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Editorial
A primeira edição do Rituais dell Arte Jornal teve, a meu ver, um bom resultado editorial em termos de conteúdo,
apostando na diversidade, na descentralização e falando do que se faz pelo país em termos culturais. Falámos de teatro,
cinema, literatura, música e museus.
Não me agradou a falta de espaço no jornal, que teve problemas de design e de facilidade de leitura. Assim, na segunda
edição procurámos resolver o problema, surgindo assim uma nova imagem gráfica, um novo design: este número, com
cerca de 20 páginas, vem responder a esta importante questão.
Para mim, fundador e administrador desta publicação, e fundador e presidente da Associação Rituais dell Arte, a segunda
edição do Rituais dell Arte Jornal nunca esteve em causa por 3 razões que passo a enumerar:
1- Não existe nenhuma publicação , jornal ou revista, que tenha como única linha editorial a arte e a cultura feitas e
apresentadas em Portugal, e refiro-me a um Portugal de todas as regiões. Continuam a existir apenas suplementos de
alguns órgãos de comunicação social nacional, que destacam os eventos das grandes cidades;
2- Outra das razões prende-se com teimosia, com uma certa pretensão e, aqui, a pretensão que tenho, é de ser
ambicioso e humilde, mas com uma ideia clara e necessária de um jornal que se interesse por todas as formas de arte e
manifestações culturais em todo o país (porque Portugal não é apenas Lisboa, Porto e Algarve). Trabalho há 21 anos em
música e cultura em todas as regiões do país e sei que existem muitas cidades, muitas pessoas, muitas estruturas com
grande capacidade de trabalho e com grande criatividade que não chegam ao conhecimento da maioria.
3- A última razão é que quero dar um simples contributo a uma área que me dá tanto há 21 anos, e que me permite ser
teimoso, ambicioso e pretensioso... Pretendo honrar as cidades e pessoas que se cruzaram comigo e confiaram em mim,
permitindo-me trabalhar e crescer. Presenciei o esforço de luta contra a interioridade, contra o preconceito e contra a ideia
que Portugal é apenas Lisboa e Porto. E quero esclarecer que nasci, vivi, casei, estudei e trabalhei em Lisboa, nada tenho
contra a minha cidade, mas há muito mais para além dela.
Temos uma grande edição, com muito conteúdo, diversidade: entrevistas a grandes criadores; destaque a mais de 20
cidades portuguesas e ao que se faz em termos de espectáculos; notícias sobre museus espalhados por todo o país.
Temos ainda 65 bilhetes para oferecer em variados géneros e locais.
Por fim, uma das grandes apostas minhas para esta segunda edição, que acarreta um esforço financeiro e que fortalece
esta minha ousadia, é a ideia de que uma estrutura pequena e independente possa ter a pretensão de estar nas bancas
por todo o país. É isso que vai acontecer! Vamos estar nas bancas, vamos ao combate. Estou disponível para a derrota
mas, até lá, estou na luta pela vitória... descentralizar e aproximar as artes de tudo e de todos.
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O que se faz
com um prémio
Nuno Camarneiro, vencedor do Prémio Leya
da Literatura 2012

“O prémio veio dar-me uma confirmação
de que vale a pena continuar a escrever.”
1. Em 2012 recebeu o Prémio Leya da
literatura com o romance “Debaixo de
algum céu”.
1.1. O que significou, para si, esta vitória?
Em primeiro lugar, foi uma grande satisfação
ter o reconhecimento do júri, em particular
neste caso porque é um prémio anónimo,
em que se concorre com um pseudónimo,
sendo avaliada apenas a qualidade do texto.
Depois, implica uma série de coisas: uma
maior exposição pública, um maior número
de convites para ir a escolas, a bibliotecas,
entrevistas e esse tipo de actividades. É
uma faca de dois gumes: por um lado, é
interessante porque queremos sempre que
conheçam o nosso trabalho mas, por outro, o
trabalho de escrita, é um bocado antagonista
desta exposição, pede recolhimento,
isolamento. É como se as qualidades que são
necessárias para a escrita de um livro fossem
opostas às que precisamos para o promover e
estar no círculo da comunicação social. Nem
sempre é fácil equilibrar estas duas facetas. O
prémio foi uma experiência interessante. Não
me considero particularmente misantropo mas
também não sou muito vocacionado para isso.
Foram precisas algumas estratégias para o
fazer.
1.2. Como é que este prémio influenciou a
sua carreira e a sua vida?
É cedo para dizer como influenciou a minha

carreira porque ainda só lancei dois livros
mas o prémio veio dar-me uma confirmação
de que vale a pena continuar a escrever. Há
sempre aquela questão: será que vale a pena?
será que o meu trabalho é meritório? E estes
prémios vêm ajudar a dar uma resposta.
1.3. Sente que este prémio teve alguma
influência na divulgação da sua obra e do
seu nome enquanto autor?
Todos os prémios têm e mais ainda o prémio
Leya, pelo seu valor económico. Lembro-me
que o meu primeiro livro, “No meu peito não
cabem pássaros”, estava ainda na primeira
edição quando ganhei o prémio e rapidamente
chegou à quarta. Além disto, tirando algumas
excepções, escritores com já muito nome
como Saramago ou Lobo Antunes, é muito
difícil um escritor chegar ao telejornal. Quando
chega é porque ganhou um destes prémios
ou porque assassinou alguém. São as únicas
coisas que podem levar um escritor que não
seja consagradíssimo à televisão em horário
nobre. Os prémios têm também esta vertente.
1.4. O que leva um autor já publicado a
concorrer a um prémio literário?
Eu concluí um livro cerca de um mês antes
da data limite de entrega para o prémio Leya
e achei que valia a pena experimentar. O livro
estava concluído, não foi escrito a pensar no
prémio, foi escrito com outras preocupações
mas, uma vez que coincidia e que não
tinha nada a perder, resolvi experimentar.
Interessava-me o facto de os manuscritos
serem lidos sem o nome do autor, era
uma espécie de prova cega e isso é muito
estimulante.
1.5. Como se vive depois de um prémio
literário?
No meu caso, a grande mudança foi a questão

de ter mais solicitações. Fui a muitas escolas,
corri o país, fui ao Brasil fazer lançamentos e
participar em mesas. De resto, o meu trabalho
como professor e a investigação têm seguido
caminhos algo independentes da parte
literária.
A literatura tem a grande vantagem de não
acarretar, em geral, uma exposição muito
grande. Não são tão conhecidos os rostos
dos autores, como os actores e figuras da
televisão. Além disso, infelizmente, não
somos um país com tantos leitores assim. Por
vezes acontece reconhecerem-nos na rua,
claro, mas não acontece tanto que me deixe
desconfortável. Ia deixar-me desconfortável se
isso acontecesse muito. Felizmente, os nossos
livros podem ser conhecidos sem nós sermos.
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Uma (Outra) Nova Cinderela
“Cinderela: Era uma vez uma história de magia” é o nome do novo musical infantil
produzido pela Companhia de Performances Criativas da Associação Cultural Rituais Dell Arte,
que estreou no dia 28 de Novembro de 2014, no Teatro Ibérico, em Lisboa e passou já por mais de
doze teatros, por todo o país, onde encontrou casas cheias e um público receptivo.
	Entre as salas visitadas, Miguel Ruivo Duarte, autor e director da peça, salienta os
espectáculos de Mafra, Faial e Alcochete, onde refere que “o público vibrou com o espectáculo”.
Mónica de Sousa, a actriz que dá vida a Cinderela no palco de “Era uma vez uma
história de magia”, partilha esta visão. Segundo a actriz, “a reacção do público tem sido
extraordinária”. Salienta, no entanto, o entusiasmo dos mais jovens: “as crianças adoram a
Cinderela. Muitas fazem perguntas, tiram fotografias e pedem autógrafos”.
Tratando-se de uma adaptação do clássico infantil com o mesmo nome, esta versão do
conto afasta-se da narrativa original, apresentando-se como um espectáculo de teatro e música,
onde se destaca a importância da amizade e da persistência face à adversidade da vida.
Segundo Miguel Ruivo Duarte, esta peça trata-se de uma peça cujo enredo promete
surpresas, tratando-se de um evento “com muito humor, muita música e que passa uma
mensagem muito importante sobre a libertação feminina, sobre o que é permitido ou não às
mulheres pela sociedade”. Tiago da Cruz, o encenador, concorda com esta ideia. Segundo o
encenador, há “vários elementos que tornam esta peça especial”, dos quais salienta “a mensagem
que é transmitida” e cujo cariz se afasta da visão do conto tradicional que nomeia a peça. “Aquela
visão romântica (e um bocadinho machista) da rapariga que conhece um homem e que porque
casa com ele sai de uma vida miserável, não é a nossa visão”, explica o encenador, “a nossa
Cinderela é pró-activa, decide o seu caminho e, se gosta do príncipe, não é porque gosta dele que
toma as suas decisões”.

Para Mónica de Sousa, a ênfase na quebra dos estereótipos de género torna a sua
personagem uma nova Cinderela e é um dos pontos mais interessantes da história. Sobre a
personagem, conta-nos que “não é uma rapariga que quer ficar no palácio, a cuidar da vida de
casa, quer estudar, quer uma vida própria em vez de viver a vida dos outros”.
Com texto e letras originais de Miguel Ruivo Duarte e de Pedro de Adão, esta produção musical
conta com encenação de Tiago da Cruz, composição de Josina Filipe e um elenco formado por
cinco jovens actores.
Associando as vertentes lúdica e sociopedagógica, esta peça de teatro trata-se de
uma produção familiar, que se destina particularmente aos mais novos, sendo recomendada para
crianças a partir dos 3 anos de idade.
Após a digressão de 2014, o espectáculo promete continuar até, pelo menos, o Natal
de 2015. Miguel Ruivo Duarte afirma que, no que respeita a espectáculos infantis e familiares,
existe “uma lacuna na oferta ao longo do ano. Na altura do Natal há oferta mas depois desaparece.
Nós vamos continuar vivos e activos”. Dessa actividade, fará parte um CD editado com músicas
originais do espectáculo e inúmeras apresentações.
“Cinderela” estará em cena até ao final de 2015, continuando a encher as salas do país
com a sua “História de Magia”. Entre as localidades que irão receber o espectáculo encontramse a Sertã, Olhão, Lagoa, Proença-a-Nova, Ponte de Lima, São João da Pesqueira, Macedo de
Cavaleiros, Amadora, São Pedro do Sul, Borba, Braga, Batalha, Pombal e Vouzela.
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As muitas vidas d’ “Os Maias”
Por Marina Ferraz

Última semana em exibição. Uma única sessão diária, decorrendo da parte da tarde. Sobre a bilheteira, um ecrã onde se lê “Os Maias: cenas
da vida romântica”, lotação: 15%”, cenário raro dentro das condições apresentadas. É o filme português mais visto de 2014. Levou mais de 100 mil
pessoas até às salas da Lusomundo.
Não estamos no Ramalhete, nem em Santa Olávia. Estamos numa sala de cinema. Sob a iluminação ténue do espaço, encontram-se
maioritariamente pessoas de meia idade. As expetativas comentam-se, em surdina, nas cadeiras
do cinema, num burburinho que termina no primeiro acorde da música que dá início ao filme.
A versão de João Botelho trata-se da primeira adaptação do romance “Os Maias”, de Eça de Queirós, ao cinema mas está longe de ser a
primeira adaptação deste. Passando da literatura ao teatro, do teatro à televisão, da televisão, agora, à tela de cinema, “Os Maias” viveram, já, muitas
vidas. Mudam os estilos, as palavras, os rostos. Somam-se os actores que dão vida a personagens como Carlos da Maia, Maria Eduarda ou João da
Ega. No imaginário das pessoas, em algumas das versões, muda até a história, a que se somam e subtraem cenas, a que se acrescentam ou retiram
adereços, onde se testam estilos, ideias, sotaques, brincadeiras
e um sem fim de jogos de luz e sombra.
Carlos Reis, professor na Universidade de Coimbra e especialista em Estudos Queirosianos, relembra, mesmo
que a transmediatização do romance começou no próprio autor. “O próprio Eça também tentou escrever uma adaptação d’ Os Maias. Apercebeuse que o romance tinha um grande potencial dramático e tentou construir uma adaptação”, explica. Do manuscrito de Eça de Queirós conhecem-se
apenas os dois primeiro actos, onde existem diversas indicações cénicas. Segundo Carlos Reis, o autor terá desistido da adaptação por considerar
que o romance “na sua dimensão, não apenas física e textual mas também semântica, sempre ficaria reduzido num exercício de transposição
intermediática.”
Isto não impediu, no entanto, que, posteriormente, as adaptações fossem feitas. Entre elas, contam-se inúmeras peças de teatro,
onde se celebriza a versão de José Bruno Carreiro; a série da RTP em 1979; o seriado brasileiro realizado pela TV Globo, em 2001, e, agora, a
adaptação cinematográfica. Apesar de todas estas adaptações se centrarem no romance que deu origem ao filme de 2014, João Botelho considera
que “o romance até foi pouco adaptado”, o que explica dizendo que “a nossa literatura é grande, o Eça é grande. As pessoas estavam um bocado
esquecidas”.
Entre as pessoas que assistem ao filme, as opiniões divergem. Ana Calem, economista de profissão, afirma que leu o romance, que
descreve como “fantástico”. Sobre o filme, refere que “está de acordo com as expetativas.”. “Achei interessante a narração de fundo e os cenários”,
conta-nos. Filipe da Silva, compositor, discorda: “Não gostei do filme. Achei demasiado teatral,
é um bocadinho maçador de ver”. Outras opiniões se somam a estas, todas salientando o carácter teatral do filme, as telas de autoria de João Queirós,
que servem de cenário e as performances dos actores. Apesar das opiniões distintas sobre o filme, sobre as versões anteriores, foram unânimes:
delas, conheciam apenas o nome, mas nunca tinham tido contacto com nenhuma ou tinham apenas visto, de relance, alguns episódios
do seriado da Globo.
Segundo Carlos Reis, “a coragem de encarar um romance como “Os Maias” no cinema já é admirável” e vem mostrar que “as personagens
não morreram, estão lá em sobrevidas e sobrevivem.”. Consciente da responsabilidade que representa a adaptação, João Botelho afirma que o cinema
precisa do apoio do Ministério da Cultura e que esse apoio deve ser devolvido. “Quero fazer coisas que sejam importantes para o meu país”, explica,
“acho que é um privilégio ter uma equipa destas. Não se pode brincar com isto.”
O filme termina, ao fim de quase três horas, com o desligar do cenário na casa do Ramalhete. E, quando essas
se apagam, no ecrã, retorna a iluminação da sala. Os murmúrios retomam-se, no acender das luzes. As pessoas levantam-se e saem. Fazem parte do
grupo que tornou “Os Maias” o filme português mais visto de 2014.
Terminado o período de exibição comercial, o filme continuará em digressão pelo país em 2015, levando “Os Maias” até outros públicos.
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Carlos Reis* fala sobre as várias adaptações do romance “Os Maias”

