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RICHARD ZIMLER

O quê? Exposição "Latitudes de semelhança" de
Isabel Nolasco

Nota Explicativa

Onde? Biblioteca Pública e Arquivo Regional João
José da Graça

O livro mais requisitado em 2022 na biblioteca foi Os Mais de Eça de
Queirós.

Quando? Até 24 de fevereiro de 2023

A mostra inclui 42 fotos a preto e branco que
constituem o registo da viagem que a
fotógrafa realizou a Omã e ao Irão no ano de
2019, com o intuito de capturar as pessoas
nos seus ambientes e culturas, o espírito dos
lugares por onde passou e os protocolos que
nos diferenciam e aproximam destas
latitudes.
Tendo sido acolhida por uma família emOmã,
Isabel Nolasco documentou através da sua
lente a intimidade e os rituais quotidianos de
um povo. E no universo das diferenças,
encontrou um oceano de semelhanças.

Richard Zimler nasceu em Roslyn Heights, em Nova Iorque no dia 1 de janeiro de
1956. Faz este ano 67 anos. É licenciado em Religião Comparativa pela Universidade
de Duke, em 1977 e mestre em Jornalismo pela Universidade me Stanford, em 1982.
Ingressou na carreira de jornalismo, durante 8 anos na região de São Francisco. Em
1990, radicou-se em Portugal e reside na cidade do Porto, desde então.
Deu aulas na Escola Superior de Jornalismo e na Universidade do Porto, durante 16
anos.
bteve a nacionalidade portuguesa em 2002. Dedicou-se à escrita nos anos noventa e o seu

primeiro romance foi editado em 1996 com o título O último cabalista de Lisboa. A partir desse
momento publicou vários romances, uma colectânea de contos, bem como livros infantis. Essas obras
entraram nas listas de bestsellers de vários países. A sua obra encontra-se traduzida para 23 línguas.
Quando escreve romances prefere escrever em inglês e os livros infantis, em português. Já proferiu
mais de 500 conferências sobre a sua escrita e a cultura judaica, em escolas, museus, bibliotecas,
livrarias, sinagogas e auditórios públicos em mais de 15 países, incluindo os EUA, Inglaterra,
Austrália, Portugal, França e Brasil.
Vários dos seus livros fazem parte do Plano Nacional de Leitura, incluindo Dança Quando
Chegares ao Fim, Se Eu Fosse, O Último Cabalista de Lisboa, Insubmissos, Na Terra dos Animais
Falantes e O Cão que Comia a Chuva.

Bibliografia disponível na Biblioteca Municipal:OÚltimo Cabalista de Lisboa (1996); Meia-Noite
ou o Princípio do Mundo (2003); Goa ou o Guardião da Aurora (2005); Os Anagramas de Varsóvia
(2009); Ilha Teresa (2011); O Evangelho Segundo São Lázaro (2016).



SUGESTÕES DE LIVROS

OS NOSSOS EVENTOS

A Biblioteca Municipal de Vila do Porto acolhe até
30 de janeiro a Exposição “Escaldões, Cavalas e
Maços a Meias”. Da autoria de José Henrique
Andrade, esta exposição é praticamente um
arquivo dos seus últimos três verões. Usando
apenas uma point and shoot e rolos expirados,
procura retratar de forma genuína e natural as
vivências na nossa ilha, durante esta específica
altura do ano, como também transmitir a energia
juvenil insular. Entre paisagens, amigos e
experimentações, o objetivo da exposição é
transmitir o sentimento de nostalgia, de como
quem abre o baú poeirento cheio de álbuns de
fotos de outrora.

Novidades

Sugestões da Biblioteca

Clássicos

Horário de Funcionamento | 2ª feira - 10:00 às 18:00 | 3ª a 6ª feira - 09:00 às 18:00
Contatos | Telefone: 296 883 438 | E-mail: biblioteca@cm-viladoporto.pt

15 janeiro a 15 fevereiroEM BREVE...
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