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LUÍSA CASTEL-BRANCO

O quê? Exposição "Cápsulas do Tempo - O
Património Cultural Subaquático dos Açores"

Nota Explicativa

Onde? Museu da Graciosa

O livro mais requisitado de 2021 foi “Era um vez…Santa Maria” de Adriano Ferreira?

Quando? Até 17 de abril
O Museu da Graciosa tem patente a exposição
temporária “Cápsulas do Tempo, o Património
Cultural Subaquático dos Açores”. Esta
exposição tem como objetivo dar a conhecer a
história de naufrágios ocorridos no mar dos
Açores, bem como a importância geoestratégica
da nossa região na expansão europeia do século
XV. Existem cerca de um milhar de naufrágios
espalhados pelos Açores, representando
autênticas cápsulas do tempo, que nos ajudam a
compreender outros tempos. A exposição conta
ainda com peças relacionadas com naufrágios
descobertos, nos últimos anos, na Baía da
Horta.

Luísa Castel-Branco nasceu no dia 12 de abril de 1954, em Lisboa. É
muito conhecida do público como apresentadora de televisão, mas
também é jornalista e escritora. A sua vida esteve sempre ligada à
comunicação social. Começou como redatora do jornal Semanário. Mais
tarde fez parte do grupo fundador da revista Máxima. Criou uma
agência de comunicação, dedicando-se à área do marketing político.
Em 1999 aceitou o convite para fazer parte do projeto do canal de cabo Canal Notícias de
Lisboa, onde fez o programa “Luísa”. Depois desta experiência, seguiu para a TVI onde
apresentou o concurso “Dinheiro à vista”, em 2000. Passou pela RTP1, onde apresentou o
programa diário “Emoções Fortes” e o concurso “O Elo mais Fraco”. Em 2001, lança o seu
primeiro livro "Luísa". Em 2008, escreve o seu primeiro romance, intitulado "Alma e os
mistérios da vida", uma obra que teve bastante sucesso. Em 2020 publica "Quando eu era
pequenina", uma obra autobiográfica que faz parte de uma trilogia. Participou em telenovelas
como atriz, tais como "Doce fugitiva" e "Coração d’ouro", em 2007 e 2015, respetivamente. É
mãe da conhecida atriz Inês Castel-Branco.
Bibliografia: Luísa (2001); Alma e os mistérios da vida (2008); Não digas a ninguém* (2009);Nini e a sua amiga bolota (2010); Para
ti (2010); Diz-me só a verdade (2012); Não desistas de mim (2013); Estranho lugar para amar (2014); Nos teus olhos vejo o mundo*
(2016); 1001 razões para mudar tudo (2016); Quando eu era pequenina (2020)
*Disponíveis na Biblioteca Municipal



SUGESTÕES DE LIVROS

OPINIÃO JOVEM

OS NOSSOS EVENTOS

“Desde muito cedo que a Biblioteca Municipal faz parte da minha vida. Quando era mais nova,
esperava pela minha mãe sair do trabalho na biblioteca, passava lá as horas que fossem precisas
porque era um espaço em que me sentia à vontade e que era bem recebida. Quando fui para a
universidade, aproveitava todas as férias que cá vinha para ir lá estudar, no novo espaço, que faz com
que estudar seja prazeroso, só pela vista que a biblioteca nos proporciona. Mas não é só o espaço que
faz a biblioteca ser o que é, as suas funcionárias fazem com que o ambiente seja extremamente
acolhedor, por serem sempre tão simpáticas e prestáveis. Ir à biblioteca é saber que vou ser recebida
com um sorriso e não há melhor do que isso.”

Entre os dias 23 de abril e 15 de maio decorrerá na Biblioteca Municipal de Vila
do Porto, a XIX edição da Feira do Livro. Como sempre irão estar disponíveis
livros das mais diversas temáticas e de diferentes editoras e autores, quer sejam
locais, regionais e nacionais. O dia de abertura irá contar com a presença do
escritor açoriano Pedro Almeida Maia, autor da obra Ilha-América. O horário
de funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 09:30 às 18:00, estando
aberta todo o dia, e aos sábados e aos domingos das 14:30 às 18:00, estando
encerrada no feriado do 25 de abril.

Soraia Soares

Novidades

Sugestões da Biblioteca Clássicos

Horário de Funcionamento | 2ª feira - 10:00 às 18:00 | 3ª a 6ª feira - 09:00 às 18:00
Contatos | Telefone: 296 883 438 | E-mail: biblioteca@cm-viladoporto.pt