“Três razões, três palavras: Eça-de-Queirós”
1. A obra “Os Maias” teve diversas
adaptações, antes da versão
cinematográfica de João Botelho,
nomeadamente peças de teatro, a série
da RTP e a série da TV Globo. Com quais
destas adaptações teve contacto?
Contacto tive com todas. Conheço a peça de
teatro de José Bruno Carreiro, representada
pela primeira vez, no centenário do Eça [de
Queirós]. Esta centra-se muito na intriga do
incesto e tem muita dificuldade em pôr no texto
a complexidade, a multiplicidade, a riqueza
da vida social. Dificuldades semelhantes teve
a adaptação de 1979, da RTP. Para mim, de
todas as tentativas, é a menos conseguida
porque tem uma feição teatral e retórica
que faria seguramente o Eça rir-se. Tem
uma solenidade e um peso dramático que o
romance não pede. Já a Globo, fez um grande
investimento, de milhões. Teve problemas
de produção e na escolha d’ “Os Maias” que
haviam de ser representados porque não
é possível re-mediar as 700 páginas. As
escolhas foram discutidas e foi discutível,
também, a novidade que a Maria Amaral, a
argumentista, trouxe à versão de televisão.
Dois aspectos: um para mim aceitável, o outro
não. O que para mim é aceitável, que muita
gente criticou, foi o facto daquela versão ter
incluído personagens que não eram de “Os
Maias”. O que era mais discutível e a meu
ver inaceitável é que se tenha inventado o fim
da história. Curiosamente a autora não usa o
termo “adaptação”, usa o termo “versão”, o que
ressalva um pouco isto.
2. Mais alguma versão se destaca?
O próprio Eça tentou escrever uma adaptação
d’ “Os Maias”. Apercebeu-se que este tinha um
grande potencial dramático e tentou construir
uma adaptação. Ficou pelo 2º acto, pelo
menos é o que se conhece do manuscrito. Não
foi adiante porque se apercebeu que aquele
romance na sua dimensão, não apenas física
e textual mas também semântica, na sua
complexidade, sempre ficaria reduzido num
exercício de transposição intermediática.

3. O que torna “Os Maias” uma obra que
apela a tantas adaptações pelos media?
Ser um grande romance e ser de um tempo
em que a estética é de representação do real.
Estas duas coisas conjugadas tornam “Os
Maias” apetecíveis e, sendo o Eça um autor
muito conhecido, há a tentação de ir
ver. Esta parece-me uma explicação plausível
para as adaptações transmediáticas deste e
outros romances.
4. Considera que estas adaptações trazem
algo de novo ao romance e à forma como o
público encara a sua história?
Trazem sempre. Não sou fundamentalista
quanto a isso. Se trouxerem só um acréscimo
de curiosidade pela obra do escritor, já
trazem alguma coisa. Mas trazem também
outras propostas de leitura e isso é fecundo.
Confirmam que as personagens não morreram,
estão lá em sobrevidas e sobrevivem para
outros públicos. Sobretudo, traduz-se nesta
ideia de que o romance não está acabado, as
personagens saltam cá para fora, estão entre
nós.
5. Qual foi a sua opinião sobre o filme de
João Botelho?
Elogio a coragem de encarar um romance
como “Os Maias” no cinema. Nunca tinha

sido feito e essa coragem já é admirável.
Agora, a meu ver, a versão do João Botelho
tem um problema de orçamento. Não estou
certo de que, com outro financiamento, um
dos aspectos mais comentados nesta versão,
a questão dos cenários, se mantivesse.
Reconheço que traz um desafio plástico
interessante mas retira profundidade social
à representação da sociedade d’ “Os Maias”
e dá ao filme uma tonalidade dramática de
operática, que é legitima, evidentemente...
mas estamos a falar de cinema, não de teatro
ou ópera. Não sou ninguém para discutir a
concepção de cinema de João Botelho ou
qualquer outro mas, para mim, cinema é
movimento, profundidade de campo, acção...
Não é só diálogo. Outro aspecto: o poeta
Tomás De Alencar, embora personagem
secundária, é muito importante do ponto de
vista da semântica do romance. É a única
personagem d’ “Os Maias” que aparece nos
três grandes tempos do romance. Não é
inocentemente que Eça usa estes pormenores
nos grandes tempos do romance.
Isto diz-nos uma coisa clara: o grande
sentido d’ “Os Maias” é a permanência do
romantismo. Logo, não se pode deixar de ter
essa personagem presente no episódio final...
falta aqui, a meu ver, um aspecto semântico
absolutamente decisivo. Depois, acho que
há alguns problemas de casting. O casting
do João da Ega, já se disse, e não é demais
sublinhá-lo, é um excelente achado mas o da
Maria Eduarda parece-me muito fraco e, no
caso do Carlos da Maia, parece-me um pouco
baço.
6. A adaptação cinematográfica de “Os
Maias” de João Botelho alcançou já o
marco de filme português mais visto do
ano. A que factores atribui esta adesão?
O João Botelho merece, é um realizador muito
sério, muito competente, muito culto, muito
voltado para literatura. Mas eu acho que há
três razões, três palavras: Eça-de-Queirós.
Puxa público. E, depois, por ser um autor do
cânone, há toda a curiosidade criada em torno
da versão cinematográfica do romance. Mas
acho que, de facto, é principalmente o Eça
que puxa o público e o João Botelho também
porque é um bom realizador. Estão ambos de
parabéns.

*CARLOS REIS: Professor de literatura
portuguesa e de teoria da literatura na
Universidade de Coimbra e autor de diversos
livros e artigos sobre Eça de Queirós.
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João Botelho fala sobre o
cinema e os “seus” Maias

“O cinema nunca
é o que se passa
nem quando
se passa, é um
ponto de vista.”

na vida. E os miúdos sabem tudo, mas não
têm capacidade de concentração. É tudo a
correr. Isto é lutar contra a maré. Mas não é
resistir, é fazer ao lado. Quem quer resistir,
perde. Fazendo ao lado, às vezes ganha-se
alguma coisa.
3. Passada a fase de exibição nos cinemas,
entraram em digressão. Que reacções e
opiniões tem sentido por parte do público?
Uma das coisas que me deixou contente foi
o regresso dos adultos ao cinema, alguns
que já não iam ao cinema há cinco ou dez
anos. Os adultos tinham sido escorraçados
das salas porque hoje o cinema é feito para
adolescentes. O cinema é comida e bebida.
Neste momento, ganha-se muito mais na
pipoca do que no bilhete.
Em digressão já fui a vários sítios e vou
continuar. A alguns dos sítios onde estamos
a ir não houve exibição comercial. Com os
miúdos, às vezes é horrível, outras vezes é
maravilhoso. Com os pais, corre sempre bem.

1. A obra “Os Maias” teve já diversas
adaptações, nomeadamente peças de
teatro, as séries da RTP e da Globo (2001)
e, agora, o seu filme. Teve contacto com
estas?
Vi dois episódios da série brasileira e fartei-me
daquilo. Eles reescreveram, acrescentaram
episódios de outros romances do Eça [de
Queirós]. Era uma adaptação muito novelesca.
Os actores eram bons e tinha muita atenção
ao guarda roupa mas era muito interpretativa
da interioridade dos personagens. Não gosto
disso.

4. A que se deveu a opção pelo uso das
palavras exactas de Eça de Queirós?
Não gosto de reescrita, não posso trair um
grande escritor. O texto é a matéria do cinema.
Já tive filmes em que escrevi o argumento
mas, quando pego num texto do Eça, não
reescrevo nada: ele escreve melhor do que eu,
para que é que hei-de reescrever?! Eu sei que
cinema e literatura não coincidem mas é bom
aproveitar a matéria original, ser verdadeiro.
Reescrever Eça de Queirós é uma vergonha,
uma traição. Portanto, tenho de usar as frases
dele.

1.2. A sua versão foi a primeira adaptação
da obra ao cinema. O que o levou a decidir
fazer esta adaptação?
Estou a ficar mais velho e tenho o privilégio
de filmar. Se não houver apoio do Estado não
há arte: não há teatro, não há opera, não há
música, não há nada. Tenho de devolver o
apoio que me dão. Uma pessoa mostrar o seu
trabalho não precisa de se degradar, de fazer
coisas pseudo comerciais... senão ia depender
do Ministério do Comércio e não do Ministério
da Cultura. Acho que devo fazer coisas que
sejam importantes para o meu país. Só me
interessa Portugal. É um privilégio ter uma
equipa destas. Não se pode brincar, não pode
ser uma coisa só para alienação e consumo. A
dada altura comecei a pensar no que se podia
fazer que fosse interessante e que pudesse
inquietar hoje. Não tento fazer a reprodução
do real, como tentou a adaptação brasileira.
Quero tentar fazer verdade, mas sem enganar
as pessoas.

5. A actualidade dos cenários social,
económico e cultural nacional foi um dos
factores utilizados na escolha das cenas do
filme?
Eça é um génio, apanhou Portugal. Demorou
sete anos a escrever o romance mas era tão
forte que foi arrasado pela crítica, ninguém
queria ver-se naquele espelho. Aliás, era um
espelho tão forte que ainda hoje reflecte o
país. Portugal é assim. Tivemos D. Sebastião
que levou todos para a guerra e onde
morreram e se venderam tantos, tivemos a
inquisição, depois anos de fascismo... anos
de amarfanhamento do cérebro, de sujeição
à ignorância e de poder medíocre... Eça na
altura profetizou a banca rota de Portugal.
É tudo muito parecido com hoje. A ideia era
tentar manter as coisas mais fortes que lá
estão. Não podia deixar de fazer o jantar do
Central, ou o sarau da Trindade, a ideia da
demagogia do deputado, da pimpineira, da
incultura do povo. Aquele frenesim inculto que
este país mantém ao longo dos anos. Quis
manter estas coisas fortes, actuais.

