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ANTÓNIO DAMÁSIO

O quê? Exposição Virtual do Museu da Chapelaria Nota Explicativa

Onde? Site do Museu de Chapelaria

O autor mais requisitado de 2021 na Biblioteca Municipal foi Eugénio de Andrade?

Quando? Permanente O Museu da Chapelaria, em São João da Madeira,
Aveiro, tem disponível no seu site uma visita virtual a
este espaço. Este museu é uma forma de
homenagem às inúmeras fábricas de chapéus
instaladas nesta cidade, desde meados do século XX,
e é onde se encontra o espólio de algumas dessas
fábricas. Durante a visita virtual são apresentadas
diversas curiosidades sobre o fabrico de chapéus, as
matérias primas utilizadas, as diferentes etapas do
seu fabrico, como por exemplo cardar a lã, bem
como os diferentes tipos de chapéus, como os
militares, religiosos, entre outros. A visita é
acompanhada por textos explicativos dos vários
objetos mostrados, bem como de vídeos e entrevistas
que ajudam o/a visitante a entender a temática
apresentada.

De nome completo, António Rosa Damásio nasceu em Lisboa no dia 25
de fevereiro de 1944. É médico neurologista e neurocientista português
e professor de neurociência na Universidade do Sul da Califórnia. É
autor do livro "O Erro de Descartes" que mudou a ideia das pessoas de
verem a junção "da razão e emoção". A frase mais relevante do livro é: "
[...] toda e qualquer expressão racional está baseada em emoções […] ".
Descreveu a sua investigação e as suas ideias em diversos livros, entre os quais "O Sentimento
de Si", "Ao Encontro de Espinosa", "O Livro da Consciência" e "A Estranha Ordem das Coisas",
que estão traduzidos em mais de trinta línguas e são ensinados em universidades de todo o
mundo. As suas descobertas na área da neurobiologia da mente e do comportamento, com
ênfase na emoção, tomada de decisões, memória, comunicação e criatividade, fizeram dele um
líder com reconhecimento internacional no campo das neurociências. O seu mais recente
trabalho científico e filosófico é a obra "Sentir & Saber". Um livro mais pequeno tanto a nível
físico como das ideias. No início do livro dá a explicação: "Está muito na moda as pessoas
quererem livros pequenos porque têm pouco tempo para ler […].

Bibliografia:OErro de Descartes (1995)*; Ao Encontro de Espinosa (2003)*; E o Cérebro criou o Homem (2009); O Livro da Consciência (2010);
O Sentimento de Si (2013)*; A Estranha Ordem das Coisas (2017); Sentir & Saber (2020)*; *Disponíveis na Biblioteca Municipal
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“A nossa Biblioteca Municipal é sem dúvida um lugar privilegiado, não só pela magnífica
paisagem que a rodeia, como também pela incrível equipa que a constitui, onde estão sempre
todos dispostos a ajudar-nos e que dão luz àquele espaço maravilhoso. Visitem a nossa
Biblioteca Municipal, e desfrutem da simpatia e alegria que aquele lugar nos dá.”
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