“Portugueses passam mais de hora e meia por dia nas redes sociais”– Público
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Tábuas com história

Moimenta da Beira

Vencedor do prémio “Melhor Filme
Internacional” em Los Angeles

Arte de Arnaldo Macedo
continua exposta

Tábuas com História o filme independente, inspirado
em factos reais, que conta a
história de Teatraço, o grupo
de teatro da Vila de Tabuaço, ganha o prémio de “Melhor Filme Internacional” no
Los Angeles Brazilian Film
Festival.
Realizado no ano passado
com o apoio e financiamento da Câmara Municipal de
Tabuaço, foi o primeiro filme Português a entrar nesta
competição e sai vencedor na
categoria “International Feature Films”.
A história de uma Vila
tão habituada à arte, nas suas
paisagens e nos seus palcos,
que dá origem a um grupo de
teatro com garra e paixão suficientes para lutar pelos seus
sonhos. Assim é a “biografia”
de Teatraço, um grupo de teatro de Tabuaço, que inspirou o
filme: Tábuas com História, a
primeira produção Portuguesa a conquistar o prémio de
“Melhor Filme Internacional” no Los Angeles Brazilian
Film Festival.
Produzida e financiada
pela Câmara Municipal de
Tabuaço, a obra que começou por ser um documentário,
acabou por ser transformada
numa longa-metragem de ficção, pelo olhar do seu realizador, Marcantonio del Carlo. O

da indústria cinematográfica:
Hollywood. O Festival tem
ganho cada vez mais reconhecimento da crítica, notoriedade e distribuição comercial,
contando já com mais de 420
filmes exibidos e 92 prémios
atribuídos.

filme narra a luta do grupo de
teatro de Tabuaço, orientado
pelo Dr. Matias (Beto Coville), um ator/dentista brasileiro, contra um político que
quer derrubar o antigo teatro
da vila. Com a chegada da forasteira Maria Duarte (Marta
Nunes), o grupo ganha um
novo fôlego para, com o apoio
da população, tentar travar a
destruição do edifício.
A longa-metragem foi o
primeiro filme nacional a marcar presença no Festival e recebeu, ontem à noite, o galardão de melhor filme no Los
Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), na categoria
“International Feature Films –
Competition”, onde concorria
com Maverick: Manjunt Brazil
de Emiliano Ruschell e Verses at Work de Lucas Mendes.
Uma distinção importante para um filme independente que ousou conjugar atores profissionais e amadores,
numa produção que pretende

levar Tabuaço ao mundo. O
Presidente da Câmara Municipal, Engenheiro Carlos Carvalho, explica que “este projeto, além de nos permitir divulgar
aquilo que é a cultura e as emoções do nosso povo, permite-nos
também uma valorização enorme
do nosso concelho, das nossas terras, das nossas gentes e dos nossos
produtos. No fundo vai permitir
divulgar a Portugal e ao resto do
Mundo, aquilo que nós todos os
dias enaltecemos.” Ainda sem
data de estreia confirmada em
Portugal, Tábuas com História atravessou o Atlântico para
se tornar no primeiro filme
português a competir e a ganhar no LABRFF.
Sobre o Festival LABRFF
O Los Angeles Brazilian
Film Festival (LABRFF) é
uma organização, criada em
2007, que se dedica à promoção da arte e talentos dos
realizadores Brasileiros no
mais consagrado mercado

Sobre o Teatraço
Fundado em 2007, Teatraço é o grupo de teatro amador
de Tabuaço, que inspira a história da longa-metragem Tábuas com História. Um grupo que sempre contou com o
grande apoio da população da
Vila e que tem como director
artístico o actor Beto Coville,
que apresenta o grupo como
“uma escola cujo aprendizado
nos torna pessoas mais sensíveis, sensatas, com uma visão
diferente da vida e da arte”.
Em 2015, o grupo participou
nas filmagens de Tábuas com
História e, em 2016, foi distinguido com o Prémio Anim’arte de Produção Artística do
Ano, na área de Teatro.
Link para trailer – Tábuas
com História: https://www.
youtube.com/watch?v=J3sqwb-r-64
Link para download do
cartaz e imagens do filme em
alta resolução: https://www.
dropbox.com/sh/ta62z3eimhvhg87/AAC72UA9USpd-mzV69bRlSY8a?dl=0

No átrio dos Paços do Concelho, em Moimenta da Beira, mantém-se exposta, até dia 30 de setembro, a mostra
de pintura de Arnaldo Macedo, artista plástico surrealista
que a autarquia convidou para a Expodemo.
A exposição foi inaugurada no primeiro dia do certame,
16 de setembro, e desde aí tem sido procurada e apreciada.
Foi um dos variadíssimos atos de cultura que preencheram
o cartaz do evento que terminou no domingo passado, 18
de setembro.
O enfoque do génio de Arnaldo Macedo é no fruto proibido. A maçã povoa-lhe o imaginário e a tela. Essa maçã
que é símbolo maior da Expodemo, e que preenche o talento do artista, aparece nos quadros que Arnaldo reuniu para
a exposição “Interior inconstante da maçã”, mostra que se
mantém até ao fim deste mês de setembro.
Visita a não perder!

Rede Social de Armamar promove

Formação em acolhimento
de refugiados

Penajóia – Lamego

Junta de freguesia assegura
pagamento do transporte escolar
A Junta de Freguesia de
Penajóia anunciou a continuidade do pagamento do
transporte escolar de todas
as crianças do seu jardim-de-infância, durante este novo
ano letivo.
Em mais um ano de aulas,
o jardim-de-infância de Infância de S. Geão – Penajóia
abriu as suas portas para acolher os seus alunos, alguns já
conhecem esta bela casa, para
outros é a sua primeira vez.
O Presidente da Junta de
Freguesia fez questão de estar
presente na apresentação dos
alunos deste novo ano letivo,

juntamente com a nova educadora do Jardim-de-Infância
e respetivas auxiliares, e com

os encarregados de educação,
de forma a se planear algumas
das atividades que farão parte

do calendário estudantil.
O Presidente da Junta de
Freguesia aproveitou o momento para dar uma boa nova
a todas as famílias presentes,
ou seja, em conformidade
com o pagamento das refeições assegurada pela Câmara Municipal de Lamego, a
Junta de Freguesia assegurará
uma vez mais o pagamento do
transporte escolar de todas as
crianças que frequentam este
Jardim-de-Infância, o que
muito agradou a todos os presentes, dado que é sem dúvida um incentivo e uma ajuda
económica importante para
muitas famílias penajoienses.

A Rede Social de Armamar está a preparar para o próximo dia 6 de outubro uma ação de formação e sensibilização em torno da temática do Acolhimento de Refugiados. A sessão terá lugar no edifício da Câmara Municipal,
entidade que apoia o evento, a partir das 15 horas.
A iniciativa conta com as parcerias do Alto Comissariado para as Migrações e do Conselho Português para os
Refugiados. Na sessão serão abordados pontos relacionados
com: a Agenda Europeia para a Migração; o Plano Nacional de Acolhimento e Integração de Pessoas com Necessidades de Proteção Internacional, a desconstrução de estereótipos relacionados com os refugiados e; a promoção do
acolhimento e integração à escala local.
Para participar os interessados terão que se inscrever.
A inscrição é gratuita mas obrigatória e devem fazê-lo até
30 de setembro, presencialmente no setor de ação social da
Câmara Municipal de Armamar, ou enviando a ficha de
inscrição disponível no portal de Armamar, Terra de Emoções para o endereço de correio eletrónico: hvidazinha@
cm-armamar.pt.

