IL NUOVO
O PIACER
RE DI LEGGERE IN ITALIANO
I
O

Para
a os leitore
es fiéis e to
odos aque
eles que qu
uerem faze
er parte do nosso gru
upo
de a
amigos, o primeiro
p
en
ncontro esttá marcado
o para dia 27 de marrço, às 18
8h30.
Nestte mês, po
or ocasião do
d Dia da Mulher, le
eremos alg
gumas págginas de "L
La
lung
ga vita di Marianna
M
Ucrìa”, da
a famosa escritora
e
Da
acia Maraiini.

Sino
opse: Bagh
heria, Sicíliia, começo
o do século
o XVIII. Ma
arianna é uuma jovem
nobrre, surda e muda des
sde os 5 an
nos de ida
ade. Ainda criança, M
Marianna é
dada
a como esp
posa ao tio
o Pietro Uccrìa e pass
sa a vida lu
utando conntra a sua
deficciência, de
erivada do trauma de um
estu
upro. Presa
a em si mesma, ela re
refina seus
s sentimenttos e seus sentidos de
d
uma
a maneira extraordiná
e
ária, graçass, acima de
d tudo, ao uso exceppcional do
olfatto e da visã
ão, que mu
uitas vezess trazem à mente me
emórias.

Este
e ano decid
dimos esco
olher as ob
bras com base
b
nas re
ecorrênciaas e datas
s
sign
nificativas de cada mês.
m

Temos outra novidade: no final de cada encontro, será sorteado o vencedor
de um livro em italiano.
Não perca!

Aqui está o calendário completo dos encontros e dos autores:
Quarta-feira 27 de março: La lunga vita di Marianna Ucrìa, de Dacia
Maraini
Quinta-feira 11 de aprile: Leonardo segreto, de Costantino D'Orazio
Terça-feira 21 de maio: Meccanica celeste, de Maurizio Maggiani
Quarta-feira 12 de junho: Le otto montagne, de Paolo Cognetti
Quarta-feira 28 de agosto: Ogni angelo è tremendo, de Susanna Tamaro
Quinta-feira 26 setembro: La città dei ragazzi, de Eraldo Affinati
Quinta-feira 17 de outubro: Evento "L'italiano sul palcoscenico"
Segunda-feira 18 de novembro: Hostaria Cinema, de Giancarlo Rolandi

Horário: 18h30
Local: Sala Nervi da Embaixada da Itália

ENTRADA FRANCA sujeita à lotação. Para garantir sua presença envie um
e-mail com seu nome a eventos.brasilia@esteri.it
(sua presença estará confirmada sem nesessidade da nossa e-mail de
resposta).

