer sejam locais, regionais e nacionais. O horário de funcionamento será de Segunda a
Sexta-feira, das 09:30 às 17:00, estando aberta todo o dia, e aos Domingos das 14:30 às 18:00. Para
a feira foi criado um plano de segurança próprio, o qual deverá ser cumprido por todos.

Recebeu os mais importantes prémios de poesia portugueses e ainda galardoado com muitos outros
prémios tanto a nível nacional como internacional. Foi diretor da revista literária "Tabacaria", entre
1996 e 2009. Foi, ainda, Conselheiro Cultural da Embaixada de Portugal, nos anos de 1997 a 2004.
Aceitou o cargo de diretor do Instituto de Camões em Paris. Desde 2009, é diretor da Revista
Colóquio-Letras da Fundação Calouste Gulbenkian.
Bibliografia: A Noção de Poema (1972); O Movimento do Mundo (1996); Cartografia de Emoções (2002); Geometria
Variável (2005); As coisas mais simples (2006); O Enigma de Salomé (2007); Os Passos da Cruz (2009); O Complexo de
Sagitário (2011); A Convergência dos Ventos (2015); A Conspiração de Cellamare (2016);



SUGESTÕES DE LIVROS

DVD DO MÊS

OPINIÃO JOVEM

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 para mim é uma segunda casa e os livros os meus melhores amigos. Cresci na biblioteca e
aprendi a gostar de ler lá. As funcionárias são umas queridas e excelentes profissionais.

Ler é a melhor coisa de sempre sinto-me super bem ao fazê-lo! A Biblioteca Municipal é o melhor sítio
de sempre."

Leonor Duarte, 14 anos

Filme: "Mandela: Longo Caminho para a Liberdade" | Ano: 2003
Realizador: Justin Chadwick

Sinopse: Nelson Mandela é das figuras mais conhecidas do mundo,
devido à sua luta pela paz e pelo fim do apartheid na África do Sul.
Este filme retrata essa mesma luta, mas também mostra o percurso
de vida deste homem, desde da sua infância numa pequena aldeia
rural até à tomada de posse como o primeiro presidente negro da
África do Sul, passando ainda pelos seus 27 anos de prisão, os quais
foram passados apenas por querer uma sociedade mais justa e
igualitária. O filme é inspirado na autobiografia de Mandela,
lançada em 1994, e foi nomeado para três Globos de Ouro e um
Óscar.
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