2. O seu filme alcançou já o marco de filme
português mais visto do ano. Esperava esta
adesão por parte do público português?
O meu objetivo era ter o maior número de
pessoas possível. Posso fazer um filme
maravilhoso e ter dez ou vinte espetadores.
Tive 110 mil, aconteceu. Às vezes é preciso
criar um acontecimento, e este é o Eça. Neste
caso falou-se muito, tive apoios, a Câmara
apoiou o filme. Falou-se muito porque “Os
Maias” é um romance muito difícil de adaptar.
Isso levou as pessoas ao cinema. Foi uma
coisa engraçada mas contra a maré porque o
cinema que se faz em Portugal, é um cinema
que exige alguma concentração, calma, pausa

6. Na sua entrevista à RTP afirmou: “estes
não são” Os Maias” de Eça de Queirós.
São os meus Maias. A maneira como eu os
li”. Quais são os momentos do filme onde
se denota mais essa leitura pessoal do
romance?
A minha ideia de adaptação era saber o que
cortar e o que deve ficar. Porque é tudo bom.
Posso fazer uma longa metragem só com
a descrição do Ramalhete, uma curta só
com a descrição do sol a bater nos cabelos
da Maria Eduarda. Nota-se a minha leitura
na construção da estrutura. Na opção de
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não fazer os exteriores, que foi uma atitude
artística e económica, ao mesmo tempo.
Porque... como é que se reconstrói o Chiado?
Isso é na América! Tirar carros, sinais de
trânsito, encher tudo de terra, de cavalos?!
Gastava o dinheiro do cinema português de
dez anos. Ver “Os Maias” como uma opera
é a minha leitura. Tentei manter as camadas
[do romance], o melhor que se pode fazer:
enquadramentos, a escolha das cores, a
pintura.... o que está aqui é o respeito pelo
texto com uma visão de pintura. É uma
escolha. O cinema nunca é o que se passa
nem quando se passa, é um ponto de vista.
Eu tentei que o meu ponto de vista não traísse
muito o Eça.
7. O que pode o cinema trazer de novo ao
romance?
Não traz de novo ao romance, traz de novo ao
próprio cinema. Ao romance é difícil dar algo
novo mas o cinema faz as pessoas pensar.
Acho que o cinema é uma arte falsa. Nem
sequer é uma arte, vai roubar às outras todas.
E gosto daquela ideia de que o que é verdade,
neste filme, é o texto do Eça. O cinema é
falso! Ninguém morre e ninguém vai para a
cama com ninguém no cinema. Aliás, a minha
adaptação é feita com artifícios, com cenários
de telas exteriores, de teatro ou ópera, tem
uma estrutura quase musical, apesar de
pouca gente cantar. Mas é uma ideia de
artifício. Não é por acaso que o genérico é
feito com um cantor de ópera, o Jorge Vaz
de Carvalho, que está sentado numa mesa,
a ler o romance e, atrás dele, está toda a
parafernália que eu vou usar durante o filme:
o guarda roupa, as cabeleiras, os adereços, a
bengala, os desenhos que eu fiz, os desenhos
que eles fizeram, as maquetes do Eça de
Queirós. Tem tudo à volta. É isto o artificio do
cinema e, depois, a verdade é o texto.
8. As vendas do romance “Os Maias”
aumentou 48% em 2014 relativamente
ao ano anterior. Acredita eu o seu filme
incentivou a leitura do romance?
Sim. Aumentaram quase em dobro as vendas
d’ “Os Maias” nas livrarias, desde o filme.
As pessoas voltaram a ler, interessaram-se
novamente por uma coisa que é preciosa,
que é a nossa literatura. A nossa literatura é
grande. O Eça é grande. As pessoas estavam
um bocado esquecidas.
9. O seu filme tem, pelo menos, dois
anacronismos: o surgimento do jornal “O
Capital” e do café “A Brasileira”, ambos
posteriores a Eça de Queirós. A inclusão
destes elementos no filme teve alguma
intenção especifica?
Foi uma ideia: a de tentar manter-me o mais
fiel possível, sendo o mais infiel possível.
Não é, sequer um filme de época. É um
filme do dia em que o fiz mas é uma leitura
relativamente séria do romance. Fiz algumas
traições com a intenção de dizer que isto é
falso, é uma ideia, não é a coisa, é uma ideia
da coisa. Está cheio de brincadeiras. Há até
o aparecimento de outras coisas que não
existiam na época, que nem são realistas. Eu
não gosto do realismo. As brincadeiras são
para mostrar que o cinema não é a verdade.
O real é a matéria e o que as pessoas
sentem.

DANÇA

Oferta

Companhia Clara Andermatt
celeBra em 2015
Ao longo do ano 2015, a Companhia Clara
Andermatt apresentará diversos espectáculos,
com exibição prevista em Portugal e no
estrangeiro.
Destaca-se a estreia de “Novo-Velho Circo”,
um espectáculo inspirado nas artes circenses
e que realiza em conjunto com Radar 360º.
A primeira apresentação está prevista para
os dias 12,13,14 e 15 de Março, no Teatro
Viriato, no qual Clara Andermatt é artista
residente. Após a estreia, o espectáculo será
ainda apresentado nos dias 3 e 4 de Julho, na
Praça D. João I, com organização do Rivoli
Teatro Municipal do Porto e no Cine-Teatro de
Estarreja, em Setembro; prevendo-se ainda,
para este ano, a apresentação do espectáculo
no Centro Cultural Vila Flôr, em Guimarães, no
Teatro Virgínia em Torres Novas e em Lisboa.
Sobre “Novo-Velho Circo”, Clara Andermatt

diz-nos que “o universo das artes circenses
constitui uma experiência nova”, pelo que, para
a coreógrafa, “traz tudo” de novo.
“Fica no Singelo”, considerado o melhor
espectáculo de dança em 2014 pelo Jornal
Público (Ípsilon) e um dos melhores do ano
pelo Expresso, é outro dos espectáculos que
andará em digressão ao longo do ano 2015.
No dia 20 de Março, estará no Teatro Municipal
Joaquim Benite, em Almada, seguindo-se as
apresentações no Teatro Municipal de Vila
Real (em Maio); em Macau (em Junho) e
no Teatro Municipal São Luiz (a 2, 3 e 4 de
Outubro).
Entre os dias 22 e 25 de Junho (Teatro Viriato,
Viseu) e os dias 18 e 20 de Dezembro (O
Espaço do Tempo, Montemor-o-Velho), a
academia apresenta, no âmbito da dança
Inclusiva, “Encontro Normal com a Diferença”,
sendo ainda apresentado, no dia 25 de
Novembro, integrado no evento New Age New
Time, o espectáculo “Queda-livre” (Parte I) de

1 bilhete duplo
“Novo-Velho Circo”
14 Março
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Teatro Viriato
Viseu

Clara Andermatt, no Teatro Viriato, em Viseu.
Além destes espectáculos, fazem também
parte da agenda da companhia para 2015
alguns workshops. Assim, para o começo do
Verão, prevê-se, para Macau, um workshop de
dança contemporânea e de dança tradicional
portuguesa (em data ainda a definir), um
Workshop com Clara Andermatt para a
comunidade e a sua respectiva apresentação,
no Teatro Viriato, em Viseu (dias 29 de Junho e
10 e 11 de Julho).
Sobre as expectativas para os novos
espectáculos, Clara Andermatt afirma que
deseja que, fazendo o que imagina e procura,
“consiga acrescentar, fazer sentir e produzir
reflexão”, para que a “arte seja transformadora
de mentalidades, crie novas percepções,
sensibilidades e iniciativas”. Além disto,
salientando as dificuldades económicas do
meio artístico nacional, a coreógrafa refere
ainda uma outra expectativa: “que haja retorno
do investimento financeiro e artístico”.

Clara Andermatt fala da dança e da vida dos coreógrafos em Portugal

“Estamos a atravessar um ponto crítico
e de grande dificuldade.”

2. Considera que o público português gosta
de dança?
Eu acho que sim. De uma maneira geral as
pessoas gostam de dança. Nasceu connosco,
desde o principio da vida, do ser. Mas temos
uma convenção qualquer, um corpo fechado,
reprimido durante muito tempo e isso se calhar
reflecte-se em timidez...
Mas a dança cada vez mais atrai público,
talvez devido ao aumento da oferta e da
diversidade. E acho que o público tem
vindo a ser educado nesse sentido, até pela
disseminação de diferentes estilos de dança.
3. Algumas coreógrafas estrangeiras, como
é o caso de Pina Bauche e Anne Teresa de
Keershmaeker têm agradado ao público
português. Por que razão considera que
existe, no nosso país, esta tão grande
valorização de coreografos estrangeiros?
Sente que, na dança, também se sente uma
subvalorização da arte nacional?
Keershmaeker e Pina Bauche são referências,
têm uma profundidade no trabalho, no
conhecimento e a sua arte comunica de uma
forma muito especifica. São espetáculos que
tocam em qualquer parte do mundo. Mas o
público português cada vez mais valoriza os
coreógrafos portugueses. Em geral, temos

5. Na sua opinião, qual é o futuro da dança
em Portugal?
É importante ser optimista porque é isso
que nos leva a não desistir. A dança sempre
foi muito dinâmica e transgressora. Claro:
estamos todos muito cansados e, às vezes,
essa energia é-nos sugada. Mas acredito
neste caminho, na luta pelos valores ligados à
cultura, à criação e às artes. Acredito. Se essa
força nos deixa, desiste-se e não pode ser.

sempre a tendência de olhar para o exterior,
um preconceito, e o povo português também
tinha um pouco essa característica de que
tudo o que é de fora é melhor. Isso também
era por estarmos tão fechados, tanto tempo
e, tem estado a ser transformado, até porque
cada vez mais temos a consciência de que os
portugueses, lá fora, marcam terreno.
Eu acho que o público reconhece e se
interessa pelo papel do criador. Claro:
ainda há um grande caminho a percorrer na
sensibilidade, na descoberta, no sentido crítico.
É preciso perceber os meandros de outras
sensibilidades e outras maneiras de ver o
mundo. Tem de haver essa reflexão, para não
olharmos as coisas de uma forma simplista e
directa, mas antes com questionamento. Tem
de haver uma educação nesse sentido e ela
tem vindo a ser feita, ainda que lentamente.
4.Quais são as maiores dificuldades de
quem vive ou quer viver da dança em
Portugal?
Agora, estamos a atravessar um ponto crítico
e de grande dificuldade. As companhias
estão muito estranguladas do ponto de
vista financeiro. Cada vez mais há mais
reconhecimento, sucesso ao nível de trabalho
e público alcançado mas, ao mesmo tempo, o
retorno financeiro dos artistas é muito pouco
e não se coaduna com a imagem e o sucesso
que passa para o exterior. Há dois lados da
moeda: por um lado somos reconhecidos, há
um maior interesse, por outro lado há uma
conjuntura que não acompanha. Há dificuldade
em dar resposta a uma criatividade que está
pujante, muito acesa e muito viva.
Fotografia de Inês d’Orey

1. É considerada uma das pioneiras do
movimento de nova dança portuguesa.
Como definiria o papel da dança na
actualidade?
A dança na atualidade tem um papel
fundamental, não só do ponto de vista artístico,
mas social, pedagógico e educativo. É uma
linguagem que se apropria do corpo, tem
uma capacidade de comunicar, de esbater
as fronteiras da linguagem verbal. Seria
importante haver, no ensino obrigatório, aulas
de dança. Cada vez menos as pessoas têm
contacto com o próprio corpo.
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DANÇO-TE AMÁLIA

Dançar outra
Amália

Produzido pela Rituais dell Arte, “Dançote Amália” é o primeiro espectáculo da
companhia a focar-se inteiramente na dança.
Tendo estreado no dia 6 de Dezembro, em Rio
Maior, o espectáculo visa apresentar “outra
Amália” através do uso do corpo e de uma
selecção musical onde se enfatizam os temas
menos conhecidos do grande público, entre os
quais se encontram versões estrangeiras .
O espectáculo, dentro de um estilo
de dança contemporânea, apresenta, assim,
a vida da fadista, na sua dimensão de mulher
portuguesa num mundo global, apresentando-a
como uma mulher normal, cheia de vida e
força. A ideia desta Amália, com energia,

movimento e gosto pela vida noctívaga é,
como refere Miguel Ruivo Duarte, o criador
e director artístico da peça, fruto de uma
entrevista realizada aquando do seu trabalho
como director da revista Lisboa Magazine e da
qual refere que “a energia física de Amália e o
seu gosto pela noite foram marcas que ficaram
até hoje na lembrança”.
Para Maria João Filipe, a coreógrafa,
são as memórias dessa entrevista que dão
“forma e consistência [ao espectáculo],
iniciando-se assim a aventura” da criação das
coreografias que dão vida a “Danço-te Amália”.
Entre as suas preocupações, na construção
das danças esteve a representação de uma
linha condutora onde se mostrasse a vida da
fadista e os diversos ambientes do fado, para
assim recriar “uma viagem através da dança
onde as emoções e as palavras se traduzem
no movimento e nos gestos do corpo”.

	Rita Oliveira, bailarina, reforça
também a ideia de aventura, destacando que
“dançar a Amália é um turbilhão de emoções,
existe uma certa responsabilidade por ela
ser a artista que é”. Ao longo do espectáculo
e consoante a música, as personagens
interpretada pelas bailarinas alteram-se,
dando espaço a interpretações múltiplas e
complexas dos poemas dos fados. Para Rita
Oliveira, essa complexidade está presente nas
coreografias que integra e, por isso mesmo,
afirma acabou por se “identificar bastante com
os sentimentos de cada canção.”
Trazendo novamente o nome
de Amália para os palcos nacionais, o
espectáctulo apresenta, então, o lado menos
conhecido da fadista e, como refere a
coreografa, “convida o público a sentir Amália
de outra forma”, através de coreografias onde
se dança a vida oculta e o reportório menos
conhecido da cantora.

