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ISABEL STILWELL

O quê? Exposição "As Mulheres da Terra" Nota Explicativa

Onde? Museu de Angra do Heroísmo

O edifício da Biblioteca Municipal também é conhecido como Solar da Boa Nova?

Quando? Até 21 de maio
A exposição “AsMulheres da Terra”, da autoria de
Rui Caria, retrata a vida de oito mulheres
terceirenses que têm em comum a vida no campo.
Pretende-se com esta exposição mostrar como é
o trabalho destas mulheres, num mundo que
muitas vezes é associado aos homens.
Com idades compreendidas entre os 21 e os 80
anos, algumas trabalham a tempo inteiro nas
terras, cuidando dos animais, sendo que outras
fazem-no como uma segunda ocupação ou como
forma de ajudar a família, nesta que é uma das
principais fontes de rendimento de muitas
famílias da Terceira, bem como dos Açores. Esta
exposição é assim uma homenagem a todas as
que escolhem o campo como o seu modo de vida.

Maria Isabel Stilwell nasceu em Lisboa no dia 8 de maio de 1960. É conhecida
como uma grande jornalista e escritora do público português. Aos 21 anos
começou a trabalhar no jornal Diário de Notícias. Criou e dirigiu a revista Pais
& Filhos, na qual ainda colabora regularmente, e foi diretora da revista Notícias
Magazine e do jornal Destak, entre junho de 1997 a 2012. Já escreveu vários
livros de ficção, contos e histórias para crianças, mas a sua grande paixão, e pela
qual ficou conhecida pelos portugueses, foi a escrita dos romances históricos.
Em 2007 lançou a obra D. Filipa de Lencastre, que foi um bestseller. Seguiram-se outros
romances históricos de rainhas portuguesas. Em 2017, o romance Isabel de Aragão foi eleito o
2º melhor livro de ficção, no Prémio Livro do Ano Bertrand. Em abril de 2019, e para assinalar
o bicentenário da rainha D. Maria II, iniciou uma coleção sobre rainhas de Portugal dedicada
aos mais novos. Conta já com mais de 300 mil livros vendidos que falam sobre oito grandes
rainhas portuguesas e um rei. Três dos seus livros foram traduzidos em inglês e um foi publicado
no Brasil. Todos os seus livros ocupam o top de vendas de ficção nacional. É a autora de
romances históricos mais lidos em Portugal. Grande parte do seu tempo é dedicado à
investigação para os seus novos romances, ao mesmo tempo que dá cursos, conferências e
palestras dentro e fora de Portugal.
Bibliografia: Guia para ficar a saber ainda menos sobre as mulheres (2001); Como eu dei com o meu psiquiatra em louco (2003); Quer um filho
melhor por este preço? (2003); Filipa de Lencastre - A rainha que mudou Portugal* (2007); Catarina de Bragança - A coragem de uma infanta
portuguesa que se tornou Rainha de Inglaterra* (2008); D. Maria II - Tudo por um reino* (2012); Os dias de uma mãe que não é perfeita (2014); As
Melhores Histórias para contar em minuto e meio (2015); Diário de uma Avó Galinha (2015); Isabel de Aragão* (2017)
*Disponíveis na Biblioteca Municipal



SUGESTÕES DE LIVROS

OPINIÃO JOVEM

OS NOSSOS EVENTOS

“A Biblioteca Municipal de Vila do Porto é sem dúvida uma das mais belas e acolhedoras
bibliotecas dos Açores. É um espaço com ambientes confortáveis, constituída por
profissionais eficientes, simpáticos e criativos e rodeada por uma paisagem magnífica
onde a natureza é um livro aberto para todos os leitores. Ler um livro, estudar, realizar
trabalhos, atividades individuais ou em grupo neste espaço é verdadeiramente muito
gratificante e prazeroso. Desde os meus 6 anos de idade que requisito livros de diversos
temas, permitindo-me uma melhor acessibilidade aos meus estudos. Recordo-me do
primeiro livro que requisitei “O Dragão Rabugento” para a realização de uma expressão
oral, lembrança esta que guardo com carinho.”

Está a decorrer até 15 de maio na Biblioteca Municipal de Vila do Porto,
a XIX edição da Feira do Livro. A feira encontra-se aberta 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. Aproveite os últimos dias para
comprar o seu livro preferido, com descontos convidativos.

Miguel Borges Chaves

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


