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OS NOSSOS EVENTOS | EXPOSIÇÃO

"DOCUMENTOS À MESA,
PORTUGAL E NO MUNDO - SÉCS. XIX-XXI"

EM

A Sala de Exposições Temporárias da Biblioteca Municipal de Vila do Porto tem patente até ao mês
de outubro a exposição “Documentos à Mesa, em Portugal e no mundo-Sécs. XIX-XXI”. Esta
exposição consiste na exibição de diversos menus e cartas de mesa de jantares governamentais, reais
e imperiais, desde do século XIX até à atualidade, bem como uma contextualização histórica do que
é mostrado. Se ainda não visitou, aproveite os últimos dias para ver esta exposição.

AUTOR DO MÊS | JÚLIA PINHEIRO PÊGO
Júlia Eduarda Santos Afonso Martins Pinheiro Pêgo nasceu a 6 de Outubro de
1962, em Lisboa. Cresceu em Almada e mais tarde ingressou na Universidade
Nova de Lisboa e licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas. É pós-graduada
em Comunicação Social, pela Universidade Católica Portuguesa. Iniciou a sua
carreira profissional como estagiária na RTP e em 1984 trocou a estação pública
pela Rádio Renascença, onde permaneceu até 1992.
Entretanto, muda-se para a SIC onde apresentou diversos programas, sendo que "A Noite da Má
Língua" foi o que mais se destacou. Em 2002 muda-se para a RTP e apresenta o concurso "O Elo
mais Fraco". Mais tarde ingressa na TVI onde exerceu funções de subdiretora de programação e
apresentadora de talk-shows e reality shows. Em janeiro de 2011 regressa à SIC. Em 2001 lança o
seu primeiro livro "O que diz Júlia", conjunto de crónicas escritas para a revista Máxima. Em 2009
lança o seu primeiro romance "Não sei nada sobre o Amor". Em 2019 a apresentadora estreou-se no
teatro com a peça "Monólogos da Vagina".
Bibliografia: O que diz Júlia (2001)*; Não sei nada sobre o Amor (2009); Um castigo exemplar (2015)*;
*Disponíveis na Biblioteca Municipal

O QUE SE PASSA À NOSSA VOLTA
O quê?

Exposição Virtual
"Vida, Modos de Usar"

Duração? Permanente
Onde? Website do Museu Carlos Machado
SABIA QUE...

Nota Explicativa
As doações feitas nos últimos 10 anos ao Museu
Carlos Machado foram o mote para o tema desta
exposição. A exposição consiste na exibição de
objetos do quotidiano do séc. XX, sendo esta uma
forma de recuperar e preservar as memórias e as
histórias associadas a estes objetos, que vão desde
peças de vestuário, brinquedos ou loiças. É também
uma forma de homenagear todos os que fizeram
doações ao museu, enriquecendo o seu acervo
museológico e preservando as memórias associadas
a cada bem. A exposição está dividida por temas,
indo desde das vivências em família, higiene pessoal,
passando pelo lazer e o brincar.

A Biblioteca Municipal foi inaugurada em outubro de 2009?

SUGESTÕES DE LIVROS
Novidades

Clássicos

Sugestões da Biblioteca

O QUE ACONTECE NA BIBLIOTECA
O Lions Clube de Santa Maria, em parceria com Associação de Pais da Escola Básica e
Secundária de Santa Maria, irá promover na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, uma
conferência subordinada ao tema “Presença Humana nos Açores anterior aos Descobrimentos
Portugueses” no dia 15 de outubro às 20:00, com o professor Doutor Félix Rodrigues, da
Universidade dos Açores. Félix Rodrigues tem sido um dos defensores da presença humana nos
Açores, antes da chegada dos portugueses ao arquipélago. São diversos os locais que apontam
para este facto, como por exemplo antas na ilha Terceira ou pirâmides na ilha do Pico.

OPINIÃO JOVEM
“Quando penso em uma biblioteca, penso em algum sítio calmo, pacífico. A Biblioteca Municipal de
Vila do Porto é um bom exemplo disso, mas com um extra, a incrível e dissemelhante paisagem para
sul da ilha de Santa Maria. A melhor hora para lá estar e sentir esta positividade que nos transmite
a natureza e a luz do sol, é de manhã na sala dos fundos regional e local, enquanto o sol se encaminha
para o seu ponto mais “alto”. Para além de tudo isto, existe uma equipa, uma equipa de pessoas
incríveis que não nos deixa faltar nada.”
Viviana Esteves
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