
Departamento de Professores e Educadores Aposentados 

Um dia na Biblioteca Nacional de Portugal  

25 de Outubro – quinta feira 

10.00h – Encontro na receção da Biblioteca – Campo grande, 83-Lisboa 

10.30h – Visita guiada à Biblioteca Nacional de Portugal 

12.30h – Almoço na Cantina da Biblioteca 

14.00h – Visita Guiada à exposição “As mil e uma noites em Portugal” 

15.30h – Visita livre: O «nosso» Prémio: 20 anos do Nobel de José Saramago      
___________________________________________________________________________________ 

A BNPortugal é um património documental vasto e muito diversificado que alcança quase dez 

séculos de história e cultura da sociedade portuguesa e 

abrange todos os temas e géneros que cabem num 

acervo bibliográfico, em contínuo crescimento. Um 

património que consagra um futuro para o passado e 

que a cada dia se constrói num registo sistemático do 

presente, para as gerações vindouras. A Biblioteca é, na 

essência, esse património.  

A exposição pretende redescobrir e valorizar a 
presença, em Portugal, do conjunto de contos 
fantásticos, quase todos de 
origem árabe medieval, conhecido pelo título 
de As mil e uma noites. Esta exposição reúne, 
tanto traduções lusas d’As mil e uma noites, 
como algumas imagens do património cultural – 
literário, cinematográfico, teatral e 
outras expressões artísticas – inspirado por esta 
obra, em Portugal. 
 

Com o intuito de recordar aqueles dias de alegria em que a literatura esteve 
na rua, no topo dos noticiários e na ordem do dia da política, foi organizada 
uma pequena mostra em homenagem ao Prémio Nobel da Literatura de 
1998. Ali veremos o seu diploma de Prémio Nobel da Literatura, documento 
por ele depositado no BNP, jornais e revistas, nacionais e estrangeiros, com 
notícias sobre a atribuição do prémio a José Saramago e mensagens que o 
escritor recebeu, de personalidades públicas e leitores anónimos, de 
parabéns e agradecimento pela conquista. É também visível uma pequena 
parte do espólio do escritor, nomeadamente o manuscrito de Levantado do 
chão e um caderno com textos preparatórios deste romance, que foi 
confiado, através de um protocolo de doação, pela FJS à BNP em 2016. 

 

Inscrições limitadas até ao próximo dia 22 para Margarida Lopes – Tlm. 966 039 670  ou 

margaridalopes@sapo.pt 
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