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AUTORA DO MÊS | FILOMENA MARONA BEJA
Filomena Marona Beja nasceu em Lisboa no dia 9 de junho de 1944. Frequentou
o Liceu Francês em Lisboa entre 1950 e 1953 e formou-se em Biologia na
Faculdade de Ciências de Lisboa. Estreou-se em 1998 como escritora com o
romance "As Cidadãs", livro que transporta o leitor para a Lisboa do início do
século XX e onde o papel das mulheres está muito presente. O livro começa com
uma viagem aos Açores, à ilha do Faial, pois foi onde o seu bisavô foi asilado
político no tempo de Sidónio Pais.
Em 2004, a autora publicou a obra "A Sopa", a qual ganhou o Grande Prémio da Literatura, em
2006. É novamente galardoada, em 2007, com o Grande Prémio de Romance e Novela da APE
/ DGLB, com a obra "A Cova do Lagarto". A escritora editou o seu primeiro livro de contos
"Histórias Vindas a Conto", uma coletânea ilustrada com fotografias de André Beja, em 2011.
Participou nas antologias Histórias em Língua Portuguesa, juntamente com outros escritores
portugueses de renome. Em 2014 torna a editar um conjunto de novelas ilustrado pela artista
plástica Maria José Ferreira, sendo a obra intitulada Franceses, Marinheiros e Republicanos. A
sua escrita baseia-se primeiramente na História do nosso país, desde as invasões francesas à
revolução de abril, passando pelo mandato de Manuel Teixeira Gomes como Presidente da
República ou pela passagem de Humberto Delgado pela política.
Bibliografia: Barcas Novas Levam Guerra; De Volta (aos contos); As Cidadãs; A Cova do Lagarto; Avenida do Príncipe
Perfeito; Franceses, Marinheiros e Republicanos; Histórias de Liberdade e outras; O Elétrico 16;
*Todos os livros estão disponíveis na Biblioteca Municipal

O QUE SE PASSA À NOSSA VOLTA
O quê? Exposição "Resiliência" de Urbano
Quando?
Até 30 de junho

Onde?
Galeria Fonseca Macedo
em Ponta Delgada

SABIA QUE...

Nota Explicativa
“Resiliência” é uma exposição que apresenta
um conjunto de pinturas realizadas durante o
confinamento devido ao COVID-19, em
2020, pelo pintor Urbano. As obras foram
inspiradas na primavera que florescia durante
essa época, sendo frequente as imagens de
flores e jardins em obras elaboradas sobre
tela, papel e cerâmica.

A autora do mês, Filomena Marona Beja, já visitou a nossa biblioteca como turista?

SUGESTÕES DE LIVROS
Novidades

Sugestões da Biblioteca

Clássicos

O QUE ACONTECE NA BIBLIOTECA
Irá decorrer no dia 11 de junho, pelas 16:00, na Biblioteca Municipal de Vila do Porto,
a apresentação do livro de poesia “A Queda do Véu” de Maura Sarmento Fernandes,
mariense residente em Ponta Delgada. Desde cedo a escritora é apaixonada pela
escrita, sempre com tendência para descrever os seus pensamentos e emoções.

OS NOSSOS EVENTOS
No próximo dia 17 de junho, a Biblioteca Municipal irá receber mais uma exposição
do fotógrafo mariense Pepe Brix. A exposição intitula-se “Na Rota das Grandes
Manchas” e mostra-nos o retrato da sustentabilidade da pesca artesanal de atum no
arquipélago dos Açores e ainda a forma como os pescadores vivem a bordo das suas
traineiras durante o tempo em que permanecem no mar.
A inauguração irá decorrer pelas 21:30.

OPINIÃO JOVEM
“Tive a oportunidade de utilizar muito mais a biblioteca quando era criança e adolescente, quando
ainda se localizava no antigo edifício (atual AJISM). Tenho muitas boas memórias de brincar, estudar
e ler naquele antigo edifício juntamente com colegas e amigos. Atualmente já não utilizo tanto a
biblioteca como antigamente, mas usufruo muito dos eventos que lá ocorrem. Além disso, o seu
espaço é lindíssimo, com uma paisagem igualmente bonita a acompanhar.”
Mariana Sousa
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

