Canções do Exílio
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá ...
(...)

Biblioteca Comunitária
Barca dos Livros

Gonçalves Dias
Minha terra tem macieiras da Califórnia
onde cantam gaturamos de Veneza.

Av. Afonso Delambert Neto, 885 sala 02 | Lagoa da Conceição |
Florianópolis | 88062-000

(...)

Programação
Setembro 2018

A gente não pode dormir
com os oradores e os pernilongos.
(...)
Nossas frutas [são] mais gostosas
mas custam cem mil réis a dúzia.
Murilo Mendes
(...)
Mas onde a palavra “onde”?
Terra ingrata, ingrato filho.
Sob os céus da minha terra
Eu canto a Canção do Exílio!
Mário Quintana

Tel.: 48 3879-3208
www.barcadoslivros.org
www.facebook.com/
barcadoslivros
www.instagram.com/
barcadoslivrosbiblioteca

|Atendimento ao Leitor

Terça-feira a sábado, das 14h às 19h.
Faça seu cadastro na biblioteca e leia os
livros em casa!

|A escola vai à Barca

São visitas agendadas pelas escolas e
projetos sociais à Biblioteca, com
apresentação do acervo, sessão de
leitura e narração de histórias.
Dias 05, 12, 19 e 26, às 10h, 14h e 15h30.
Gratuito.

|Quintas literárias

Leitura em voz alta e compartilhada.
Obra selecionada:
Os Irmãos Karamazov, Fiódor
Dostoiévski, tradução de Paulo
Bezerra, Editora 34.
Coordenação: Tânia Piacentini
Dias 06, 20 e 27, das 19h às 21h.
Gratuito.

| Lançamento de livro
“Poesia Canadense Contemporânea e
Multiculturalismo”, de Maria Lúcia
Milléo Martins.
O livro discute o fenômeno do
multiculturalismo no Canadá e faz um
estudo crítico de oito poetas com
seleção de poemas em edição bilíngue.
Os poetas escolhidos são: Cyril
Dabydeen, Dionne Brand, Fred Wah,
George Elliott Clarke, Jeannette
Armstrong, Mary di Michele, Michael
Ondaatje e Ricardo Sternberg.
Quinta-feira,, 13 de setembro, às 20h.
|Histórias na Barca dos Livros
Passeio de barco na Lagoa da
Conceição com livros, leituras e
narrações de histórias.
Sábado, 15 de setembro, às 15h30 e 16h30
(duas saídas).
Local de referência:
Cooperbarco | Lagoa da Conceição.
Ingressos R$ 5,00 - gratuito para
crianças de até 10 anos.

|Saberes do Corpo: Leituras de Mulheres Radicais, com Ana Araújo e Maiara
Knihs .
A proposta desse curso é comover
|promover diálogos sobre as afinidades
do corpo com a escrita a partir de obras
de artistas latino-americanas atuantes
entre os anos 1960-1980. Serão seis
encontros orientados pela leitura de
alguns trabalhos de Maris Bustamante
e Mónica Mayer, Lygia Clark, Lygia
Pape, Cecilia Vicuña, Beatriz González e
Judith Baca, artistas de multilinguagens em cujas obras a palavra, o corpo
e a plasticidade se mesclam em
profunda relação com os contextos
históricos e políticos em que elas
viveram e criaram.
Sábados, 15, 22 e 29 de setembro e 06,
20 e 27 de outubro, das 10h às 13h.
Investimento: R$ 300,00.
Inscrições e informações:
anaouana@gmail.com e
mknihs@gmail.com .

