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ONÉSIMO TEOTÓNIO ALMEIDA

OS NOSSOS EVENTOS
NATAL NA BIBLIOTECA

O quê? Exposição "Presépios
das valências da Santa Casa da
Misericórdia da Ribeira Grande"

Nota Explicativa

Onde? Site da Câmara Municipal da Ribeira
Grande

A Biblioteca encontra-se aberta ao público desde 23 de abril de 2011?

Quando? Permanente

A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, em
parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande,
promove a exposição “Presépios das valências da Santa
Casa da Misericórdia da Ribeira Grande”. Esta mostra
consiste em apresentar ao público dezassete presépios,
em resposta a um desafio lançado às diversas valências
desta instituição de solidariedade social. A exposição é
online e tem como pano de fundo, o Museu Vivo do
Franciscanismo. Nos presépios é notável a imaginação e
criatividade colocada pelos utentes de cada uma das
valências da Misericórdia da Ribeira Grande, oferecendo
assim uma visão do que o Natal representa para os
mesmos.

Onésimo Teotónio de Almeida nasceu no dia 18 de dezembro de 1946 no
Pico da Pedra, em São Miguel. É um conhecido autor micaelense que
emigrou para os Estados Unidos da América em 1972. Ao emigrar para os
EUA continuou com a sua formação académica, onde completou o
mestrado em 1977, e em 1980 doutorou-se em Filosofia, pela Universidade
de Brown, em Providence.

Entre os dias 20 e 23 de dezembro, a Biblioteca Municipal irá promover diversas atividades
direcionadas ao público infantil e alusivas ao Natal, com o mote “Natal na Biblioteca”. Das
atividades previstas constará uma Hora do Conto e atividades de expressão plástica. As atividades
decorrerão das 14:00 às 16:30.

A sua escrita divulga e investiga as raízes açorianas, a comunidade portuguesa emigrada nos EUA, a
vida académica, Portugal e o mundo. É autor de várias obras e de mais de duas centenas de ensaios
publicados em Portugal, Estados Unidos, Brasil, França e Inglaterra. Fundou e dirige a Editora
Gávea-Brown, que se dedica à edição em inglês de obras da literatura e cultura portuguesa, e uma
revista bilíngue, com o mesmo nome, que se dedica aos estudos da literatura portuguesa e americana.
Foi também colaborador dos jornais, O Jornal e Diário de Notícias e é colaborador regular da revista
LER, Jornal de Letras, bem como de várias publicações periódicas da imprensa portuguesa dos
Estados Unidos da América e Canadá.
Bibliografia: Da Vida Quotidiana na L(USA)lândia (1975)*; A Questão da Literatura Açoriana (1983)*; Mensagem – Uma Tentativa de
Reinterpretação (1987)*; Açores, Açorianos, Açorianidade – Um Espaço Cultural (1989)*; Que Nome é Esse, ó Nézimo? – e Outros Advérbios de
Dúvida (1994)*; Viagens na Minha Era (2001); Livro-me do Desassossego (2006); A Obsessão da Portugalidade (2017); O Século dos Prodígios - A
Ciência no Portugal da Expansão (2018); Correntes D'Escritas & Correntes Descritas (2019); *Disponíveis na Biblioteca Municipal



A Biblioteca Municipal encontra-se a promover “Tardes na Biblioteca”,
atividades dirigidas para o público infantil. Esta iniciativa conta com
diversos momentos, entre os quais, a tradicional “Hora do Conto” e
atividades de expressão plástica. Com o passar dos meses, será escolhido
um diferente tema para ser celebrado durante as atividades. No mês de
dezembro o tema a ser celebrado é o Natal. As “Tardes na Biblioteca”
começam às 16:00 e encerram às 17:00, e decorrerão à segunda e sexta-
feira. As crianças com menos de 5 anos deverão vir acompanhadas de um
adulto.

O QUE ACONTECE NA BIBLIOTECA

SUGESTÕES DE LIVROS

OPINIÃO JOVEM

Horário de Funcionamento | 2ª feira a 6ª feira - 09:00 às 17:00
Contatos | Telefone: 296 883 438 | E-mail: biblioteca@cm-viladoporto.pt

“A nossa biblioteca municipal é muito mais para além dos livros. É um espaço de convívio e
partilha, onde todos/as são bem vindos/as. Um espaço onde somos sempre bem recebidos/as e
podemos contar sempre com a boa disposição da equipa da biblioteca. Um local onde não há
pressas e cada um/a segue o seu ritmo. Aliado a tudo isto, há ainda a espantosa paisagem que
envolve o sítio, principalmente ao final do dia. Para muitos pode ser um lugar distante, em
relação a outros locais em Vila do Porto, mas para mim é o lugar ideal, pois é pacato e também
torna a biblioteca única e diferente de outros espaços semelhantes. Por tudo isto e muito mais,
a biblioteca é um local onde vale a pena estar.”

Filipe Andrade

Novidades

Sugestões da BibliotecaClássicos


