Cultura

Apresentação de livros | 11 e 12 de março
Didier Ferreira e Maria João Gama na BMDD
A Biblioteca Municipal D. Dinis (BMDD), de Odivelas, vai voltar a ser palco
de apresentações de livros. Os autores Didier Ferreira e Maria João Gama
estarão na nossa biblioteca já nos próximos dias 11 e 12 de março.

Dia 11 de março – 19h00
Apresentação do livro “Diário de um empregado de
balcão” de Didier Ferreira
Parceria: Wip – Momentos de Aprendizagem /Inter-Faces

Sobre o livro:
Histórias simples, escritas de forma cativante. Textos de pura ficção, que
transportam uma mensagem complexa e representativa de realidades que causam
desassossego.
cinematografia.
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a poesia estar ao serviço da prosa. A sensibilidade descritiva, a linguagem
poeticamente concebida e a construção de quadros imagéticos conferem a este
livro um estilo distintivo.
Este livro marca a sua estreia na ficção de género contista.
Sobre o autor:
Nasceu em Luanda em dezembro de 1985. É também nacional de São Tomé e
Príncipe e residente em Portugal há mais de vinte anos.
Licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Universidade Nova de Lisboa,
onde frequenta atualmente o mestrado em Estudos Portugueses.

É fundador do movimento Jovens Poetas Vadios, com o qual tem vindo a realizar,
desde 2008, diversas sessões de poesia em escolas, universidades e associações
culturais.

Dia 12 de março – 17h30
Apresentação do livro “O Universo feminino
em António Aurélio Gonçalves” de Maria João
Gama
Apresentação a cargo da locutora Margarida Mercês
de Melo.

Sobre o livro:
Através de um ensaio, a autora aborda a obra do escritor cabo-verdiano António
Aurélio Gonçalves, explorando-a pela perspetiva das personagens femininas das
novelas do escritor. Uma análise minuciosa e objetiva que dá especial destaque aos
aspetos sociais da vida das personagens e aborda questões como a insularidade, a
solidão, a prostituição e a infidelidade masculina.
Sobre a autora:
Apresentadora de televisão e professora de português do ensino secundário. Foi
manequim, modelo fotográfico e foi uma das finalistas do concurso Miss Portugal.
Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, e obteve o Mestrado em
Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa.
Locutora e apresentadora da RTP Internacional e da RTP África. Atualmente
encontra-se na RTP Memória, onde apresenta o programa “Há Conversa”.
Recentemente enveredou pela área dos documentários, tendo já realizado quatro.
Efetuou ainda, regularmente, reportagens pelo mundo inteiro. Devido ao trabalho
desenvolvido
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condecoração pelo Senado do Estado de New Jersey.

Odivelas, 04 de março de 2016
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