18 • 15 DE ABRIL DE 2015

“Médicos espanhóis recusam salários baixos de Portugal”– JN

LAMEGO - Teatro Ribeiro Conceição

Escola de Armamar viajou até Veneza

Sex. 17 Abril | 21h30 | Cinema

Na reta final do projeto comenius L e t a S m i l e B e y o u r U m b r e l l a
realizou-se no passado mês de março, nos dias 18 a 22, mais uma visita
multicultural com os países parceiros envolvidos no projeto (Portugal,
Espanha, Itália, Reino Unido, Noruega, Grécia, Lituânia, Turquia),
uma visita, desta vezà Itália, mais
concretamente às localidades de
Bobbio e Travo, no norte do país.

Citizenfour

Documentário
Em Janeiro de 2013, estava a realizadora
Laura Poitras a fazer um filme sobre abusos
de segurança nacional no pós-11 de Setembro nos Estados Unidos quando começou a
receber emails encriptados de alguém que
se identificava como “citizenfour”, que estava
preparado para denunciar os programas de
vigilância massiva dirigidos pela NSA e outras agências secretas. Em
Junho de 2013, ela e o repórter Glenn Greenwald voaram para Hong
Kong para o primeiro de muitos encontros com o homem que revelou
ser Edward Snowden.
A programação do cinema depende das datas de estreia, estando,
portanto, sujeita a alterações.
Classificação: M/12 | Preço: 3 e 4 euros | Duração: Aprox. 144
minutos | Local: Auditório

Sáb. 18 Abril | 21h30 | Música

Blind Zero - 20 Anos em Acústico
Ficha artística: Miguel Guedes (voz e guitarra), Nuxo Espinheira (baixo e voz), Bruno
Macedo (guitarra e voz), Vasco Espinheira
(guitarra), Pedro Guedes (bateria)
Com milhares de discos vendidos, sete
álbuns editados e um DVD ao vivo gravado
em Milão para a MTV, os Blind Zero contam
já com 20 anos de carreira e são muitos os motivos para celebrar. Reconhecido pelo espírito rock e energia em palco, o grupo desliga-se
agora da corrente para rever, em formato acústico, as músicas que
marcaram as últimas duas décadas.
“Recognize”, “Trace”, “Tree”, “Shine On” e “Slow Time Love” são
alguns dos temas que não vão faltar neste unplugged da banda que
se revelou em 1994 com o emblemático “Trigger”.
Classificação: M/6 | Preço: 10 euros | Duração: Aprox. 75 minutos | Local: Auditório

Mostra de Teatro do Douro
chega a Mesão Frio

Pinhão, Mesão Frio receberá no seu auditório municipal o segundo espetáculo da edição de 2015 da Mostra de Teatro do Douro
em que atuará o Teatro Experimental Flaviense com a peça “Teatro às 3 pancadas a partir das 21h30 de sábado.
Abriu-se, no passado dia 11 de abril, o pano da VII Mostra de Teatro do Douro no Pinhão com a peça original “Ó tempo volta para trás”
do Grupo de Teatro Pesqueira em Palco. Além do espetáculo de teatro
da sociedade portuguesa nos últimos cinquenta anos foi ainda exibido
-semana. No sábado será Mesão Frio a receber pela primeira vez um
espetáculo da Mostra de Teatro do Douro. Subirá ao palco o TEF com
“Teatro às 3 pancadas” uma adaptação do texto homónimo de António
e do humor, temáticas como a injustiça social e a perversão do mundo.
A VII Mostra de Teatro do Douro está em palco até 2 de maio na
região.

