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JOSÉ LUÍS PEIXOTO

O quê? Exposição "Traços de uma Vida"

Nota Explicativa

Onde? Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís
da Silva Ribeiro - Ilha Terceira

Em 2022 foi lançado o Projeto "A Casa dos Livros" que consiste numa casa por freguesia recheada
de livros para que as pessoas os possam levar e, se possível, deixarem outro livro?

Quando? Até 30 de setembro

Esta exposição é uma viagem pela vida e obra do autor,
através de obras trazidas pelos seus familiares, mostrando
desenhos e pinturas que traduzem a sua evolução e
conciliam as suas diferentes linguagens. Da exposição
destaca-se a sua representação singular de três elementos:
as paisagens cosmopolitas dos Açores, nomeadamente a
sua cidade natal de Angra do Heroísmo, os rostos locais
com que se cruzava, assim como a cultura portuguesa e as
suas tradições. Victor Azevedo, pintor e artista plástico,
nascido em Angra do Heroísmo, foi discípulo de Domingos
Rebelo (1891-1975). Na juventude, concluiu o curso de
pintura na Escola Superior de Belas Artes do Porto e
dedicou parte da sua vida ao ensino. Uma das obras com
maior visibilidade deste autor, “Espírito Santo”, integra o
espólio artístico do Vaticano. O trabalho de Victor Azevedo
encontra-se também representado em várias coleções de
organismos oficiais, tais como o Gabinete do Representante
da República para os Açores, Biblioteca Pública e Arquivo
Regional Luís da Silva Ribeiro.

José Luís Peixoto nasceu na aldeia de Galveias, no Alto Alentejo, a 4 de setembro
de 1974. Aos 18 anos foi estudar para a Faculdade Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa, onde se licenciou em Línguas e Literaturas
Modernas, na variante de estudos ingleses e alemães. É um dos autores de maior
destaque da literatura portuguesa contemporânea. Foi o mais jovem vencedor do
Prémio Literário José Saramago, com apenas 27 anos. Esse prémio foi atríbuido
devido ao reconhecimento da crítica e do público do romance Nenhum Olhar, em 2001. Após esse
prémio, a obra de José Luís Peixoto tem sido reconhecida nacional e internacionalmente. A Câmara
e a Biblioteca Municipal de Ponte de Sor, criaram em 2007, o Prémio Literário José Luís Peixoto,
que atribui um prémio literário de trabalhos inéditos, em poesia e em literatura, em anos alternados.
Este prémio para além de homenagear o escritor que é natural deste concelho, a Autarquia salienta
que a iniciativa pretende ainda, incentivar a criatividade literária entre os jovens, assim como o gosto
pela leitura. Neste concurso podem concorrer jovens que completem 25 anos até ao final de cada
ano. A sua obra tem sido abundantemente adaptada para espetáculos e obras artísticas de diversos
géneros. Tem sido colunista de vários órgãos da imprensa portuguesa, como é o caso do Jornal de
Letras ou das revistas Visão, GQ, Time Out, Notícias Magazine, UP, entre outras.
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Bibliografia: Morreste-me (2000)*; Nenhum Olhar (2000)*; A Criança em Ruínas (2001); A Casa, a Escuridão (2002);
Uma Casa na Escuridão (2002)*; Antídoto (2003); Cemitério de Pianos (2006)*; Cal (2007); Gaveta de Papéis (2008);
Livro (2010)*; Abraço (2011); Dentro do Segredo - Uma Viagem na Coreia do Norte (2012)*; A Mãe que Chovia (2012);
Galveias (2014); Em Teu Ventre (2015)*; Todos os Escritores do Mundo Têm a Cabeça Cheia de Piolhos (2016); O Caminho
Imperfeito (2017); Autobiografia (2019); Regresso a Casa (2022)*; Almoço de Domingo (2021).
*disponíveis na Biblioteca Municipal



SUGESTÕES DE LIVROS

O QUE ACONTECE NA BIBLIOTECA

OS NOSSOS EVENTOS

A Biblioteca Municipal de Vila do Porto tem patente até ao dia 30 de Setembro,
entre as 09:00 e as 18:00, a exposição de pintura “Cara a Cara”, de Pedro Sousa e
João Sousa. 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 Biblioteca Municipal irá receber no dia 16 de setembro a apresentação do livro
“Cidades e Resendes”, de José Venâncio Resende, de Minas Gerais, Brasil. A
apresentação decorrerá pelas 21:00.

Sinopse: Este livro é uma “viagem” a cidades que possuem vínculo com a grande
família Resende. Começa pelo norte de Portugal, onde surgiram os Resendes, que
emigraram para a Ilha de Santa Maria no arquipélago dos Açores. Fatos e bens
históricos, bem como atividades econômicas e culturais, compõem este relato,
aproximando comunidades de diferentes regiões e países.

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