Fev/Mar/Abr . 2015

Criar’te
FRAGILIDADE DO AMOR E
MEZZANINE

Rio Saudade
No rio da saudade perdi a esperança.
O beijo da brisa veio roubar-me,
Levar-me a essência dos momentos,
A sanidade das horas tardias.
Foi à beira do rio que perdi as mãos,
Julgando que as dava ao destino
Para caminharmos, enamorados,
Num vale que era de desolação
E não de fantasia.
Construíram pontes naquele rio
E eu caminhei sobre elas…
De esperança perdida nos medos,
De medos perdidos no corpo,
De corpo dado na emoção.
No rio da saudade perdi o equilíbrio:
O equilíbrio de saber que ias estar
Na outra margem à minha espera
E fitei o teu rosto, sempre jovem,
Quando o meu reflexo me devia ser devolvido.
Então, no rio da saudade, eu parei
Parei entre margens de relva triste,
Entre pedras de mágoa ferida.
E porque não tinha mãos ou esperança
Mas apenas pontes para lado nenhum
No rio da saudade eu parei
E foi lá que perdi a vida…
Marina Ferraz
www.kkadreamsland.blogspot.com

ganhamos susto
e arrepios no corpo quente
na suposta alegria
que invocamos no rosto
que se leva ao domingo à tarde
para todo o lado
o amor é sincronia
máquina que conduz todos e tudo
basta porém um hálito cruel
um detalhe equiparado na pequenez
de um grão num areal de praia fina
este minimalismo na construção
do edifício de um amor a dois
ganha força ao cimento establecido
e o edificio de 2 andares desaba
após 5 anos de trabalho alentado ao suor
treme não aos ventos fortes
desaba ao hálito de um deles
as pessoas tem desejo pela queda
o desalento e a dor atraem
são encantos, uma marcha fúnebre ao som da
flauta de bisel
a dor para muitos
é o único preenchimento da vida de merda que
carregam
aos dias que passam em cadência rápida e
efémera
tem o quarto vazio
sem mobilia de outros casamentos
para muitos a alegria
é objecto de decoração
que cansa ao olhar quando permanece mais
de 15 dias
em cima do mesmo móvel
mude-se mais vezes os móveis
a alegria tem que se deslocar ao ritmo dos dias
retirem a alegria daquela bela cómoda em
cima da mezzanine
que se fodam todas as belas mezzanines
elas sabem pouco sobre a fragilidade do amor
fraca condição deste amor

Pedro de Adão
www.adaopatife.blogspot.com

Lee Krutsch
Facebook.com/leekrutsch

Para os interessados em ter as suas obras aqui publicadas
deverão enviar o seu trabalho artístico ao email
rituaisdellarte@gmail.com com a referência CRIARTE
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Alfama:
Três anos a contar o fado
Chama-se “Alfama - Uma História de Fado” e, ao longo de três anos, já contou várias histórias,
por todo o país. Entre mudanças de elenco e convidados especiais, manteve, no entanto, a raiz
inalterada: é um espectáculo de e sobre o fado, onde se conta a história deste género musical e se
juntam as duas gerações fadistas.
Ao longo das suas exibições, esta peça tem contado a história daquele que se apresenta
como o marco musical português, levantando episódios e temáticas nem sempre conhecidas pelo
grande público. Esta ideia é salientada por Miguel Ruivo Duarte, responsável pelo espectáculo, na
sua entrevista à RTP, onde afirma: “Ouve-se muito o fado mas sabe-se pouco sobre o fado”.
Liliana Pereira, actriz, faz parte do elenco desde o começo da história. Segundo ela, estes “têm
sido três anos muito interessantes e cheios de desafios”. Sobre os desafios, refere os palcos
pisados pelo país, enfatizando o papel do público, sempre diferente e que fez com que cada
apresentação fosse única. “Nunca nenhum Alfama foi igual”, enfatiza Liliana Pereira.
Esta ideia é reforçada pelo actor Pedro Martinho. Na peça, veste a pele de Senhor
Alfredo, personagem que descreve como “um homem sem idade, que (...) representa a Lisboa
fadista, uma espécie de cronista do reino do fado.” Estas personagens, juntamente com os
cantores e as bailarinas, apresentam um olhar renovado sobre esse reino, do qual fazem parte
tantas figuras de renome.
Cruzando as gerações do fado, a peça apresenta e homenageia alguns dos nomes
mais importantes que marcaram este género musical. Alfredo Marceneiro, Hermínia Silva, Carlos
Ramos, Fernando Maurício e Fernando Farinha juntam-se, assim, a nomes contemporâneos como
Mariza, Carminho, Paulo Bragança e Ana Moura, num espectáculo onde se dão a conhecer os
rostos e as vozes que fizeram do fado Património Imaterial da Humanidade. Pedro Martinho reforça
isto mesmo, dizendo que, na peça, se focam “os homens e mulheres que são os alicerces e a
respiração do que é ser-se fadista.”
Depois de três anos, já são muitos os palcos e os nomes que se juntam ao elenco para
homenagear o fado e os fadistas. Entre os convidados, constam nomes tão sonantes como Anita
Guerreiro, António Pinto Basto e Lenita Gentil.
Numa mostra de música, dança e representação, Alfama já leva três anos a falar de
fado. Em 2015, continuará a contar a sua história pelos palcos do país.
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José Luís Peixoto fala sobre
a sua carreira e a literatura em Portugal

“A escrita é tudo!”
1. Estreou-se em 2000 com a publicação
das obras “Morreste-me”. Desde então,
a sua carreira foi composta de múltiplas
publicações, em diversos géneros. Como
começou a aventura da escrita?
Nasci no Alentejo e foi aí que a escrita me foi
chegando de uma forma não completamente
consciente. Mais tarde, comecei a enviar
alguns textos para um suplemento que saía no
Diário de Notícias. Foi um grande momento,
ver os meus textos, que tinham sido escritos
sem nunca imaginarem leitores, à disposição
de quem quer que comprasse o jornal
nacional. De certa forma, esse foi um momento
de viragem porque, a partir daí, comecei a
escrever bastante e a desenvolver muito a
minha escrita. Quando vim estudar para Lisboa
a escrita já fazia parte da minha vida de uma
forma completamente impossível de dissociar.
2. A escrita é um trabalho, uma arte ou uma
forma de vida?
Para mim, a escrita é tudo! Não há nada que
eu me lembre que a escrita não seja. É tudo! E
isso é paradoxal porque, sendo tudo, também
é o contrário de tudo aquilo que é. A vida é
muitas vezes feita de paradoxos. Há muitas
coisas que são e não são. Eventualmente, um
raciocínio mais formatado tem dificuldade em
ver as coisas dessa forma mas eu acredito
nisso e sinto que a escrita é um espaço
construído por aquela matéria simbólica (as
palavras) e que nessa dimensão cabe tudo
aquilo que existe. É estar aqui, estarmos
vivos. A escrita é também um espaço de
transcendência, mesmo quando se refere
ao que é concreto, a elementos prosaicos
e quotidianos. Ler é sempre um processo
alquímico porque a escrita e as palavras são
ideias, a forma delas é muito subjectiva. Existe
mas não é concreta.
3. Considera que a sua escrita, embora
ficcional, tem uma vertente autobiográfica?
Sim. Não tenho interesse em fugir a isso.
Abraço essa dimensão e, muitas vezes, até
a privilegio porque sei que uma das figuras
que está sempre presente em qualquer texto
é o autor. Acho divertido utilizar essa figura de
uma forma que sirva o texto. Claro que isso,
às vezes, isso me põe um pouco em causa
porque o autor é, por vezes, uma entidade
estranhamente parecida comigo, é muito fácil
confundir-me com essa figura. Mas o que me
interessa é também o que põe o artista em
causa, o que ele esta disposto a sacrificar
e a tornar-se na própria obra. Acho muito
interessante trabalhar a questão autobiográfica
mas, como outros paradoxos, tudo é
autobiográfico e tudo é ficcional. Tudo sou eu e
tudo é mais do que eu.
4. Em 2012 visitou a Coreia do Norte, visita
que originou o livro “Dentro do Segredo”.
Como descreve esta experiência?
Desde há alguns anos que viajar se tornou
uma prioridade na minha vida. Isso tem tido
uma repercussão enorme na minha forma
de ver o mundo e realiza-me. É sinónimo de

estar vivo, é quase um sinonimo de escrita.
A questão da Coreia do Norte é um corolário
desta minha vontade de viajar e de seguir
pela escrita de viagem. Surgiu, também,
na sequência de alguns sinais que, para
mim, foram claros: tem a ver com eu ter
começado a publicar os meus livros com
uma vertente muito pessoal e de, depois, ter
tido a oportunidade de começar a escrever
alguns textos com uma dimensão jornalística
importante. De certa forma, foi aí que senti que
escrever algo que fosse documental e que se
afastasse da minha experiência pessoal era
algo que me estimulava. Então, houve um dia
que tive essa ideia e, logo na altura, foi muito
excitante. Nem dormi bem essa noite a pensar
como podia fazer isso, porque uma coisa é
considerar ir à Coreia do Norte e outra coisa é
considerar mesmo ir à Coreia do Norte. Surgiu
assim, como uma missão que levei ate ao fim.
Já lá voltei mais duas vezes.
5. Onde se dá o encontro entre turismo e
literatura?
O turismo é uma actividade muito deste tempo.
Acho fascinante. Só há poucas décadas é que
as pessoas, movidas pela ideia de uma praia
paradisíaca, atravessam metade do mundo.
O turismo, de certa maneira, é a construção
de uma realidade, é quase a literatura a várias
dimensões, uma vez que as pessoas se
propõe a ter uma experiência como quem se
propõe a entrar num mundo lendo um livro e
sabe que, quando o fechar, sai dele. Acontece
o mesmo com o turismo. Acho que viver essas
experiências dessa forma controlada é um
desejo legítimo... Sinto algum fascínio por
isso na medida em que me parece que é a
construção de um mundo. A Coreia do Norte
é um extremo, o cúmulo de algo que existe
noutros espaços Ali tudo são cenários. O
turismo, por natureza, afasta-se daquilo que
é a vida quotidiana de um espaço. Tem essa
ligação à literatura e, além disso, a literatura
está presente em tudo, é uma forma de
entender o mundo.
6. Na sua opinião, quais são os elementos
que fazem um bom escritor?
Sendo a escrita uma área tao vasta e que tem
uma ligação tao grande com a vida, há muitos
elementos importantes na construção de um
escritor. Acho que, em primeiro lugar, é muito
importante ter especial atenção ao elemento
que constitui a escrita de uma forma concreta:
a linguagem. Acho que trabalhar a linguagem,
dominá-la, ter consciência dela é algo que se
desenvolve com alguma obsessão e vocação.
Depois, há elementos fundamentais que não
são referidos normalmente mas que são muito
importantes. Um deles é a autoconfiança,
na medida em que a escrita é uma área da
expressão e, normalmente, para a pessoa
se exprimir tem de acreditar que aquilo que
tem para dizer e válido, senão não consegue
carregá-lo com importância, para se impor.
Este é um aspeto importante. Mas há outros
também fundamentais, embora subjetivos:
saber ver, saber olhar, saber as diferentes

gradações do olhar, contemplar, analisar,
interpretar. Sem isso não se chega à fase de
reflectir e à fase final que é exprimir.
7. É possível viver da escrita em Portugal?
É. Há muitas pessoas a viver da escrita
actualmente, sendo que todas elas, de um
modo geral, entendem a escrita como uma
atividade abrangente que cruza diversas áreas.
A maioria dos autores da minha idade fazemno. Podem escrever romances mas também
escrevem para teatro, órgãos de comunicação
social, crónicas, letras de canções... E é
interessante porque estes desafios também
fazem crescer e encontrar caminhos.
8. Acredita que o Estado devia investir mais
na arte e cultura, em geral, e na literatura,
em particular?
Acho que sim. Hoje em dia, a crise serve
de desculpa para a desresponsabilização.
Ainda assim, sabemos que não é de agora
nem é da crise: a cultura em Portugal nunca
atingiu sequer a miragem de lhe ser atribuído
1% do orçamento geral de estado. Acho
que, nesse aspecto há uma miopia enorme
porque não se tem visão suficiente para
acreditar no potencial, até económico, que
a cultura garante. Por exemplo, no caso
da internacionalização das obras, a cultura
carrega, em si, o próprio país, abre portas
para que, em outros lugares, nos conheçam
e estejam mais disponíveis para nos receber.
Isto tem repercussões económicas: quando
conhecemos melhor um determinado país,
temos mais apetência para fazer negócio com
ele e para ter interesse pelos produtos que
vêm desse lugar. Só há quem viva da escrita
porque ela é rentável e, se é rentável, é porque
há um potencial económico.
9. Que conselho deixaria à nova geração de
autores nacionais?
Vivemos num tempo em que o mundo editorial
está muito retraído e as editoras de grande
dimensão apostam pouco. Ainda assim, este
momento é muito bom para o que é o centro
do trabalho de quem quer escrever e viver da
escrita e que é, justamente, escrever. Isso,
não há crise económica que tenha o poder
de impedir. IEscrever e tentar desenvolver
a escrita é uma tarefa infinita. Esse é o meu
principal conselho: que se escreva, que se
leia e que, antes de se pensar no que se quer
atingir com aquilo que se escreve, que se
pense naquilo que se escreve. Dessa entrega,
desse esforço, vai depender tudo o que se
alcance.
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Entrevista com Irene Cruz

“Vivemos
sempre no fio
da navalha.”