Nesta que foi a penúltima visita
do projeto, reuniram-se cerca meia
centena de alunos e professores
dos paísesparceiros, tendo a Escola
Básica e Secundária de Armamar
estado presente com seis alunos,
três meninos e três meninas todos
com apenas dez anos de idade. A
acompanhá-los estiveram três professoras e a vereadora da cultura
da Câmara Municipal de Armamar.
A estadia foi na pequena localidade de Bobbio onde a comunidade local os brindou com a belíssima
encenação da história de Luís Sepúlveda “História da Gaivota e do
Gato que a ensinou a voar”. Como
não podia faltar todos os parceiros
foram recebidos pelas autarquiaslocaisonde se realizaramas tradicionais trocas de lembranças, tendo a
coordenadora do projeto oferecido
uma amostra das deliciosas maçãs
da região de Armamar, assim como
um belíssimo livro sobre a região
do Douro.
Jogos, danças, caças ao tesouro,
almoços e jantares foram local para
o convívio entre todos os parceiros,
principalmente quando a língua de

comunicação, o inglês, por vezes
foi colocada de lado e as crianças
tentavam cada uma ensinar palavras
da sua língua aos novos amigos.
Momentos divertidos e únicos. Não
se pode esquecer a visita ao parque arqueológico de Travo e ainda
o passeio a pé num percurso de três
quilómetros pela serra até à belíssima vila de Brugnello. Esta pequena
vila situada no sopé da montanha
é singular pelas suas construções
peculiares todas em pedra de xisto,
desde os caminhos, às casas e até
às decorações dos jardins, digna de
visitar com certeza. Um passeio que
deixou todos sem fôlego, não só pela
caminhada, mas também pela paisagem sobre o rio Trebbia.
O momento alto ficou marcado
com a visita à belíssima cidade de
Veneza, onde todos puderam apreciar os seus canais singulares e passear pelas ruas estreitas que conduziram à famosa Praça de S. Marcos.

No final da tarde uma viagem de
barco levou os participantes até à
ilha de Giudecca para uma visita à
fábrica de vidro onde puderam assistir a uma exibição ao vivo do vidro a
ser trabalhado de forma tradicional.
No jantar de despedida que envolveu a comunidade local e familiares dos alunos envolvidos no projeto
foi tempo de agradecer a fantástica
hospitalidade e diversidade de atividades com que os anfitriões nos
brindaram durante os fantásticos
4 dias.
Mais uma vez imperaram momentos recheados de boa hospitalidade, simpatia, multiculturalidade e
amizade. Em junho a última visita é
até ao país coordenador do projeto,
a TURQUIA.
Visitem a nossa página na internet e fiquem a conhecer muito mais.
www.letasmilebeyourumbrella.
com
Célita Leitão

Museu de Lamego acolhe jornada
de consultoria para projetos culturais
Apoiar projetos de cariz cultural da iniciativa de entidade públicas e privadas, empresas e até
promotores individuais é o objetivo da jornada de trabalho que a
Direção Regional de Cultura do
Norte (DRCN) e a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO) organizam no próximo dia 17
de abril no Museu de Lamego.
A conceção, a gestão, o financiamento de projetos, bem como
o estabelecimento de parcerias a
nível nacional ou europeu serão temas a abordar, numa atividade que
vem dar resposta às necessidades
do setor, tendo como base as possibilidades abertas pelos programas
de financiamento.

A participação é gratuita, estando, no entanto, sujeita a inscrição
prévia. Os promotores de projetos
culturais deverão inscrever-se através do e-mail eventos@cimdouro.pt
ou do telefone 259 309 732.

Dois dias antes, a 15 de abril,
também o Gabinete de Empreendedorismo da UTAD acolhe uma
jornada de trabalho sobre a mesma
temática. Mais informação em www.
culturanorte.pt.

Montalegre

Exposição “1.ª Grande Guerra” no Ecomuseu
Foi inaugurada na sede do Ecomuseu de Barroso,
Montalegre, uma exposição evocativa da I Guerra Mundial (1914-1918) que integra algum armamento, equipa-

aposta que resulta de uma ação que está a ser promovida pelo Regimento de Infantaria 19 (Chaves). A sessão
contou com a presença, entre outros, do presidente da
Câmara de Montalegre, Orlando Alves.

