
42 Jornal de Leiria 26de Julho de 2012

Obrigatório

Um romance coeso e de grande carga emocional
sobre vidas que se cruzam, Miramar desenrola-se
na Alexandria do início dos anos 60. Seis
personagens, todas agora exiladas por força das
circunstâncias, tornam-se residentes da elegante e
decadente Pensão Miramar. A figura central é
Zohra, a bela camponesa cuja relação com as outras
cinco personagens simboliza a essência da
realidade política e social da época.
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Uma pequena aldeia alentejana transforma-se em
Jerusalém graças ao amor de uma rapariga pela sua
avó, cujo maior desejo é visitar a Terra Santa. Um
professor paralelo a si mesmo, uma professora
inglesa que dorme dentro de uma baleia, uma
rapariga que lê westerns e crê que a sua mãe foi
substituída pela própria Virgem Maria, são algumas
das personagens que compõem uma história
comovente e irónica sobre a capacidade de
transformação do ser humano e sobre as coisas
fundamentais da vida: o amor, o sacrifício e a
cerveja.
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Leiturasdasemana

z Um espectáculo que brinca com a diferença,
virado para os mais novos, criado e interpretado
pela actriz e dramaturga Ana Lázaro é a proposta
do grupo de teatro de Leiria, Te-Ato. 
Em cena até 29 de Julho, todos os dias da semana,
o espectáculo ORU, é seguido de uma oficina de
expressão e criação livre de ideias e objectos,
pensada especificamente para as crianças. O
espectáculo ORU acontece às 10:30 e às 16 horas,
na Sala Jaime Salazar Sampaio, junto ao Largo
Cândido dos Reis, em Leiria. 
As inscrições devem ser feitas através do endereço
de correio electrónico teatroleiria@gmail.com.

zÓbidos está de volta à era medieval, até dia 12 de
Agosto, no antigo campo de treino dos cavaleiros
e escudeiros do reino português. A vila celebra a
sua história, com comida e bebida típicas da
época, eventos musicais e recriações históricas,
trazendo artesãos, bobos, cuspidores de fogo,
dançarinos, músicos, jograis e mercadores
representantes dos quatro cantos do Reino. Na
edição deste ano, relembram-se os confrontos
militares que marcaram as celebrações esponsais
de D. Isabel de Coimbra e D. Afonso V, o jovem rei
que viu o seu trono ameaçado pelos senhores da
casa de Coimbra, leais à regência de D. Pedro. A
vila de Óbidos assistiu ao levantar dos
estandartes dos rebeldes, que seriam
eventualmente derrotados na batalha de
Alfarrobeira por forças leais ao rei. Para recordar
os acontecimentos, o Mercado Medieval faz a
recriação do casamento real, assaltos a castelos e
torneios nas liças, oferecendo aos presentes uma
visão real dos factos históricos. A própria Casa
das Rainhas continua a sua ligação com este
projecto da autarquia através de uma parceria
que conduziu à celebração de episódios da
herança histórica da vila, com destaque para os
anais da própria Casa.

Diariamente Te-Ato apresenta
ORUpara os mais novos

z O concerto de encerramento do 20.º festival
Cistermúsica decorre este domingo, 29, no Claustro
do Silêncio do Mosteiro de Alcobaça, pelas 18
horas. Num espectáculo único com a Orquestra
Filarmonia das Beiras, dirigida pelo maestro
António Victorino d'Almeida, vai ser possível
escutar a Sinfonia n.º 5 em si bemol maior, D. 485,
de Franz Schubert, a Sinfonia n.º 5, op. 167, de
António Victorino d'Almeida, e a Marcha de Pompa
e Circunstância, de Edward Elgar. A entrada é livre.
Mas, antes do encerramento, o Moscow Piano toca,
também no mosteiro, a 27, pelas 22 horas, obras de
Armando José Fernandes, Martinu e Strauss. No
sábado, à mesma hora, Cós acolhe o cravista
brasileiro Cristiano Holtz.

Mosteiro Cistermúsica fecha com
Pompa e Circunstância
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