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Obrigatório

Um Casamento de Sonho 
Domingos Amaral 
Editora: Casa das Letras 

Um romance envolvente e magnífico acerca do desejo,
da ambição e da sede de conhecimento da autora de
"Comer, Orar, Amar". O livro segue o destino de Alma
Whittaker, filha de um ousado e carismático investigador
botânico, que também se apaixona pelas plantas e pela
ciência. Alma é uma cientista de mente clara; Ambrose é
um artista utópico. Mas aquilo que realmente os une é
uma paixão partilhada pelo saber, uma necessidade
desesperada de compreender a maneira como o mundo
funciona. A mais memorável das histórias é a de Alma,
que é testemunha de um momento extraordinário da
história da humanidade, em que as velhas certezas
acerca da ciência, da religião, do comércio e de classe se
desmoronavam e davam lugar a novas ideias. 

A Marca de Todas as Coisas 
Elizabeth Gilbert 
Editora: Bertrand 

Leiturasdasemana

Domingos Amaral estará na Livraria Arquivo 
no próximo dia 1 de Julho.
Foi a crise económica a culpada do falhanço do casamento
de Leonardo e Constança, ou havia razões mais profundas e
secretas? Confrontado com a notícia de um terrível acidente
no Brasil, o melhor amigo de Leonardo acompanha-o em
viagem à Baía. É durante esse voo que Rafael se irá recordar
de como tudo começou, com a majestosa festa de casamen-
to, na quinta da família de Constança, no ano de 1998. Quase
vinte anos de memórias da vida de um grupo de amigos são
percorridos, passando pela época eufórica em que o futuro
era risonho e todos viviam bem, até aos dias em que a
felicidade começou a ruir, os casamentos a falhar, as traições
a surgir, e a crise económica a gerar dívidas e desilusões. 

�O 32.º Festival Música em Leiria (FML) aproxima-se
da sua apoteose. Organizado pelo Orfeão de Leiria -
Conservatório de Artes esta mostra do universo
musical é o mais antigo festival de música a decorrer de
forma contínua no País. Hoje, dia 26, o FML leva ao
palco do Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, um
espectáculo de piano interpretado por Joana Sá, a partir
das 21:30 horas, com entrada gratuita. O encerramento
da edição deste ano acontece no sábado, dia 28,
também no José Lúcio da Silva, pelas 21:30 horas, com
o solo coreográfico A Sagração da Primavera, de Olga
Roriz. Os bilhetes estão à venda na bilheteira da sala de
espectáculos. Aos 58 anos, a bailarina lança-se nesta
obra ao som deste tema musical de Igor Stravinsky,
escrito há 100 anos.

�A Arquivo Livraria, em Leiria, apresenta dois
livros esta semana. O primeiro é uma novidade
absoluta no mercado infanto-juvenil e o segundo
um retrato político e social do Portugal dos
últimos 20 anos. Falamos, no primeiro caso, de O
Céu das Mães, com textos do escritor de Leiria
Paulo Kellerman e ilustrações de Rute Reimão,
que aborda a perda dos entes queridos na
infância, “levando a criança a compreender a
importância do coração e das recordações que
nele se guardam”. Kellerman é o vencedor do
Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco,
da Associação Portuguesa de Escritores, de 2005,
e Rute Reimão é autora das ilustrações de livros
como O Alfabeto trapalhão, Histórias do Barco
da Velha e vários livros de contos de apoio à
leitura e à escrita júnior. A apresentação
acontece sábado, às 18:30 horas. O segundo livro
é Um casamento de Sonho, de Domingos Amaral.
"Esta é a história de funcionários liberais que
vêem o seu mundo ruir não só por causa da
situação económica do país, mas também pelo
facto de verem alguns casamentos felizes
chegarem ao fim pela revelação de segredos",
destaca Marta Ramires, 40 anos, editora na Casa
das Letras. O autor trabalhou no extinto jornal O
Independente durante 11 anos, colaborou com
publicações, como o Diário de Notícias, Grande
Reportagem, City, Invista e Fortuna. Foi durante
sete anos director da Maxmen e durante quatro
da revista GQ. Actualmente, além da escrita de
livros, anima o blogue O Diário de Domingos
Amaral e é professor da cadeira de Economia do
Desporto, do curso de Economia e Gestão, na
Universidade Católica. A apresentação está
marcada para terça-feira, dia 1, às 18:30 horas.

Dança Sagração da Primavera
encerra Música em Leiria

� É a dançar o cônsul e herói português, Aristides de
Sousa Mendes, que salvou dezenas de milhar de
pessoas do Holocausto nazi, que arranca este sábado,
dia 28, a edição deste ano do Cistermúsica. A dança
30.000 homenageia Mendes, com interpretação do
Quorum Ballet, no Cine-teatro Oliva Monteiro, em
Alcobaça, às 21:30 horas. Outras Lendas e heróis (o tema
do festival) serão celebradas ao longo do próximo mês.
A Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), toca no dia 3,
às 21 horas, no Claustro do Rachadouro do Mosteiro e
desta vez, o herói é Dom Quixote de la Mancha. O
espectáculo serve como mote para celebrar os 150 anos
de Strauss. O poema sinfónico homónimo da obra de
Cervantes será interpretado pela violoncelista Irene
Lima e pela OSP, sob a batuta de Emil Tabakov.
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05ecO10apresentado n'O Nariz com concerto
O 05ecO10 é um projecto da ecO - Associação Cultural
que convidou António Cova, Paulo Kellerman, Paulo
Moreiras, Pedro Miguel e Simão Vieira a escrever dois
poemas e a escolher músicos para trabalhar os textos e
cinco ilustradores para criarem uma interpretação
artística. Apresentação sexta-feira, n’O Nariz, às 22 horas.


