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

ANTÓNIO LOBO ANTUNES

O quê? Roteiro Cultural
“Um Passeio pela Horta no
tempo de Manuel de Arriaga”

Nota Explicativa

Onde? Casa Manuel de Arriaga, Ilha do Faial

A construção do atual edifício da Biblioteca Municipal data dos séculos XVI e XVII?

Duração? Até 27 de setembro

Até ao final do mês de Setembro, o Museu da Horta
promove um roteiro cultural que pretende recordar a
figura de Manuel de Arriaga e mostrar como era a cidade
da Horta no tempo em que viveu o primeiro presidente
eleito de Portugal. Outro dos objetivos é valorizar a
história daquela cidade e sensibilizar os participantes
para a preservação do património. Este roteiro percorre
o percurso de um outro roteiro já existente dedicado a
Manuel de Arriaga, com início e fim na Casa Manuel de
Arriaga, evidenciando os pontos assinalados daquele
roteiro, referenciando o seu percurso e função ao longo
da história.

António Lobo Antunes nasceu em Lisboa, a 1 de setembro de 1942, no seio de uma
família da alta burguesia. Estudou no Liceu Camões e licenciou-se em Medicina pela
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Após terminar o curso foi destacado
como médico militar durante a guerra colonial entre 1971 e 1973. O seu primeiro livro a
ser publicado (Memória de Elefante) em 1979, tornou-se um enorme sucesso literário.
Tem cerca de 40 obras publicadas.
Todo o seu trabalho literário tem sido objeto dos mais diversos estudos académicos e foi agraciado
com inúmeros prémios importantes, entre eles, o Prémio Camões, o Prémio Jerusalém, o Prémio
Ovídeo da Roménia, Prémio Europeu da Literatura da Áustria e o Prémio Vida e Obra de Autor
Nacional. Em 2019 foi-lhe atribuída a Grande Cruz da Ordem da Liberdade. Em 2019, a Fundação
Calouste Gulbenkian evocou os 40 anos de vida literária do escritor. Está integrado na Pléiade, casa
editorial francesa onde se publicam obras com alto valor literário. Para ele, ser incluído na Pléiade é
como receber o Prémio Nobel da Literatura. António Lobo Antunes tornou-se um dos escritores
portugueses mais lidos, vendidos e traduzidos em todo o mundo.

A Sala de Exposições Temporárias da Biblioteca Municipal de Vila do Porto tem patente até ao mês
de outubro a exposição “Documentos à Mesa, em Portugal e no mundo-Sécs. XIX-XXI”. Esta
exposição consiste na exibição de diversos menus e cartas de mesa de jantares governamentais, reais
e imperiais, desde do século XIX até à atualidade, bem como uma contextualização histórica do que
é mostrado.

Bibliografia: Os Cus de Judas (1979); Fado Alexandrino (1983); A Morte de Carlos Gardel (1994); O Esplendor de Portugal
(1997)*; Exortação aos Crocodilos (1999)*; Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura (2000); Ontem Não Te Vi em
Babilónia (2006)*; Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra no Mar (2009)*; Até que as Pedras se Tornem mais Leves
que a Água (2017); Diccionário da Linguagem das Flores (2020)*. *Disponíveis na Biblioteca Municipal
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"Na minha opinião a biblioteca tem sido um lugar de conhecimento para todos nós, ajudando
as pessoas a ganharem mais conhecimento.

A biblioteca para os alunos do ensino primário, secundário e universitário tem sido um auxílio
importante para superar os obstáculos, ajudando os estudantes que não têm acesso a certos
livros ou que são obrigados a comprar um livro, a conseguirem ter sucesso nas avaliações.
Futuramente esta instituição tem tudo para ser um auxílio na vida dos estudantes."

." Vítor Rodrigues
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