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Obrigatório

Este romance baseia-se, tão ao gosto do autor, num
caso histórico que ficou como exemplo de
injustiça, corrupção e preconceito e em que se
envolveram muitas outras personalidades
históricas bem conhecidas. Trata-se do drama cuja
personalidade central foi Alfred Dreyfus, acusado
de ter vendido informações aos serviços secretos
alemães, que foi condenado e deportado para Ilha
do Diabo, na Guiana Francesa. "O Oficial e o
Espião" pode ser lido como um magnífico thriller
histórico que recria de modo convincente um dos
mais famosos casos de corrupção judicial. 

O oficial e o Espião 
Robert Harris 
Editora: Editorial Presença 

Um misterioso fabricante de brinquedos que vive
em reclusão numa gigantesca mansão povoada de
seres mecânicos e sombras do passado...Um
enigma em torno de estranhas luzes que brilham
entre a neblina que rodeia a ilhota do farol. Um ser
de pesadelo que se oculta nas profundezas do
bosque...Estes e outros elementos tecem a trama
do mistério que unirá Irene e Ismael para sempre
durante um mágico Verão em Baía Azul. Um
enigma que os levará a viver a mais emocionante
das aventuras num labiríntico mundo povoado de
luzes.

As Luzes de Setembro 
Carlos Ruiz Zafón 
Editora: Planeta 

Leiturasdasemana

� A Orquestra Sinfónica Portuguesa sobe hoje, dia
3, pelas 21 horas, ao palco do Claustro do Racha-
douro no Mosteiro de Alcobaça, para interpretar
um conjunto de obras épicas de Richard Strauss,
Mily Bakirev e Frederico de Freitas. O espectáculo
insere-se no Cistermúsica – Festival de Música de
Alcobaça, iniciado no passado dia 28 e que se pro-
longa até 27 deste mês, sob o lema Lendas e He-
róis. A par do espectáculo, há ainda uma série de
propostas incluídas na secção Júnior e Famílias,
entre as quais se destaca, até amanhã,  no Arma-
zém das Artes, os Recitais de Finalistas do Curso
Profissional de Instrumentista de Sopro e Percus-
são e de Instrumentista de Jazz, em parceria com
a Academia de Música de Alcobaça e o Agrupa-
mento de Escolas de Cister.

Cistermúsica Orquestra Sinfónica
Portuguesa em Alcobaça

� A Oeste do Fim do Mundo é o filme brasileiro a
apresentar, em antestreia, hoje, dia 3, pelas 21:30
horas, na Escola Superior de Educação e Ciências
Sociais, em Leiria. A sessão, com audiodescrição e
legendagem, insere-se na Conferência Internacio-
nal para a Inclusão – INCLUDiT, promovida pelo
IPLeiria, para partilha de boas práticas na área da
inclusão e acessibilidade e que junta cerca de 260
participantes, 70 dos quais estrangeiros. Os es-
pectáculos continuam sábado, dia 4, pelas 21:30
horas, na Praça Rodrigues Lobo, com o Grupo de
Teatro Visual Corpus, a Associação de Dança de
Leiria e o grupo brasileiro Las Brujas Cia de Tea-
tro.

Inclusão Cinema e teatro para
todos em Leiria

RICARDO GRAÇA

� Sábado, dia 5, pelas 18:30 horas, será a vez da Li-
vraria Arquivo, em Leiria, apresentar o livro 05 ecO
10 (5 autores = 10 canções), com performance mu-
sical e a presença de alguns dos músicos e autores
que participaram no projecto, ao jeito de tertúlia. O
livro ilustrado com CD é um projecto multidiscipli-
nar, que parte dos poemas de cinco autores para dar
origem a dez canções e outras tantas ilustrações. A
iniciativa é da ecO - Associação Cultural de Leiria que
convidou os autores António Cova, Paulo Kellerman,
Paulo Moreiras, Pedro Miguel e Simão Vieira, a es-
creverem dois poemas e a escolherem músicos para
trabalharem os seus textos. Convidou ainda cinco

ilustradores para, a partir dos mesmos poemas,
criarem a sua própria interpretação artística. Em 05
ecO 10 escutam-se as várias vozes dos múltiplos in-
tervenientes e transversalmente a voz da coopera-
ção entre todos os envolvidos (ecO incluída), e que
é o fio condutor e base conceptual desta iniciativa.
Os ilustradores convidados são Regina Mourisca, Jimi
Borgue Carneiro, João Fino, Joel Faria e Rui Sous. Os
músicos são, por sua vez, André Castela, André Ve-
nâncio, Claudia Bertier, Gil Jerónimo, Gualdino
Branco, João Nascimento, Miss Cat e o Rapaz Cão,
Nelson Brites, Pedro Miguel, Renato Silva e Ricardo
Tarrafa.

05 ecO 10 (5 autores = 10 canções)
na Livraria Arquivo
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