1. Estreou-se no teatro em 1959 e, desde
então, integrou o elenco de diversas peças,
novelas e filmes. Quais os momentos
que destaca ao longo destes 56 anos de
carreira?
São vários mas como os amores: nunca
se esquece o primeiro. Estive no palco do
Teatro Nacional D. Maria II, nessa época
ao lado de Amélia Rey Colaço , na Visita da
Velha Senhora. Tinha um papel pequenito,
mas entrava em várias cenas. Sentia-me
tão grande como os outros. Senti logo o
peso da responsabilidade. Eu já estava no
conservatório e sabia que a profissão era dura,
que tinha alguma violência física. Embora hoje
tenha mais porque os textos que se fazem
não têm nada a ver com os dessa época. É
uma das imagens que baila sempre na minha
cabeça, eu ali junto daquele grupo de actores,
que eram todos muito grandes. Foi como se eu
tivesse duas vidas ali. Aprendi que há várias
formas de fazer as coisas, embora a arte de
representar seja só uma: nós transformarmonos noutras pessoas, pormos outras entidades
dentro de nós. Às vezes essas entidades
vão connosco para casa quando são muito
complicadas. Porque somos seres humanos
a encarar outras pessoas. Houve papéis
que violentaram a minha pessoa, a minha
intimidade, o meu eu. Mas amei fazê-los.
1.3. Qual foi a experiência mais desafiante?
Acho que depois do 25 de Abril foi a mais
desafiante. Estava num elenco, no Teatro
Maria Matos, uma peça assim glicodoce.
Assim que se deu o 25 de Abril trataram de
mudar para uma peça do Bernardo Santareno
que estava na censura. Dei gritos de alegria.
Tudo mudou, até a própria representação.
Eu tinha vários papéis, entre eles um que me
cativou e que o público aplaudia várias vezes.
A personagem tinha de dizer uma asneira.
E o publico gritava, quando eu dizia “porra”.
Foi um sucesso porque o público nunca tinha
ouvido nenhum dizer um “porra”, assim com
os “R’s” bem em evidência e com um olhar de
cara de pau. O Teatro Maria Matos esgotava.
As pessoas amaram saber que era uma
peça retirada da censura. Marcou-me muito
profundamente e dou graças ao destino por

eu ter estado naquela companhia de teatro
nessa época, quando se deu a revolução e
poder fazer o primeiro texto contestatário apos
a revolução.
1.4. Foi a primeira actriz portuguesa a
integrar o elenco de uma novela brasileira.
Qual foi o impacto desta participação na
sua carreira?
Foi muito interessante, mudar de país. Eu e
o João Lourenço fomos os dois contratados
e, quando chegámos, estava uma plateia de
colegas no estúdio à nossa espera, para ver
“como eram os bichos” porque havia aquela
ideia de que temos buço e andamos de avental
e tarocas. E, de repente, viram duas pessoas
normais, bonitas, bem vestidinhas. Os colegas,
principalmente as mulheres, olharam um pouco
desconfiadas e, depois, quando começámos a
fazer o nosso trabalho, punham-se em plateia
a olhar para nós como que para nos intimidar.
Não fiquei com medo, fui autêntica. Eu gosto
da complicação e do difícil. Mas recordo isso e
tenho saudades desse tempo... foi bonito.

2. É possível viver do teatro num país como
Portugal?
Nunca foi possível. Nesse prisma, hoje
estamos como há 30 anos atras. Temos
subsídio porque sem ele não podíamos
existir. Temos de contar com a bilheteira
para colmatar dívidas que vamos fazendo e
pagar aos empregados fixos. Há meses em
que não chega para nós, os directores. Eu,
às vezes, não recebo, mas as pessoas que
trabalham e não são vistas têm que receber
o seu ordenado ao fim do mês. Eu tenho
este grupo, pertenço à direcção, mas essa
sorte, nem todos têm. E há muitos actores
que estão em casa sem fazer nada, porque
não há muito para onde se voltarem. Alguns,
ainda se encorajam e fazem projectos próprios
mas vivem da bilheteira. Não é fácil porque,
de facto, isto nunca foi um país voltado
para a cultura. Às vezes, vemo-nos aflitos.
Vivemos sempre no fio da navalha. Queremos
apresentar novas técnicas teatrais e textos e
não dá porque sai demasiado caro.
3. Integrou vários géneros: teatro, cinema,
televisão. O que sente que lhe falta fazer?
Não sinto que me falte fazer nada. Fico
numa boa expectativa do que vem a seguir.
Enquanto tiver cabeça e corpo para andar,
o que vier vem por bem. Não tenho a mania
de que sou a melhor, mas trabalho para ser
melhor. Não melhor do que os outros, melhor

para mim própria. O teatro é para amar. Para
dar esse amor à personagem e transmitir esse
amor ao público.
4. Qual é, na sua opinião, o papel do teatro
no seio da nossa sociedade?
A nossa sociedade está tão repartida em
coisas tão contraditórias... Há textos que são
um momento de prazer, de lazer. As pessoas
deviam pensar assim: “deixa-me ir ao teatro
aprender alguma coisa que ajude a minha
vida”. O teatro pode e deve também ser
um catalisador de resolução de problemas
sociais. A sua essência é essa também. Não é
apenas contar histórias. Todas as histórias que
contamos em teatro têm um fio condutor muito
forte. É mostrar, através das personagens,
outras vidas, onde estão inseridos recados
sobre os quais as pessoas nunca tinham
pensado.
5. Acredita que o Estado devia investir mais
nas artes e cultura nacionais?
Devia, desde sempre... mas viajam muito
e o dinheiro deve ficar todo nas viagens!
Esquecem-se que as artes e o ensino são
importantes. Todas as escolas deviam ter
professores a explicar o que é o teatro e a
poesia. Deviam ter uma aula de lazer. Incitar
os miúdos a ver as artes. Era interessante.
6. Actualmente encontra-se em ensaios
para a peça “Amor e Informação”, encenada
por João Lourenço. O que pode dizer-nos
sobre esta? Quando será a estreia?
Ainda não está definida a estreia mas está
para breve. É uma peça difícil de definir porque
tem muitas histórias. Como espectadora, viria
ver o espectáculo mais do que uma vez. É
muita informação. É um risco muito grande.
Pedaços de vida que fazem uma história. Tem
muitos recados para dar.
7. Que conselho deixaria à nova geração
de actores, que tenta vingar no teatro em
Portugal?
Continuem, forcem as barreiras todas.
Ponham em prática os vossos sonhos porque
eles podem concretizar-se se houver muita
perseverança, muito trabalho e força. E
não pensem que são os melhores: podem
sempre aprender, temos sempre de tentar
ser melhores. Não melhores para os outros.
Melhores para nós mesmos.
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Museus em
Portugal
Museu da Tapeçaria
de Portalegre

Museu do Ouro
de Travassos

Oferta
2 bilhetes

Oferta
2 bilhetes

Oferta
2 bilhetes

Situado na Rua da Figueira, o Museu da
Tapeçaria de Portalegre – Guy Fino é
um museu especificamente dedicado à
apresentação, conservação e estudo de uma
parcela fundamental do património artístico
nacional: as tapeçarias.
Exibindo uma exposição permanente, recebe
também, numa galeria própria para o efeito,
exposições temporárias. Nestas, expõe as
Tapeçarias de Portalegre que, desde os
anos 40 do século XX e até à actualidade,
se distinguem pela sua técnica e pela
contemporaneidade das suas temáticas.
Horário: 09h30-13h00/14h30-18h00; Encerra
às Segundas-Feiras e Feriados
Contacto: 245 307530
Preços: Bilhete Normal: 2,10€ | Redução
de 50% para: Cartão Jovem, Estudantes,
Reformados, Visitas de Estudo, Grupos
organizados com marcação prévia, Grupos
com mais de 10 pessoas.

Oferta
2 bilhetes

Inaugurado em 2001, o Museu do Ouro
de Travassos resulta de um processo de
valorização e dignificação do trabalho
artesanal do ouro e de existirem ainda,
na região, diversas oficinas artesanais em
funcionamento, às quais se somam vestígios
arquitetónicos de muitas outras.
O Museu do Ouro trata-se de um polo
dinamizador da região e do saber tradicional,
englobando duas oficinas desativadas onde
foram criados quatro espaços expositivos:
uma reconstituição de uma oficina dos
anos 50, uma sala do ouro, uma sala de
exposições temporárias e uma loja de ouro
tradicional português. Nestes espaços, expõe
uma coleção de objetos de ouro de valor
arqueológico e representações de peças do
quotidiano do ouro tradicional do Minho.
Segundo Manuel Sousa, o coordenador do
Museu, este é “um museu que conta uma
história local e afirma a identidade de uma
localidade, do seu saber e das suas gentes.”
Horário: Abre mediante marcação
Contacto: 253 943 790
Preços: 2 €

Aberto ao público desde 2002, o Museu do
Pão, situado em Seia, tem vindo a desenvolver
e reformular as suas salas de exposição, onde
se exibe um vasto património ligado ao pão
português. Possui ainda uma ala temática,
dedicada aos mais jovens, onde se faz uma
reconstituição fantasiosa do passado agrícola
dos Montes Hermínios.
Do seu espólio fazem parte centenas de
peças que reconstituem o património do
pão português, desde alfaias agrícolas,
documentos, arte sacra, objetos de arte e de
arqueologia sobre o tema.
Segundo Sérgio Luís de Carvalho, o seu
director cientifico, o Museu do Pão distingue-se
de outros devido à sua temática e ao facto de
integrar um complexo com “bar, restaurante,
atelier artístico de peças em massas de
pão, biblioteca e mercearia tradicional que
proporcionam ao visitante uma estadia
compensadora em termos de cultura e lazer.”
Horário: 10h00-18h00,
de Terça-Feira a Domingo
Contacto: 238 310 760
Preços: Bilhete Normal: 5€ | Descontos:
Crianças, Reformados, Grupos com Prémarcação

Museu do Vinho
de Alcobaça
Situado na antiga Adega do Olival Fechado,
o Museu do Vinho de Alcobaça abriu as
suas portas em 1983. Tendo fechado
em 2007, reabre em 2013 sob a tutela
da Câmara Municipal de Alcobaça, num
contexto de renovação e requalificação.
Tratando-se do único museu com uma
vocação nacional na temática do vinho, este
tem um museu de cariz popular, explicito em
elementos tradicionais (como, por exemplo, um
conjunto de azulejos com ditados populares) e

publicidade

Museu do Pão
Seia

compreende o maior e mais importante espólio
vitivinícola, contendo cerca de 10 mil peças,
entre as quais, objectos provenientes dos
universos da enologia, etnologia, tecnologia
tradicional, arqueologia industrial, artes
gráficas, plásticas e decorativas.
Horário: Visitas guiadas de hora a hora:
10h00-12h00 e 14h00-17h00 de Terça-Feira a
Domingo
Contacto: 238 310 760
Preços: Bilhete (Com prova de vinho): 2,50€
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Museu do Relógio
SERPA

Oferta
2 bilhetes

Aberto ao público desde 1995, o Museu do
Relógio, situado no Convento do Mosteirinho,
em Serpa, é o único da Península Ibérica
dedicado à temática. Com mais de 2300
relógios em exposição, entre as quais se
encontram exemplares de braço, pulso e
sala, entre outros, o museu apresenta peças
datadas desde 1630 até aos dias de hoje.
Sendo um museu auto-sustentável, este
possuí três actividades distintas: além da
exposição permanente, que se divide entre
Serpa e Évora, tem ainda uma oficina de
restauro e uma loja com artigos exclusivos.
O museu oferece, também, um espaço de
lazer, formado por um jardim, um bar e uma
biblioteca com livros temáticos.
Horário: Terça a Sexta: 14-17h | Sábado,
Domingo e Feriados: 10h-12h30 e 14h-17h30
Contacto: 284 543 194
Preços: Bilhete Normal: 2€ / Grupos com mais
do que 20 pessoas: 1,50€

Núcleo Museológico do Sal
Figueira da Foz

Oferta
2 bilhetes

Inaugurado em 2007, na sequência da
aquisição da Salina do Corredor da Cobra,
pela autarquia da Figueira da Foz, o Núcleo
museológico do Sal trata-se de um centro
interpretativo, constituído por elementos
próprios ao meio e actividade.
Com um conceito baseado na importância dos
aspetos históricos, etnográficos, paisagísticos
e ambientais das salinas, o Núcleo
Museológico do Sal apresenta, entre o seu
espólio, alfaias ou utensílios utilizados na faina
e alguns artefactos de uso pessoal do marnoto
e da salineira.
Além disto, o museu apresenta-se, também,
como um veículo de valorização da actividade
e do produto nela obtido, nomeadamente o sal
marinho tradicional da Figueira da Foz e a flor
de sal.
Sónia Pinto, coordenadora do museu, afirma
que este é “um espaço invulgar e único no
país, reservado ao território que abraça”.
Horário: Verão (1 de Maio a 15 de Setembro/
Quarta-Feira a Domingo): 10h30-12h30/14h3018h45) | Inverno (16 Setembro a 31 de Abril/
Quinta-Feira a Domingo): 10h-12h30/14h-16h)
Contacto: 966 344 488
Preços: Adultos: 2€ / Crianças, seniores,
estudantes e professores: Gratuito / Grupos
15-30 pessoas: 10€ / Grupos 31-60 pessoas:
20€do que 20 pessoas: 1,50€

