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MANUEL RUI

OS NOSSOS EVENTOS
APRESENTAÇÃO DO LIVRO "LAGARES RUPESTRES DA ILHA DE SANTA MARIA" DA AUTORIA
DE PAULO RAMALHO E DO LIVRO “ASAS DO SENTIMENTO” DA AUTORIA DE SÉRGIO CUNHA

O quê? Webinar "Entre o Digital e o Presencial:
Que Futuro para os Museus Açorianos?

Nota Explicativa

Onde? Página de Facebook "Cultura Açores"

A nossa sala polivalente tem uma capacidade máxima de 100 pessoas?

Quando? 11 de novembro

A Secretaria Regional da Cultura, Ciência e Transição
Digital, através da Direção Regional da Cultura, irá
promover o webinar “Entre o Digital e o Presencial:
Que Futuro para os Museus Açorianos?”. O tema desta
sessão será sobre “Estratégia Digital”, na qual se irão
definir políticas que englobem normas de preservação e
de conservação digital do património cultural açoriano.
O seu objetivo é também debater a literacia e estratégia
digital dos espaços museológicos regionais.
Neste webinar marcarão presença Gonçalo Trindade e
de Teresa Campos e conta ainda com a moderação de
Sandra Garcia, Subdiretora Regional da Direção da
Cultura.

Manuel Rui Alves Monteiro, nasceu em Huambo, Angola no dia 4 de novembro de 1941.
Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra e terminou o curso em 1969. Foi
Ministro dos Desportos em Angola e ex-embaixador de Angola em Portugal. Após
terminar o curso trabalhou em Coimbra e Viseu durante a guerra pela independência em
Angola. Em Coimbra foi membro da redação da conhecida revista, de então, Vértice.

No próximo dia 13 de novembro, a Biblioteca Municipal de Vila do Porto irá receber a apresentação
do livro "Lagares Rupestres da Ilha de Santa Maria" da autoria de Paulo Ramalho. No dia 14 de
novembro, é a vez do lançamento do livro “Asas do Sentimento”, da autoria de Sérgio Cunha.

Pertenceu à direção da Centelha Editora, onde publicou a obra "A onda", em 1973. Após a revolução
de 25 de abril de 1974, regressou a Angola para assumir o cargo de reitor a recém-criada
Universidade de Nova Lisboa, atualmente Universidade José Eduardo dos Santos. Foi o primeiro
representante de Angola na Organização da Unidade Africana e nas Nações Unidas. A sua escrita
baseia-se na pós-independência de Angola e revela os sentimentos e as preocupações do povo
angolano. Manuel Rui é um conhecido escritor a nível internacional e é convidado para dar
entrevistas e participar em conferências sobre o seu país. Os seus textos estão traduzidos para
umbundu, espanhol, francês, inglês, italiano, checo, servo-croata, romeno, russo, alemão, árabe,
sueco, finlandês, hebraico e mandarim.
Bibliografia: Poesia Sem Notícias (1967); A Onda (1973); A Caixa (1977); Sim Camarada (1977); Cinco Dias depois da
Independência (1979); Quem me dera ser Onda (1982)*; Crónica de um Mujimbo (1989); 1 Morto e os Vivos (1993)*; O
Manequim e o Piano (2005); O Semba da Nova Ortografia (2010). *Disponíveis na Biblioteca Municipal



No próximo dia 11 de novembro, a Biblioteca Municipal vai
comemorar o São Martinho, cujo mote é “Vem Comemorar o São
Martinho”. Entre as 16:00 e as 17:00 decorrerão atividades
direcionadas às crianças entre os 6 e os 9 anos. Entre as atividades
programadas consta um teatro de fantoches, um momento musical e
atividades de expressão plástica, todas relacionadas com a temática
do São Martinho.A entrada é livre e não é necessária inscrição.
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“A Biblioteca Municipal de Vila do Porto é um espaço sossegado para um estudo produtivo,
com uma vista excecional com uma mistura de campo e mar, o que transmite uma sensação
de paz a quem frequenta ou vá apenas de visita.”

Matilde Bessa

Novidades

Sugestões da BibliotecaClássicos


