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INÊS PEDROSA

O quê? Exposição Virtual "Mundo Pequenino: a
infância entre 1890 e 1950"

Nota Explicativa

Onde? Site da Direção Regional da Cultura

Um dos livros mais requisitados em 2021 foi "A Estranha Ordem das Coisas" de António Damásio?

Quando? Permanente

A exposição “Mundo Pequenino: a infância
entre 1890 e 1950” mostra-nos a evolução da
infância ao longo dos anos, nomeadamente
desde finais do século XIX até metade do
século XX. Ao longo da exposição virtual
ficamos a conhecer um pouco mais as
diferentes etapas de uma criança, desde do
nascimento até ao início da adolescência,
recordar hábitos antigos das crianças, sendo
que também se pode contemplar diferentes
peças de vestuário e brinquedos de outros
tempos.

Inês Margarida Pereira Pedrosa, escritora e tradutora portuguesa, nasceu em
Coimbra a 15 de agosto de 1962. Com apenas 12 anos publicou o seu primeiro
texto literário na revista Crónica Feminina, revista ligada ao universo feminino.
Licenciou-se em Ciências da Comunicação, na Universidade Nova de Lisboa,
onde enveredou pelo jornalismo, sendo a sua vida profissional sempre ligada aos
jornais e revistas como é o caso da revista Visão, Jornal de Letras, Artes e Ideias,

.

entre outras. Foi ainda diretora da revista Marie Claire de 1993 a 1996. Paralelamente à sua vida
profissional, a paixão pela escrita esteve sempre presente, com a escrita de diversas obras. Participou
também em programas de rádio e de televisão. Em 1991 escreveu um livro infantil intitulado Mais
ninguém tem. Seguiu-se o seu primeiro romance A instrução dos Amantes, publicado em 1992. Em
1997 editou Nas tuas mãos, que conta a história de três gerações de mulheres da mesma família.
Com esta obra recebeu o Prémio Máxima de Literatura, sendo que em 2010 voltou a receber o
mesmo prémio com a obra Os Íntimos. Em 2005, escreveu a sua primeira peça de teatro 12 mulheres
e uma cadela, dirigida pela atriz São José Lapa, e também Socorro, estou grávida! em coautoria com
Patrícia Reis e encenação de Celso Cleto. Em outubro de 2017, iniciou uma editora, a Sibila
Publicações, dedicada a ensaios femininos. Inês Pedrosa esteve no Canadá, em outubro de 2019 a
representar Portugal no quadragésimo Festival Internacional de Autores de Toronto. Fazes-me Falta,
foi o livro que foi apresentado nessa ocasião.
Bibliografia: Mais Ninguém Tem (1991); A Instrução dos Amantes (1992)*; Nas Tuas Mãos (1997); 20 Mulheres para o
Século XX (2000); Fazes-me Falta (2002)*; A Eternidade e o Desejo (2007)*; No infinito mar do meu desejo (2015); As
Lições de Vida de William Shakespeare (2016); O Processo Violeta (2019)*; Vinte Surpreendentes Histórias de Natal (2019);
*disponíveis na Biblioteca Municipal



SUGESTÕES DE LIVROS

O QUE ACONTECE NA BIBLIOTECA

O Município de Vila do Porto irá promover no próximo dia 5 de agosto, pelas 21:00,
o lançamento do livro “o povo junto pode tanto e mais que el-rei”, da autoria de José
Manuel Reis Leite e Manuel Augusto de Faria. O momento contará com a presença
da Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, Bárbara Chaves, de Diniz
Rezendes, investigador, e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto,
Domingos Barbosa.

No dia 14 de agosto, pelas 18:00, será lançado o livro “Anatomia do Quotidiano”, da
autora mariense Manuela Resendes. O lançamento contará com a presença do poeta
Daniel Gonçalves.

OS NOSSOS EVENTOS
A Biblioteca Municipal de Vila do Porto irá receber a partir do dia 11 de agosto, pelas
21:00 a inauguração da exposição de pintura “Cara a Cara”, de Pedro Sousa e João
Sousa. Esta exposição está inserida na programação das Festas 15 de agosto, sendo
o momento escolhido para a abertura destas festividades. Pedro Sousa e João Sousa,
pai e filho, ambos partilham o gosto pela arte. O primeiro conta já com larga
experiência no campo da arte e por várias vezes expôs em Santa Maria. O último,
apesar de tenra idade, conta já com algumas participações em eventos onde expôs os
seus trabalhos. A exposição estará patente até 30 de setembro.

Novidades
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