Oferta
2 bilhetes

Museu do Fado
Lisboa
Aberto ao público desde 1998, o Museu do
Fado presta homenagem às personalidades
que construíram a história deste género
musical, promovendo o que esta arte tem
de particular. Para tal, incorpora diversas
colecções, das quais fazem partem entre

outros, periódicos, fotografias, cartazes,
partituras, instrumentos musicais e adereços
de actuação. O museu conta ainda com uma
escola, um centro de documentação, um
auditório, um circuito expositivo permanente e
um temporário.
Segundo Sara Pereira, responsável pelo
espaço, este trata-se de “um museu único no
mundo”, uma vez que celebra o papel do fado
“na afirmação da nossa identidade cultural e a
sua importância como fonte de inspiração e de
troca intercultural entre povos e comunidades”.
Apesar do actual cenário económico ser
desfavorável, Sara Pereira garante que “o
processo de candidatura e consagração
do Fado junto da Unesco se traduziu num
incremento substancial de visitantes”.
Para 2015, o programa de actividades do
museu concentra-se, assim, em actividades
ligadas à consagração e salvaguarda do fado,
contando, para tal, com iniciativas constantes

Museu Nacional do Azulejo
Lisboa
Oferta
2 bilhetes

Instalado no antigo convento da Madre de
Deus e funcionando como dependência
do Museu Nacional de Arte Antiga, o
Museu do Azulejo, abriu ao público em
1971, tendo ganho o estatuto de Nacional
em 1980.
Com um espólio constituído por cerca
de 300 mil azulejos, peças de cerâmica
tridimensional e um conjunto de peças
de arte sacra, a colecção apresenta a
história do azulejo nacional, desde o final
do século XV até à actualidade.
Maria Pinto Matos, directora do museu,
salienta a unicidade da azulejaria
portuguesa, afirmando que o que torna
este museu único é também “o diálogo
constante entre a colecção e o edifício
em que se encontra instalada”.
Horário: Terça-Feira a Domingo: 10h00-18h
(última entrada às 17h30)
Contacto: 218 100 340
Preços: Bilhete Normal: 5€ / Seniores famílias,
estudantes e cartão jovem: 2,50€ / Gratuito no
primeiro Domingo de cada mês

do Plano de Salvaguarda plurianual inscrito na
Candidatura do Fado à Lista Representativa do
Património Cultural Imaterial da Humanidade
(UNESCO), bem como a programação regular
de exposições temporárias (entre as quais se
destacam as exposições alusivas à relação
entre o fado e as artes plásticas e à relação
entre o fado e a indústria cinematográfica),
concertos e acções culturais diversificadas.
Também em 2015, o Museu do Fado continua
a co-produzir Festivais Internacionais de
Fado e a realizar visitas cantadas às suas
exposições. Integra, ainda, o ciclo “Há Fado
no Cais”, em parceria com a Fundação Centro
Cultural de Belém.
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Cardápio
dos
Teatros
Teatro Diogo Bernardes
Ponte de Lima

O Teatro Diogo Bernardes apresenta um
programa diversificado para o trimestre de
Janeiro a Março de 2015, tentando, com
este, como refere o diretor, Ovídio Vieira,
a “prossecução dos seus objectivos como
serviço público de cultura”.
Em Janeiro, no panorama musical recebe,
JP Simões (dia 9), seguido de Olavo Bilac
(dia 16), um concerto duplo com a presença
de Grutera e dos Indignu (dia 17) e First
Breath After Coma (dia 24). Na área do teatro,
receberá o Teatro O Cão Danado com a peça
“Não era uma vez”, nos dias 31 de Janeiro e
1 de Fevereiro. Ainda em Janeiro, no dia 25,
apresenta a primeira das Tardes de Folclore,
onde participarão diversos grupos folclóricos
e que terá continuidade nos dias 8 e 15 de
Fevereiro.
Nomes como B Fachada (dia 7) e dos Dead
Combo (dia 20), marcam ainda o mês de
Fevereiro, no qual se inicia, igualmente, um
conjunto de quatro concertos pelas bandas
filarmónicas do concelho.
Março, mês do teatro, contará com a
apresentação de grupos amadores e
profissionais, estando previstas apresentações
nos dias 1, 7 e 27, onde se conta com
a presença e nomes sonantes do teatro
português. No que respeita à música, o
teatro recebe, em Março, alguns concertos:
Mísia acompanhada ao piano pelo maestro
napolitano Fabrizio Romano; os Tehy’re
Heading West; Tape Junk com Frankie
Chavez; e os Osso Vaidoso, com Ana Deus
(Ban e Três Tristes Tigres) e o guitarrista
Alexandre Soares (GNR e Três Tristes Tigres),
que apresentarão o espectáculo de música e
literatura “Cidade Futura”.

Centro Cultural
de Macedo de Cavaleiros

O Centro Cultural de Macedo de Cavaleiros
apresenta, nos primeiros meses de 2015, uma
programação variada.
Para Janeiro, prevê o XIII Encontro de
Cantares de Reis (dia 4) e a peça “O Saco
das Nozes” (dia 10). Abre ainda, nesse mês,
a exposição de Raquel Rocha, “Silêncios de
Amor” (a decorrer entre 10 de Janeiro e 25 de
Fevereiro).
A 28 de Fevereiro, inaugura a Exposição de
Luís Filipe Rodrigues “Percursos entre a linha
e a figura”, patente até 22 de Abril.
Março será um mês dedicado aos festivais.
Neste, o Centro Cultural receberá o Festival
de Tunas “XI Serenata a Macedo” (dia 14) e o
VII Encontro de Teatro Amador (entre os dias
23 e 29).
Por fim, no mês de Abril, o Centro Cultural
contará, no dia 11, com o concerto dos “Lacre”
e, no dia 24, com a abertura de uma exposição
de pintura e com o espectáculo “Até amanhã
liberdade”.

Cineteatro
de Rio Maior

Para o princípio de 2015, o Cineteatro de
Rio Maior apresenta uma programação
diversificada.
Além das diversas sessões de cinema,
contarão com a exibição da peça “No Limite”,
nos dias 31 de Janeiro e 7 de Fevereiro,
com o concerto Concerto de Ano Novo pela
Associação Cultural do Concelho de Rio Maior,
a Banda Filarmónica de S. Sebastião e a
Associação Musical de Cabanas de Torres,
no dia 10; o concerto de Gonçalo da Câmara
Pereira, no dia 17 de Janeiro e, no dia 28 de
Março, receberão o concerto da Orquestra
Típica.
Além destes eventos, será ainda possível
visitar a exposição de pintura “Fragmentos da
Imaginação”, de Carlos Gaspar, entre os dias
10 de Janeiro e 7 de Fevereiro.

Teatro Faialense
Faial

O Teatro Faialense apresenta, para os
primeiros meses de 2015, uma programação
voltada para a música e o cinema.
Em Janeiro, receberá os filmes “Os
Mercenários” (dia 11), “ Transformers: Era da
Extinção” (dia 18) e ainda o evento “Filminhos
Infantis”, espaço dedicado a crianças entre
os 4 e os 10 anos e que decorre no dia 25 de
Janeiro. No panorama musical, recebe, a 3 de
Janeiro o “Encontro de Ranchos de Natal”.
Em Fevereiro, a programação do Teatro
Faialense priviligia a música, recebendo, no
dia 21 de Fevereiro o Concerto dos Myrica
Faya e, a 28 Fevereiro, o Concerto dos Wave
Jazz Ensemble.

Fórum Municipal Luísa Todi
Setúbal

Em Setúbal, o Fórum Municipal Luísa Todi
apresenta uma programação maioritariamente
musical para o primeiro trimestre de 2015.
Em Janeiro, receberá Sondeseu, a orquestra
folk da Galiza (dia 3), uma homenagem a Ruy
de Carvalho, que conta com a presença de
Anita Guerreiro (dia 10), a Opera Don Giovani
com “Metropolitana” (dia 17) e os Diabo na
Cruz (dia 31). Também em Janeiro, será palco
da peça “Tiro e Queda” (dia 30) e do filme
“Triologia Whitman, Cap.2: Saudação” (dias
23, 24 e 25).
Alguns dos nomes previstos para Fevereiro,
no panorama musical são: Orquestrada (dia
7), Ana Moura (dia 19), Grand Union Orchestra
(dia 21). Dirigido aos mais novos, ao longo do
mês de Fevereiro, serão ainda apresentados
dois eventos: “O Sítio do Pica-pau Amarelo”,
nos dias 1 e 8 e o espectáculo de dança
“Pequenos Coreografos”, a decorrer nos dias
27 e 28.
Com uma ênfase no teatro e na música, o
mês de Março contará com o festival musical
“Ensemble Juvenil de Setúbal” (dia 1), a peça
de Ana Bola, “Sem Filtro” (dia 7), o espectáculo
de magia de Mário Daniel, “Fora do Baralho”
(dias 14 e 15), as peças “O Homúnculo”, de
Natália Correia (dias 20, 21 e 22) e “O Sonho”
de A. Streindberg (dias 26 e 27) e ainda o
Encontro de Coros Infantis e Juvenis (29 de
Março).
O Fórum Municipal Luísa Todi prevê ainda
a realização de um concerto da banda
“Deolinda” para o dia 11 de Abril.
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Casa das Artes
de Arcos de Valdevez

A Casa das Artes de Arcos de Valdevez
apresenta, em Janeiro, uma programação
onde se privilegia o teatro e a música. No
plano musical, recebe, a 4 de Janeiro, o
“Grande Concerto de Ano Novo”, pela Banda
da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez
e, a 10 de Janeiro, o “Coro de Pequenos
Cantores de Esposende”. Ainda em Janeiro,
o teatro é representado pelo monólogo “A
Voz Humana”(dia 16), pela comédia do
Grupo de Teatro Amador O Couteiro “O Bom
Atendimento” (dia 24) e, no dia 30, com a peça
“Email (desta tua mãe que te ama)”.
Fevereiro e Março são marcados pela música,
no evento “Sons de Vez”, a 13ª Mostra de
Música Moderna Portuguesa de Arcos de
Valdevez, onde se contará com a presença de
nomes sonantes da música contemporânea
nacional, entre as quais The Legendary
Tigerman, Rita Redshoes, Mundosegundo,
Salto, Capicua, Tiago Bettencourt, Bizarra
Locomotiva e Pedro e os Lobos. Este
evento conta ainda com a apresentação do
documentário “Uivo” e com uma exposição de
fotografia.
Até 1 de Fevereiro é ainda possível ver duas
exposições integradas no 4º Congresso
Internacional “Casa Nobre: um Património
para o Futuro”: “Gravuras antigas de Portugal
(Século XVI-XIX): Geografia, História e Arte” e
“Olhares sobre a terra-mãe”.

Cine-Teatro Avenida
Castelo Branco

Teatro Ribeiro Conceição
Lamego

No primeiro trimestre de 2015, o Cine-Teatro
Avenida, situado em Castelo Branco, recebe
uma programação variada.
Em Janeiro, a música encherá o teatro ao som
de Dryads Duo (dia 3), João Pedro Pais (dia
10), Diabo na Cruz (dia 16), Tal Hurwitz (dia
22) e Blind Zero (dia 31). A estes concertos,
somam-se as peças de teatro “Uma família
dos diabos”, no dia 17 e “Para além do Muro”,
no dia 30. Com uma vertente interdisciplinar,
serão ainda apresentados os espectáculos
“Inscrição”, sendo a primeira parte dedicada
à infância (dia 23), a segunda à juventude
(dia 24) e a terceira já em Fevereiro (dia 7),
representando a idade adulta. Além destes
eventos está ainda prevista a exibição de
quatro filmes (dias 6,11,12 e 13).
Fevereiro contará com os concertos de Luísa
Sobral (dia 14) e The Legendary Tigerman (dia
20) e a peça de teatro “Cheio” (dia 27). Entre
os dias 7 de Fevereiro e 1 de Março será ainda
possível visitar a exposição de João Cutileiro
com as ilustrações das obras “Outra Nudez” e
“Voluptuário”, do autor Gonçalo Salvado, com
lançamento marcado para o primeiro dia da
exposição, pelas 17H.
Em Março, o Cine-Teatro Avenida recebe o
concerto de Rodrigo Leão (dia 7) e as peças
de teatro “O segundo raio de luz de luar” (dia
13) e Misterman (dia 27). Estará também
em exibição entre os dias 7 e 29 de Março a
exposição Feature(s) de La P’tite.

