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EXPOSIÇÃO "DOCUMENTOS À MESA, EM
PORTUGAL E NO MUNDO - SÉCS. XIX-XXI"

ANTÓNIO MOTA

O quê? Exposição Virtual"No Fundo Portugal é
Mar"

Nota Explicativa

Onde? Website do Centro Cultural de Belém

A Biblioteca tem, neste momento, 1793 leitores inscritos?

Duração? Permanente

Esta exposição tem como objetivo mostrar o fundo do
mar português, através de vídeos e textos explicativos.
Os vídeos apresentados foram cedidos pela Estrutura de
Missão para a Extensão da Plataforma Continental,
através do robô telecomandado ROV Luso, e por
mergulhadores. Desta exposição destaca-se um vídeo
panorâmico que mostra vários habitats marinhos, entre
os cinco e os 45 metros de profundidade, e seres
marinhos como salemas, pargos ou anémonas. Há
destaque ainda, no início da exposição, para uma
amostra de plasticus maritimus, da bióloga marinha Ana
Pêgo, que ao longo dos anos tem recolhido diversos
objetos de plástico, encontrados ao longo da costa, sendo
um alerta sobre a poluição dos mares.

António Mota nasceu no dia 16 de julho de 1957, em Vilarelho, no Porto. Tornou-se
conhecido como escritor de literatura infanto-juvenil a partir de 1979, com o seu livro
"A Aldeia das Flores". Desde então, escreveu cerca de 100 livros tanto para o público
infantil como o juvenil. O escritor transpõe para os seus livros as vivências da região do
Douro, onde passou a sua infância. Tem também obras que são recontos de contos
tradicionais que são muito conhecidos pelos leitores.
Já recebeu diversos prémios, destacando-se os Prémios da Associação Portuguesa de Escritores, o
Prémio Gulbenkian para crianças e jovens, o Prémio António Botto e em 2014 e em 2015 foi
nomeado para o prémio ALMA por ser "um dos mais prolíficos escritores portugueses para a infância
e juventude”. Colaborou com vários jornais e os seus textos integram diversos manuais escolares,
além de que mais de cinquenta títulos da sua autoria são recomendados pelo Plano Nacional de
Leitura e algumas dezenas são referências de uma biblioteca em Munique, uma das mais
conceituadas a nível mundial, especializada em literatura infanto-juvenil.

Será inaugurada no dia 24 de julho, na Sala de Exposições Temporárias da Biblioteca Municipal, a
exposição “Documentos à mesa, em Portugal e no mundo-Sécs. XIX-XXI”.
A exposição consiste na exibição de diversos menus e cartas de mesa de diversos restaurantes, desde
do século XIX até à atualidade, bem como uma contextualização histórica do que é mostrado. Estará
patente até ao dia 29 de Outubro. A inauguração contará com a presença do autor da exposição
Prof. Gonçalo Sousa.

Bibliografia: A Aldeia das Flores (1979); Ventos da Serra (1989); Heróis do 6.º F (1996); Sonhos de Natal (1997); O agosto
que nunca esqueci (1998); Ninguém perguntou por mim (2008); Se eu fosse um mágico (2008); Onde está a minha mãe?
(2016); No meio do nada (2019); A ovelha Estrelinha e o gato Chiribi (2020).



SUGESTÕES DE LIVROS

O QUE ACONTECE NA BIBLIOTECA

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

"A Biblioteca Municipal de Vila do Porto é definitivamente um dos meus sítios de lazer preferidos, é
como um sítio mágico e divertido onde pude aprender imensas coisas e criar várias recordações
incríveis com vários tipos de pessoas e de amigos. Mas não é só isso, cada atividade que é criada lá, é
criada com a máxima atenção, detalhe e carinho pelas funcionárias, que são incríveis e que nos dão
toda a sua atenção, e espero que mais pessoas possam ter a mesma alegria que eu."

Daniela Cardoso

As “BiblioFérias” estão de regresso à Biblioteca, entre os dias 5 a 16
de julho. Irá haver diversas atividades, desde hora do conto, trabalhos
manuais e outras surpresas. Esta é assim uma forma diferente de as
crianças ocuparem os seus tempos livres durante as férias de verão.
As atividades terão início a partir das 14:00 prolongando-se até às
16:30 e são direcionadas a crianças entre os 6 e os 9 anos, sendo que
há um limite de 10 crianças. Os/As interessados/as deverão
inscrever-se até ao próximo dia 1 de julho através do email
biblioteca@cm-viladoporto.pt ou do telefone 296 883 438.

Novidades

Sugestões da BibliotecaClássicos


