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Aqui entre nós
JÚLIO MACHADO VAZ
EDITORA: OFICINA DO LIVRO

Autor de “O Amor é...”

Escrever todos os dias cansa? Se calhar.
Por alguma boa razão Júlio Machado
Vaz não escreve todos os dias no seu
blog Murcon. Umas vezes, sente-se
inspirado e abre o coração aos leito-
res fiéis, que na volta do teclado lhe
enviam comentários. Outras vezes, é
a vez de o psi intervir e dizer de sua
ciência, ou então da sua inquietação. 

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

Conhecereis 
a nossa velocidade!
DAVE EGGERS
EDITORA: QUETZAL

Will e Hand estão carregados de dinhei-
ro e de memórias de Jacky, um amigo
que morreu há pouco tempo. Decidem
tirar uma semana de férias e viajar à
volta do mundo para doar esse dinhei-
ro. Na verdade, não sabem por que
razão o querem fazer, só sabem que o
têm de fazer. Talvez seja alguma coi-
sa relacionada com a morte de Jack -
talvez só mais tarde venham a encon-
trar a verdadeira razão. Mas à medi-
da que os seus planos vão sendo frus-
trados, com permanentes reveses,
mudanças incontroláveis e com a ingra-
tidão dos que escolheram para bene-
ficiários, Will e Hand descobrem que
o mundo é infinitamente maior, mais
surreal e mais excitante do que algu-
ma vez tinham podido imaginar. O
mundo é afinal um sítio onde nos pode-
mos mesmo perder.

Manuela Gonzaga 
e Afonso Cruz 
na Livraria Arquivo

Uma sessão de autógrafos com a escritora Manuela Gonzaga está mar-
cada para hoje, 2, pelas 17 horas, na Livraria Arquivo, Leiria. É autora dos livros
Doida Não e Não!, Meu único amor: casei-me!, André e o Lago do Tempo, André
e a Esfera Mágica, André e o Segredo dos Labirintos. Neste espaço cultural,
está também patente, até final do mês, a exposição de ilustração Contradi-
ção Humana, de Afonso Cruz (prémio do melhor livro infantil-juvenil da Asso-
ciação Portuguesa de Escritores 2011).

O mais antigo festival de música realizado ininterruptamen-
te em Portugal, o Música em Leiria, propõe para hoje, dia 2, um
concerto a solo da pianista Jill Lawson. O recital começa pelas
21:30 horas, no Teatro José Lúcio da Silva e do repertório cons-
tam obras de compositores dos séculos XIX e XX, como Robert
Schumann, Frédéric Chopin, Isaac Albéniz, Claude Debussy, Mau-
rice Ravel e Béla Bartók. Nascida no México em 1974 e actual-
mente a residir em Portugal, a pianista luso-americana iniciou
a sua formação musical aos oito anos de idade na Academia de
Música de Antuérpia, obteve o mestrado em música no Peabo-
dy Institute, em Baltimore. É docente na Escola Superior de Artes
Aplicadas de Castelo Branco, onde ensina piano e está envol-
vida no curso de repertório para cantores.

Pianista Jill Lawson
toca no Música 
em Leiria

Fruto do seu crescimento e afirmação nos
últimos anos, o Cistermúsica é hoje conside-
rado um dos mais relevantes acontecimentos
artísticos do País, apresentando na sua 19.ª
edição uma programação de qualidade. O con-
certo de abertura decorre sábado, 4, pelas 18
horas, no Cine-teatro de Alcobaça, com a
Orquestra de Câmara Portuguesa. O evento
prolonga-se até 31 de Julho, marcado pelo
regresso da temática inesiana, Em Torno de
Inês, associando-se à comemoração dos 650
anos da trasladação de Pedro e Inês para o
Mosteiro de Alcobaça (1361).

Cistermúsica
arranca sábado 

Sabão, creme de barbear e loção. A linha Antiga Barbearia de
Bairro surge no mercado nacional e pede emprestado o nome aos
espaços situados no Príncipe Real, em Lisboa, e na Ribeira, no Por-
to. Sabonetes de mão, de banho e ainda o pincel e o sabonete de
barba completam o kit obrigatório de qualquer homem moderno.
No caso dos sabonetes, o cedro e o sândalo são acompanhados
pelo patchouli, suavizados por um toque de bergamota. O pincel,
numa produção 100 por cento artesanal e nacional, é feito de
rama em pêlo de texugo puro natural e cabo de madeira de car-
valho. À venda na Loja In, em Leiria.

Ícones das antigas
barbearias do bairro
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