Em Lamego, o Teatro Ribeiro Conceição
apresenta uma programação diversificada para
o primeiro trimestre de 2015.
Além dos filmes em cartaz, Janeiro receberá
três peças de teatro: “O saco das nozes” (dia
17), “Like? Um clique pode mudar a tua vida”
(dia 28) e, a 31, “”A elegante melancolia do
crepúsculo”. A música estará representada
pelo”Concerto de Ano Novo”, pela Filarmonica
da Magueija (dia 4) e o espectáculo “Dear
Telephone” (dia 24). A estes eventos junta-se o
bailado “A bela adormecida”, que cuja exibição
será no dia 10 de Janeiro.
Fevereiro conta também com alguns filmes.
Ao cartaz de cinema, soma-se uma exposição
de pintura, “Ambiguidade num diálogo mudo”,
exposta entre os dias 3 e 18, um concerto de
Olavo Bilac (dia 14), o espectáculo “A querela
dos grilos” (dia 28) e a peça de teatro “Todo
encaja” (dia 21). Destaca-se ainda, no dia
23 de Fevereiro, a noite de gala, onde se
celebrará o 7º aniversário da reabertura do
Teatro Ribeiro Conceição.
No mês de Março, o teatro receberá, ainda, a
peça “Reintegr’arte” (dia 7), o espectáculo de
dança “Uncertain song” e o concerto “True” de
The Legendary Tigerman (dia 28).

Cine-Teatro Joaquim
d’Almeida - Montijo

Cine Oriental
de Aljustrel

O Cine Oriental de Aljustrel receberá, no
primeiro mês de 2015, uma programação
particularmente voltada para o cinema.
Do seu cartaz de cinema fazem parte as
longas metragens “O teorema zero” (dia 9), “O
sonho certo” (dia 16), “Matraquilhos” (dia 18),
“Sin City 2” (dia 23) e “O físico” (dia 30).
Além da programação cinematográfica, o Cine
Oriental recebe o “2º Encontro de Coros das
Universidades Seniores”, no dia 10 de Janeiro
e, a 24 de Janeiro, a “Revista à cunha”, que
conta com a participação de Carlos Cunha e
Erika Mota.
Em Fevereiro, destaca os filmes “O caminho
entre o bem e o mal” (dia 6), “O dador de
memórias” (dia 13) e “7º Anão: o pequeno
herói” (dia 22).

O Cine-Teatro Joaquim d’Almeida, situado no
Montijo, apresenta, para o princípio do novo
ano, uma programação onde se destaca o
teatro. Segundo refere Ana Lopes, diretora do
Cine-Teatro, “2015 é um ano especialmente
importante para o Cinema-Teatro Joaquim
d’Almeida: celebra, a 14 de Agosto, 10 anos da
sua reabertura ao público”, ao que acrescenta
que a programação do primeiro trimestre
é voltada para os valores da “democracia,
educação, inclusão e desenvolvimento”.
No mês de Janeiro, este Cine-Teatro receberá,
no dia 17, a peça de teatro infantil “Histórias de
Corpo Inteiro”, onde, através da performance
de duas actrizes, se valoriza o papel da voz,
do corpo e da interpretação e, no dia 31, o
teatro de comédia das Produções C2E, “P’ró
Diabo Kus Carregue”.
Em Fevereiro, recebe o filme “Alentejo,
Alentejo” (dia 21) e o espectáculo de Magia
Chaos com Luís de Matos.
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Teatro José Lúcio da Silva
Leiria

O Teatro José Lúcio da Silva, situado em
Leiria, apresenta, no primeiro trimestre de
2015, uma programação direccionada para
a música e o teatro.
No mês de Janeiro receberá o Concerto de
Ano Novo pela Associação de Filarmónicas
do Concelho de Leiria (dia 10) e Simone de
Oliveira, acompanhada ao piano por Nuno
Feist (dia 15). A estes, somam-se a peça
musical “O Capuchinho Vermelho” (dia 18)
e o espectáculo dos Commedia a La Carte
(dia 22).
Fevereiro contará, no âmbito teatral, com
as peças “Tiro e Queda” (dia 5) e “Caixa
Forte”, peça que conta com a participação de
Fernando Mendes (dia 20). A música estará
representada por André Sardet (dia 14),
António Zambujo (dia 20) e The Legendary
Tigerman (dia 28).
Em Março, o Teatro receberá as peças
“Estamos todos?” (dia 5) e “Casado à força”
(dia 27), contando ainda com as performances
musicais da Orquestra Jazz de Leiria (dia 12) e
de Alexandre Borges (dia 19).

Pax Júlia
Beja

O Teatro Municipal de Beja, Pax Júlia,
apresenta uma programação diversificada para
os primeiros meses de 2015.
Além dos nove filmes que recebe ao longo
do mês de Janeiro, o teatro apresenta, ainda,
variados espectáculos musicais, onde se
destaca o “Espectáculo de Reis” (dia 10), Real
Aliança Velha (dia 14), “Concerto de Reis” (dia
15), “Duo Elsa Marques e José Micael” (dia 22)
e “António Chainho - 50 Anos de Carreira” (dia
31). No âmbito do teatro, serão apresentadas
as peças “All You Need is Love” de João
Carracedo (dia 17) e “Para além do muro” (dias
24, 28 e 29). A poesia e a dança estão também
presentes na programação de Janeiro, na peça
“Norma d’Alma” (dia 7) e no espectáculo de
dança contemporânea “Evidencias Suficientes
Para a Não Coerência do Mundo” (dia 21).
Em Fevereiro, destaca-se a apresentação
musical da Banda do Mar, a realizar no dia
28 e, para Março, o mês do Teatro, Pax Júlia
receberá FITA, o Festival Internacional de
Teatro do Alentejo, que decorrerá entre os dias
5 e 28.

Teatro Cine
de Pombal

Auditório Municipal
de Olhão

O Auditório Municipal de Olhão apresentou,
já, alguns dos eventos que receberá ao longo
dos dois primeiros meses de 2015. Por agora,
a programação direcciona-se particularmente
para a área do teatro.
Em Janeiro, Olhão será palco de duas peças,
a comédia ao estilo de Revista Portuguesa
“P’ro Diabo Kus Carregue”, no dia 17 e o
teatro musical “Tom Sawyer”, a 24 de Janeiro.
No mês seguinte, contará com “Alturaz Al
Andalusí (Siria)”, o 15º Festival de Música
al-Mutamid, que se realizará no dia 7 de
Fevereiro e com “Cinderela: Era Uma Vez Uma
História de Magia”, agendado para o dia 21 de
Fevereiro.

O Teatro Cine de Pombal apresenta, no
primeiro trimestre de 2015, uma programação
muito direccionada para o teatro.
Em Janeiro, receberá o Encontro de Teatro
TAP (Teatro Amador de Pombal), que contará
com a apresentação de três peças distintas
ao longos dos dias 9, 10 e 11. Soma-se, a
esta, o evento “Trelear - Laboratório de Leitura
Sensorial e Teatral”, que decorre no dia 17
e a peça “Quem Quer Ser Saramago?”, em
exibição entre 29 e 31.
Fevereiro contará com a peça de comédia
“Cucurrucucu” e, no mês de Março, nos dias
21, 22, 23, 27 e 28, o Teatro Cine receberá
o Festival de Teatro de Pombal, onde serão
apresentadas seis peças, num total de sete
sessões.
Aos eventos teatrais soma-se, no primeiro
trimestre do ano, a exposição de fotografia
“1.3 Billion”, de João Ferreira, que poderá ser
visitada entre os dias 24 de Janeiro e 15 de
Março.

Teatro Gil Vicente
Coimbra

Em Coimbra, o Teatro Gil Vicente apresenta
uma programação diversificada.
Em Janeiro, apresentará diversos filmes, em
vários géneros e a peça de teatro “Pocilga/
Pasolini 40 anos” (dia 22). A música estará
também representada no Concerto de Ano
Novo, a cargo da Banda Sinfónica do Exército
(dia 8), “Ricardo Dias Ensemble e Convidados”
(dia 16) e a Orquestra de Sopros e Percursão,
com o Tenor Luís Pinto, no espectáculo “Novas
Sonoridades (Em Busca De)”.
Fevereiro receberá, também, diversas
exibições cinematográficas, onde se destaca
o “Festival Kino”, uma Mostra de Cinema de
Expressão Alemã, que decorrerá entre os
dias 3 e 5. A esta, somam-se as performances
musicais de Mão Morta (dia 6), Curdis e Cuca
Roseta (dia 7) e The Legendary Tigerman (dia
27), sendo ainda apresentado o espectáculo
“Deixem o Pimba em Paz”, que conta com a
voz de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo.
As artes performativas estarão representas,
em Fevereiro, no encontro de dramaturgia
“Comunidade” (dia 10), na peça “Nova,
Caledónia” (dia 12) e em “A Tecedura do Caos”
(dia 19).
Em Março, o Teatro Gil Vicente dá particular
importância à dramaturgia, realizando, entre
os dias 25 e 27 o “Festival END’15 - Encontros
da Nova Dramaturgia”, que contará com vários
autores, onde se destacam Tiago Rodrigues,
Patrícia Portela, Jacinto Lucas Pires, Miguel
Castro Caldas, José Maria Vieira Mendes,
André e. Teodósio, Jorge Palinhos, Cláudia
Lucas Chéu e Carlos J. Pessoa.
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Teatro Micalense
Ponta Delgada

Na Ponta Delgada, o Teatro Micalense recebe,
para os primeiros meses de 2015, diversos
eventos, de vários estilos.
Em Janeiro, recebe a peça de teatro “Cyrano
de Bergerac” (dia10), um workshop de dança
e o evento “A viola que nos toca” (dia 17), a
peça “Ensaio sobre a procura” (dia 24) e o
filme “Morangos silvestres” (dia 31).
Fevereiro começará com o festival da comédia,
que decorrerá nos dias 6 e 7, seguindo-se
um baile de máscaras, no dia 14; o concerto
acústico de Luís Alberto Bettencourt, no dia
21 e “Play False” por António Cabrita e São
Castro no dia 28.
O mês de Março levará a palco a peça
“Peregrinação” (dia 7), a Banda do Mar (dia
14), “OJ.COM”, com a Orquestra de Jovens
dos Conservatórios Oficiais de Música (dia 21),
o lançamento de “O teatro vai ao teatro”(dia
27) e a festa de música de Ponta Delgada,
“Tremor”, no dia 28.

Teatro Municipal
Baltazar Dias - Funchal

Para os primeiros meses do ano, o Teatro
Municipal Baltazar Dias, situado no Funchal,
apresenta uma grande diversidade de
espectáculos, em vários géneros.
No panorama musical, destacam-se os
concertos da Orquestra Clássica da Madeira,
a realizar no palco principal e no Átrio do
teatro. A dança será representada por bailados
promovidos pelas associações ADMA e
ADAM. Por sua vez, no que respeita às artes
performativas, o teatro receberá a peça “O
Servidor de Dois Amos”, no final de Janeiro.
Além destes eventos, decorrerá, entre os dias
16 e 22 de Março, mais uma edição do Festival
Literário da Madeira, no qual se espera a
presença de diversos escritores consagrados,
nacionais e estrangeiros.
Sobre a programação do Teatro Municipal
Baltazar Dias, Duarte Mendonça, o
responsável, afirma que esta continua a
“oferecer ao público madeirense e forasteiro
diversas propostas no campo da música
erudita, dança, cinema e teatro, no sentido de
dinamizar culturalmente a capital madeirense”.

Auditório Municipal
de Portel

Theatro Circo
Braga

O Theatro Circo de Braga apresenta uma
programação diversificada nos primeiros
meses do ano 2015, privilegiando as
apresentações de artistas e bandas da região.
Em Janeiro, contará com as performances
musicais de RATO54+NTS (dia 3), The Original
Johann Strauss Orchestra com Strauss
Festival Ballet Ensemble, que apresentarão
o Grande Concerto de Ano Novo (dia 8), os
PRANA (dia 9), os Origem Tradicional (dia
10), Blind Zero (dia 23), o músico Hugo Torres
(dia 24) e Mário Laginha com André Mehmari
(dia 31). As artes performatiavas, também,
presença no primeiro mês, através das peças
de teatro “Talk to the Demon” (dia 16), “As
filhas do Diabo” (dia 17 e 18), “Auto da Barca
do Inferno”, pela Companhia de Teatro de
Braga (entre 20 e 22) e “O Som e a Fúria”
(dias 29 e 30).
No mês de Fevereiro, o Theatro Circo
apresentará um documentário sobre a
Indochina, “Sonhos Lúcidos” (dia 3), as
performances musicais de The Casino Royal
(dia 6), The Legendary Tigerman (dia 14), Lula
Pena (dia 20) e Cimorelli (dia 28). Apresentará
ainda algumas peças de teatro, entre as quais:
Buffalo (dia 7), “O Principezinho” (dias 12 e
13), “Ukraine” (dia 19), “Nossa Senhora da
Açoteia” (dia 21) e “Opostos Bem Dispostos”
(dias 26 e 27).
Ao longo dos primeiros meses receberá, ainda,
uma exposição intitulada “70 Cavaquinhos, 70
artistas”, que se encontrará exposta entre os
dias 15 de Janeiro e 14 de Fevereiro.

