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Teolinda Gersão

O quê? Construindo O Nosso Futuro Juntos: a
moeda comemorativa dos 75 anos da ONU.

Nota Explicativa

Onde? Museu do Dinheiro - Lisboa

Onde hoje é a Sala do Conto, exisita um depósito de armas, conhecido como paiol?

Duração? Até 24 de janeiro

Nos 75 anos da Organização das Nações
Unidas, o Museu do Dinheiro tem patente uma
exposição alusiva a esta efeméride, que explica
a fundação e história desta instituição, da qual
Portugal faz parte desde 1955. Também para
assinalar a data, foi cunhada uma moeda
comemorativa de 2€, alusiva ao tema.
Portugal é o único país da ONU a emitir uma
moeda comemorativa.

De seu nome completo Teolinda Maria Sanches de Castilho Gersão Gomes
Moreno, nasceu a 30 de janeiro de 1940. Frequentou o Liceu Nacional Infanta
Dona Maria, em Coimbra. Licenciou-se em Germânicas, Romanística e Anglística
nas Universidades de Coimbra, Tübingen e Berlim, as duas últimas na Alemanha.
Começou por publicar ficção aos 41 anos. O seu primeiro romance, "O Silêncio",
foi editado em 1981 e teve boas críticas.
Outro romance em que retrata uma sociedade sufocada pela censura, cansada com uma guerra colonial
e encena o derrube da ditadura de Oliveira Salazar, tem como título "Paisagem com mulher e mar ao
fundo", editado em 1982. Foi escritora residente na Universidade da Califórnia em Berkeley em fevereiro
e março de 2004. Recebeu prémios literários pela sua obra, como o Grande Prémio de Romance e
Novela da Associação Portuguesa de Escritores, Prémios de Ficção do Pen Club, o Grande Prémio de
Conto Camilo Castelo Branco, este prémio com o título "Histórias de ver e andar". Em 2017, recebeu o
Prémio Literário Vergílio Ferreira pelo conjunto da sua vasta obra. Quatro dos seus livros foram
adaptados ao teatro e encenados em Portugal, Alemanha e Roménia. Vários contos deram origem a
curtas-metragens.
Bibliografia:O Silêncio (1981); Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo (1982); O Cavalo de Sol (1989); A Casa da Cabeça
de Cavalo (1995); A árvore das palavras (1997); A mulher que prendeu a chuva (2007); A cidade de Ulisses (2011); Atrás da
Porta e Outras Histórias (2019); Alice e outras mulheres (2020).



SUGESTÕES DE LIVROS

DVD DO MÊS

OPINIÃO JOVEM

Horário de Funcionamento | 2ª feira a 6ª feira - 09:00 às 17:00 | Horário Exclusivo para Grupos Vulneráveis - 09:00 às 11:00
Contatos | Telefone: 296 883 438 | E-mail: biblioteca@cm-viladoporto.pt

Todos os meses, verá o que a Biblioteca tem para oferecer a nível de leitura. Sejam novidades ou livros
mais antigos, todos têm a mesma missão: levar os/as nossos/as leitores/as numa viagem literária que se
espera inesquecível.

"No âmbito do projeto desenvolvido pela Biblioteca Municipal, que tem como designação “Na Nossa
Biblioteca”, foi-me pedida uma opinião acerca do espaço e é com muito gosto que o faço. Desde dos 6
anos que frequento a Biblioteca Municipal, que era onde passava a maior parte dos meus tempos livres.
A “nossa” biblioteca sempre foi um espaço acolhedor não só para estudar mas também nas atividades
que nos proporcionava. No entanto, a biblioteca também permite aos leitores requisitar livros de forma
gratuita, procurando ocupar o seu tempo livre. Desde já, os livros são uma fonte de conhecimento e uma
forma mais simples de realizar algum trabalho, tem vocabulário mais rico e compreensão a nível cultural,
histórico e moral." Cristina Travassos

Filme: "Persépolis" | Ano: 2007
Realizadores: Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud
Sinopse: Marjane é uma menina de 9 anos que vive no Irão, na época da
Revolução Islâmica. Apesar de tenra idade, Marjane não se conforma com as
mudanças radicais pelas quais o seu país está a passar, como a obrigação do
uso do véu pelas mulheres. Mesmo com estas proibições e com o perigo de ser
presa, esta menina consegue contornar a situação e deliciar-se com a cultura
ocidental. Baseado na história de vida da realizadora, Marjane Satrapi, o filme
foca-se em aspetos como a intolerância e a repressão. Foi nomeado para o
Óscar de Melhor Filme de Animação e ganhou o Prémio do Júri do Festival de
Cannes.
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