A nossa seleção do mês de junho 2017
Laços de Família
Clarice Lispector
Reunindo vários contos da autora, e com prefácio de Lídia Jorge, "Laços
de Família" foi publicado em 1960. Os 13 contos foram escritos entre
1943 e 1955: "Devaneio e embriaguez duma rapariga", "Amor", "Uma
galinha", "A imitação da rosa", "Feliz aniversário", "A menor mulher do
mundo", "O jantar", "Preciosidade", "Os laços de família", "Começos de
uma fortuna", "Mistério em São Cristóvão", "O crime do professor de
matemática" e "O búfalo".

Reconquista Cristã
Pedro Gomes Barbosa
Este livro trata das história da Reconquista Cristã do sécs. IX a XI,
nomeadamente das batalhas que permitiram o avanço dos domínios
cristãos no território do Ocidente Peninsular que veio dar origem ao
reino independente de Portugal.

Não é meia noite quem quer
António Lobo Antunes
Uma história africana que Leonardo Boff propõe ao leitor como
reflexão de sua própria condição, origem e destino. A liberdade e o
esplendor dos céus (águia) é a origem e destino do humano. Ele se vê,
no entanto, confinado nas cercanias da limitação dos costumes, da
opressão social, política, religiosa e pessoal (galinha). O autor convida o
leitor a lutar por viver "como" águia, apesar de não poder não ser
galinha. Há que se buscar o equilíbrio.

Não tem graça!
Jeanne Willis, Adrian Reynolds
Certo dia, a Hiena, que se acha engraçada, coloca uma casca de banana
no caminho da Girafa. Quando a Girafa escorrega e vai direitinha
contra uma árvore, desencadeia-se uma série de desgraças que irão
envolver todos os animais. A Hiena ri-se a bom rir à custa deles. Mas
quem ri por último ri melhor!

O Bob na Pizaria
Louisa Campbell
Será que Bob consegue salvar o dia do Senhor Sabatini? Sim,
consegue! O Senhor Sabatini está muito atrapalhado! As máquinas da
pizaria avariaram-se e o rapaz das entregas está doente…

A Avó Adormecida
Roberto Parmeggiani, João Vaz de Carvalho
A minha avó dorme. A minha avó dorme o dia todo. A minha avó
dorme o dia todo, desde há um mês… "A avó adormecida" apresenta
com sensibilidade, ternura e proximidade, a estreita relação entre um
menino e a sua avó, que fica doente. O tom poético do texto é
complementado pelas ilustrações simples à base de cores suaves
feitas com lápis, aguarela e pastel. De destacar ainda é a subtileza com
que Roberto Parmeggiane - evocando a sua própria memória
sentimental - narra o processo da doença, desde o momento em que
os protagonistas partilhavam tempo, leituras e afeto, quando a enfermidade ainda não se
tinha manifestado, passando pelos primeiros sintomas e pela letargia do sono irreversível que
o neto compensa com a sua companhia; até um desenlace em formato de conto... João Vaz de
Carvalho recorre a belas metáforas visuais para representar o fluir do tempo, a perda, a
ausência e recordação

DVD´S
Dr. T e as Mulheres
Robert Altamn
Dr. Sullivan Travis (Richard Gere), mais conhecido por Dr. T, é um
ginecologista muito requisitado pelas mulheres da classe alta do Texas.
Ele entra em pânico quando a sua mulher Kate (Farrah Fawcett) sofre uma
crise de nervos e vai parar ao hospital. Enquanto isso, a sua filha mais
velha esconde o seu gosto por mulheres e o caso de amor com a dama de
honra do seu casamento, a mais nova é paranóica e cria teorias de conspirações e ele ainda
tem de lidar com Carolyn (Shelley Long), sua leal secretária que tem uma paixão não
correspondida por ele. Bree (Helen Hunt), a sua nova cliente, é a única opção que ele tem de
encontrar salvação e conforto.

As Viagens de Gulliver
Bem vindos à clássica história de Gulliver, o gigante que naufragou na ilha
dos minúsculos Lilliputianos. Esta é a nova versão das fantásticas
aventuras de Gulliver, cheia de musica, romance e gargalhadas, onde as
pessoas patéticas aprendem grandes lições de amor e… esparguete.

