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O Grande Bazar 
Ferroviário
PAUL THEROUX
EDITORA: QUETZAL

"O Grande Bazar Ferroviário" é a nar-
rativa que Paul Theroux faz da sua épi-
ca viagem pelos caminhos-de-ferro da
Ásia. Repleta de evocativos nomes de
comboios lendários - o Expresso do
Oriente, o Correiro de Khaibar para o
Entroncamento de Lahore, o Correio
de Deli proveniente de Jaipur, ou o
Expresso Transiberiano, entre outros -
, descreve os muitos lugares, culturas
e paisagens por onde passou e as pes-
soas fascinantes que conheceu. De far-
rapos de tagalerice a monólogos oca-
sionais, passando por envolventes
conversas com outros passageiros -
como com Molesworth, um agente de
actores britânico, ou Sadik, um rica-
ço turco -, este é um maravilhoso rela-
to das alegrias românticas das viagens
ferroviárias

L E I T U R A S  
D A  S E M A N A

A Lacuna
BARBARA KINGSOLVER
EDITORA: CLUBE DO AUTOR

México, 1935. Harrison Sheperd tra-
balha em casa do muralista Diego Rive-
ra e da sua mulher, Frida Kahlo, com
quem estabelece uma amizade pro-
funda e duradoura. Por vezes cozinhei-
ro, outras vezes secretário, mas sem-
pre observador, o jovem regista todas
as suas experiências em diários e cader-
nos. Quando o líder bolchevique Trots-
ky se refugia em casa dos artistas, She-
perd vê-se inadvertidamente impelido
por ele e o seu objectivo de levar uma
vida invisível fica pelo caminho. Um
poderoso e importante romance acer-
ca da identidade, da nossa ligação ao
passado e do poder criativo e destru-
tivo das palavras. Vencedor do Oran-
ge Prize for Fiction 2010.

obrigatório

De uma assentada só, a Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, inaugura
duas exposições com obras da artista plástica portuguesa e dama do Reino Britâ-
nico. Oratório conta com uma peça inédita em Portugal, e O corpo tem mais coto-
velos expõe mais de uma centena de obras de Paula Rego. Oratório tem quase três
metros de altura e foi criada na sequência de um convite do Foundling Museum
de Londres e mostra cenas de violência contra crianças, numa chamada de aten-
ção crua e directa ao coração, para a causa defendida pela instituição de onde
partiu o desafio para a peça. O Corpo tem mais Cotovelos teve como inspiração
um comentário da artista sobre a dificuldade de criar e trabalhar com modelos. 

Novas exposições na Casa
das Histórias Paula Rego

Até sábado, a Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, recebe os Beirut, Artic Mon-
keys, Lykke Li, Arcade Fire, James Murphy, Portichead, Arcade Fire e muitos outros,
numa verdadeira chuva de estrelas da música da actualidade. Em termos de festivais
de Verão, o Super Bock Super Rock tem um dos melhores cartazes do ano e, ainda por
cima, o tempo parece que vai ajudar com um aumento de temperatura. Por isso, saia
de casa e vista a sua melhor indumentária festivaleira e vá aproveitar um festival de
Verão. 

Constelação de estrelas 
da música ao vivo

Entremuralhas 
em modo warmup

O Festival Entremuralhas começa já a dar o ar de sua
graça no sábado, dia 16, a partir das 22 horas, com uma
performance do grupo Ignis Fatuus Luna, no Jardim Luís de
Camões, em Leiria. A actuação está integrada no progra-
ma Praça Viva, seguindo-se, às 00 horas, a festa oficial de
"aquecimento" do Entremuralhas 2011, no Beat Club, com
dj sets especiais de Broto Verbo (Beat Club / Fade In) e Pedro
Morcego (Phantom Vision/Antena 3). Os  Ignis Fatuus Luna
dedicam-se à dança do ventre num misto de cultura e esté-
tica de reminiscência gótica. 
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Mário Alves, Luís Carvalho e Susana Milene
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Música
clássica 
a não perder
em Alcobaça 
e Leiria

Dirigido pelo maestro e compositor Luís
Carvalho, na companhia da soprano Susana
Milena e do tenor Mário Alves, o Camerata
Nov'Arte interpreta A Canção da Terra, uma das
maiores obras-primas do compositor austría-
co Gustav Mahler, no Cistermúsica 2011 este
sábado, dia 16, pelas 18 horas, no Cine-Tea-
tro de Alcobaça – João d'Oliva Monteiro, em
Alcobaça. No domingo, será a vez dos Katona
Twins interpretarem obras de Mozart, Bach,
Bizet ou De Falla, no Convento de Santa Maria
de Cós. Por Leiria, a não perder é o concerto
integrado no Programa Noites no Palácio –
Temporada 2011, que se realiza na Casa dos
Ataídes, Terreiro, hoje, dia 14, às 21:30 horas. 

Considerado um dos melhores filmes espa-
nhóis em 2008, Whisky não tem um final feliz –
avisamos já -, nem infeliz sequer. É apenas um
filme sobre... a vida que agora chega ao merca-
do do DVD, depois de uma injusta passagem sem
memória pelos cinemas nacionais. Jacobo é pro-
prietário de uma velha fábrica de meias em Mon-
tevidéu. Tem 60 anos e vive só desde a morte da
sua mãe. Gerindo o fabrico diário de meias e uma
relação profissional com a sua assistente Marta,
também ela uma solitária que espera pouco da
vida. A monótona existência acaba por levar um
abanão quando o irmão de Jacobo, Herman, que
vive no Brasil, chega para uma celebração judai-
ca devido à morte da mãe. Jacobo decide pedir a
Marta que finja ser sua esposa durante a estadia
de Herman, mas as coisas não correm como pla-
neadas. Realizado por Juan Pablo Rebella, Pablo
Stoll, Andrés Pazos e Daniel Hendler, com Andrés
Pazos e Daniel Hendler, nos papéis principais. 

Whisky ou 
um filme 
sobre a vida
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