O Auditório Municipal de Portel apresenta, para
o principio de 2015 uma programação que
enfatiza a música e o cinema.
Em exibição, ao longo do mês de Janeiro,
estarão os filmes: “Os Pinguins de
Madagáscar” (dia 1), “Virados do avesso” (dia
4), “O Hobbit: Batalha dos Cinco Exércitos”
(dia 18), “Big Hero 6” (dia 25) e “Êxodos:
Deuses e Reis” (dia 11).
A música estará representada, em Portel,
no dia 17, com o espectáculo de tributo a
Xutos e Pontapés, “Circo de Feras”. Também
dedicadaà banda é a exposição, exposta entre
os dias 17 e 25 de Janeiro e que se intitula de
“36 anos de Xutos e Pontapés”.
Ao longo do mês de Janeiro será ainda
possível visitar a exposição de Presépios em
Pergamano de Esmeralda Serra.
Fevereiro receberá a exposição “Humberto
Delgado: O general sem medo”, em
homenagem ao general, 50 anos após a sua
morte (de dia 8 a dia 15), a peça “Sermão
de Quarta-Feira de Cinza”, interpretada pelo
Grupo Cénico de Dramática Eborense (dia 18)
e o grupo Coral “Voz Activa” de Santana (dia
28).

Auditório Engenheiro
Ivo Portela - Tábua

O Auditório Engenheiro Ivo Portela, situado em
Tábua, apresenta, para o primeiro trimestre
de 2015, uma programação que incide
particularmente na área cinematográfica.
Em Janeiro, o auditório contará com a exibição
de seis filmes, de diversos géneros. Além
destes, receberá, nos dias 3 e 4, o 1º Curso de
Aperfeiçoamento de Instrumento da Academia
Artística do Município de Tábua e alguns
eventos dirigidos às escolas da região.
No mês de Fevereiro, além dos quatro filmes
cuja exibição está prevista, receberá, no dia
21, um concerto de Ary Dos Santos.
Para Março, está agendado o espectáculo
“Escola da Noite” (dia 6), Audições de Pascoa
das AEC’s de Música (dias 11 e 12) e uma
peça pela “Oficina de Teatro” de Tábua. Além
destes eventos, o Auditório Engenheiro Ivo
Portela contará, ainda, com a exibição de três
filmes, ainda a definir.

DESASSOSSEGO
Crónicas
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Miguel Ruivo Duarte

QUATRO COISAS ABORRECIDAS EM PORTUGAL
ARTISTAS DE KARAOKE
1- Alguns cantores portugueses estão transformados em “karaoke”, muito afinados e prontos a cantar tudo, apuram os vibratos
e os falsetes para poderem alcançar as entusiastas palmas do público. Estes artistas lançam discos sobre todos os géneros, ora
vão para o rock, ou vão para o fado, ou vão para a música ligeira, constroem assim uma carreira “karaokista”.
O publico português, revela ter um faro para este tipo de “artista”, tem pouca flexibilidade para aceitar estas tentativas de
“disparar cantarolias” para todo o lado e ver o que cola. São muitos os casos em que estes artistas tem que voltar ao mesmo
estilo.
Estes artistas de karaoke (lembro me da música de Sam The Kid, “os poetas de karaoke”) olham para a música com uma atitude meramente comercial
e esquecem o que é uma artista com personalidade com adn.
ONDE ESTAO AS VARAS OU AS TRUSS ?
2- Uma das coisas que me aborrece como produtor de espectáculos, é o facto de continuarem a existir teatros e auditórios em Portugal sem algumas
condições para se trabalhar. Não me refiro a questões especificas relacionadas com som e de luz, ou de ter ou não melhores ou piores marcas de
equipamento, falo de logística básica, falo de ter varas ou ter “truss” nos palcos, tenham ou não zona ampla de teia. Estas varas podem ser manuais ou
eléctricas, e podem ter como finalidade o suporte de iluminação ou a suspensão de cenários. Nesta necessidade de condições, dispenso as “pernas”
as bambolinas ou mesmo ter linóleo para o pavimento. Fica o meu apelo, comprem lá uns tubos em alumínio ou inox, umas cordas e coloquem nos
palcos.
LIBERTEM O ZECA AFONSO !
3- Gosto de paradoxos, mais ainda, quando estes contém em sim uma dose de ironia. Neste caso em concreto estou a referir-me ao 25 abril, ao
acontecimento que aconteceu em 1974 pela luta da liberdade em tempo de ditadura. Esta data é lembrada com comemorações anuais promovidas por
muitas autarquias.
Vamos a factos irónicos, nas comemorações da revolução dos cravos, é evocado constantemente a figura mítica do músico José Afonso, conhecido
como músico de intervenção e rosto pela luta da liberdade.
Até aqui tudo é normal e louvável, não fosse o facto de estas comemorações estarem a prejudicar a obra e o nome de José Afonso , ou seja, pelo facto
de sistematicamente se ouvir Zeca apenas nesta época do 25 abril acabam por aprisionar o músico e a sua incrível obra.
Zeca Afonso está hoje preso e tem autorização de liberdade 2 dias ao ano, no dia 24 e 25 abril, porque se alguém se atreve a ouvir Zeca Afonso em
janeiro, em julho ou dezembro é acusado de ser senil ou pior, é considerado um elemento comunista radical fundamentalista.
José Afonso é um dos maiores vultos da música portuguesa deveria ser normal e “permitido” ouvir e falar de Zeca Afonso em qualquer altura do ano.
Fica o meu pedido, LIBERTEM O ZECA AFONSO !!!!
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SUBSIDIO PARA A DEPENDÊNCIA
4- Em dezembro do ano passado estive numa radio na margem sul a ser entrevistado por causa do musical Cinderela que escrevi, depois de 1 hora de
entrevista o jornalista colocou me a questão da praxe.
...”o que é que o Senhor Miguel acha do facto de não haver um ministério da cultura
em Portugal e de os subsídios para a cultura serem cada vez menos”...
Respondi então que eu não me importava com isso, que achava muito bem haver
menos e serem mais selectivos e rigorosos os tais apoios. Afirmo que sou contra
o facto de haver cultura e de existirem criadores culturais apenas pelo facto de o
estado os subsidiar.
Temos em Portugal o vicio do subsídio, eu próprio não me importava de receber
milhares de euros, iria andar mais vezes de cabeça baixa a ter que andar sempre
a pedir e a implorar por mais, iria deixar de ter o prazer que hoje tenho em “correr
por fora” de ser “independente” porque não tenham duvida que é muito confortável
receber dinheiro para podermos ser criadores e dinamizadores de arte e listar todas
as referências cultas que gostam de anunciar.
Considero que a cultura de um povo nasce de dentro das pessoas e do interior da
sociedade, está, é uma necessidade de afirmação da sua individualidade, do seu
desejo de transformar a vida real numa coisa mais bonita, a cultura e as artes são
motores de mudança nas nossas vidas em comunidade.
Acredito que o estado deve garantir a educação artística das pessoas e procurar
incentivar a prática de todo o tipo de artes, mas acima de tudo deve procurar cultivar
nas pessoas a apreciação pelas manifestações artísticas, deve ainda o estado criar
redes de equipamentos, com boas condições técnicas e logísticas para a criação
das artes e devida apresentação dessas manifestações culturais..
Acho estranho que algumas companhias de criadores coloquem nos seus sites e
cartazes a informação que recebem apoios da DG artes, das câmaras , da entidade
x ou y, como se isso fosse o que os fizesse ter mais qualidade ou de serem mais
“certificados” do que outros, está informação apenas diz que são dependentes
do dinheiro do estado, que existem porque alguém lhes paga e que podem falar
com toda a autoridade estética e artística porque as moedas caem na sua conta
bancária.
Milhões para uns tostões para outros e zero para os restantes.
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Ofertas 2ª Edição
Cine-Teatro Avenida - Portel
27 Fevereiro - “Cheio” - Oferta de 2 bilhetes
13 de Março - “O segundo raio de luar” - Oferta de 2 bilhetes
28 de Março - “Bayan Quaret” - Oferta de 2 bilhetes
Teatro Lucio da Silva - Leiria
14 Fevereiro - Concerto Jorge Palma - Oferta de 2 bilhetes
Pax Julia Teatro Municipal - Beja
28 Fevereiro - Banda do mar - Oferta de 2 bilhetes
Teatro Gil Vicente - Coimbra
19 Fevereiro - “A tecedura do caos” - Oferta de 2 bilhetes
Teatro Cine - Pombal
21 Março - “Eles tapam a cara com máscaras de lata
e madeira - Oferta de 2 bilhetes
27 Março - “One Man alone” - Oferta de 2 bilhetes
28 Março - “Com amor, papel manteiga e marcador” - Oferta
de 2 bilhetes
Teatro Viriato - Viseu
14 Março - “Novo-Velho Circo”- Oferta de 2 bilhetes
Theatro Circo - Braga
7 Fevereiro - “Buffalo” - Oferta de 2 bilhetes
Cine Teatro de Rio Maior
7 Fevereiro - “No limite” - Oferta de 2 bilhetes
Coliseu de Lisboa
16 Maio - Luís Filipe Reis - Oferta de 30 bilhetes
Museu da Tapeçaria de Portalegre - Oferta de 2 bilhetes
Museu do Ouro de Travassos - Oferta de 2 bilhetes
Museu do Pão - Seia - Oferta de 2 bilhetes
Museu do Vinho de Alcobaça - Oferta de 2 bilhetes
Museu do Relógio - Serpa - Oferta de 2 bilhetes
Núcleo Museológico do Sal - Figueira da Foz - Oferta de 2
bilhetes
Museu do Fado - Lisboa - Oferta de 2 bilhetes
Museu Nacional do Azulejo - Lisboa - Oferta de 2 bilhetes
Para concorrer, os leitores devem enviar um email com o
nome, morada e telefone para rituaisdellarte@gmail.com com
a indicação da oferta desejada (máximo 1 oferta por leitor).
Os vencedores devem apresentar o exemplar do Rituais Dell
Arte Jornal e o Cartão de Cidadão aquando do levantamento
dos bilhetes.

A Rituais Dell Arte
apresentará, ainda
em 2015, uma nova
forma de consumir arte.
Poesia, video
e ilustração serão
levados ao público
de uma outra forma,
inserindo-se no seu
quotidiano para provar
que nem tudo é o que
parece e que a arte
pode sobreviver mesmo
na Era do consumismo.

Sugestões do Rituais
Tom Waits é um músico norte-americano,
cuja música oscila entre diversos estilos
musicais, entre os quais: rock, jazz, blues e
folk. Conhecido pela rouquidão na voz e pelas
letras misteriosas, o compositor e cantor conta
com quase três dezenas de álbuns e ganhou,
já dois Grammy Awards. Além do seu percurso
na música, Tom Waits integrou ainda o elenco
de diversos filmes e séries, enquanto actor.
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Your Hotel & SPA “mima” Alcobaça
Situado nas imediações da cidade de
Alcobaça, o Your Hotel & Spa apresenta-se
como um hotel de 4 estrelas onde se pode
encontrar um alargado leque de serviços, entre
os quais a unidade hoteleira, zonas de lazer,
restaurante e um centro de congressos.
Na tentativa de recriarem um ambiente de
tranquilidade e privacidade, o hotel conta
ainda com o Spa & Beyond, que definem como
sendo um “mimo aos sentidos, um encontro
perfeito com o prazer, a saúde e a beleza”.

Oferta
30 bilhetes

Venda de livros diminui em 2014

Maria Inês Vera-Cruz Pinto é uma jovem
ilustradora e escultora e terá algumas das
suas obras na 2ª edição da exposição
“Desassossego: Entre as Palavras e as
Imagens”. Desta exposição farão também
parte poemas e textos dos autores Marina
Ferraz e Pedro de Adão.

O mercado livreiro nacional sofreu, em 2014,
segundo revela a GfK Portugal, uma quebra
de 0,8% na venda de livros, equivalente a
cerca de 100 mil exemplares. Esta quebra
vem confirmar a tendência para redução nas
vendas de livros que se verifica desde 2011.
Portugal assistiu, em 2014, à venda de 12,9
milhões de livros, correspondentes a um
volume de negócios de 146,8 milhões de
euros.

O Coliseu dos Recreios, em Lisboa, recebe,
no dia 16 de Maio, pelas 22 horas, o concerto
de Luís Filipe Reis. Celebrando, este ano, os
seus 25 anos de carreira, o artista, que conta
com mais de 20 álbuns editados de música
ligeira portuguesa, assinalará a data junto do
seu público no concerto de Maio, que descreve
como “memorável”.

