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Chá com música tradicional 
Amanhã quinta-feira realiza-se um workshop de 
música tradicional destinado à terceira idade. Começa 
às 14h30, no Salão Cultural da Oficina de Artes em 
Aveiro.

Arquitectura de Terra
Universidade de Aveiro é a anfitriã do 5º seminário dirigido a 
arquitectos, engenheiros civis e do ambiente, planeadores e 
investigadores. Profissionais discutem construção contem-
porânea em terra, de 10 a 13 de Outubro, em Aveiro

2ª Feira dos Rojões e da Broa
Realiza-se este domingo, 14 de Outubro, no recinto da 
ACUREP, na Pedreira - Oliveira do Bairro, uma feira dedicada 
à comida tradicional, onde não vão faltar as papas de 
abóbora, a aletria e o bom vinho da Bairrada. 

Português 
bem(n)
dito

Luciana Graça
professora de Português, 

Latim e Grego

Barbara Seuffert, escri-
tora alemã, residente no 
lugar da Carregosa, fre-
guesia de Ouca, lançou 
mais uma obra que pre-
tende recriar tradições, 
neste caso a do casamen-
to com todos os seus ri-
tuais que antecediam 
esse dia bonito, mesmo 
a nível da gastronomia, 
também os do dia maior, 
embora de grande azáfa-
ma para toda a família.

Barbara Seuffert, um 
dia, apaixonou-se por 
esta terra e região, por um 
questão de saúde, mas, ali 
radicada, integrou-se na 
comunidade e começou 
a apaixonar-se também 
pelos usos e costumes, 
que tem vindo a retratar 
nos seus livros, como em 
“Don Juan e as Marias do 
Campo” ou mesmo “Diá-
rio Efémero”. Usos e cos-
tumes que procura enten-
der e registar, fixando a 
identidade de um povo e 
de uma região. Acha-os 
bonitos, as mais das ve-
zes, estranhos, uma que 
outra vez, diverte-se ao 
passá-los para a escrita, 
ao mesmo tempo que, por 
vezes, lhe junta uma pita-
da de bom humor, que se 
desfaz numa suave ironia, 
mas nunca os ridiculari-
za, porque gosta e ama as 
figuras recriadas.

“Este livro tem a ver 
com as nossas raízes, com 
os nossos valores, que es-
tão a perder-se”, começou 
por dizer a presidente da 
Junta de Ouca, Fernanda 
Oliveira, a abrir o espa-
ço de uma noite cultu-
ral para festejar o lança-
mento deste livro e que 
levou ao salão da Casa do 
Povo muita gente (estava 
cheio). É uma viagem no 
tempo, pintando cenas de 
amor com argúcia e inte-
ligência, como também 
foi referido, num tempo 
em que há a tendência 
para esvaziar as tradi-
ções, substituindo-as por 
costumes estranhos.

A apresentação foi sui 
generis, através da leitu-
ra de pequenos textos, 
incluindo a autora, du-

rante o decorrer da ses-
são cultural que contou 
com o ouro da casa, em 
termos culturais, com a 
participação do Coro de 
S. Martinho, actuação do 
rancho folclórico infantil 
e Coro Misto da ARCO e 
ainda o Grupo de Teatro, 
com um sketch alusivo ao 
livro. Partilhou deste mo-
mento alto ainda o Coro 
de Espinhel.

O livro, que impropria-
mente se dirá romance, é 
formado por uma série de 
pequenas e graciosas his-
tórias, bem mais de uma 
dúzia. Daí que proporcio-
ne uma leitura leve agra-
dável.

Armor Pires Mota
armor@jb.pt

∑ Há quanto tempo 
não vou a um museu. Te-
nho mesmo de progra-
mar uma visita para ir ver 
os ACERVOS que exis-
tem nesses espaços tão ri-
cos! Quer dizer, acervos 
ou ESPÓLIOS? E temos 
tantos museus… Há tanto 
por onde escolher…

Comentário:
1 - ACERVO: a palavra 

designa “conjunto”, “cú-
mulo”, “grande quanti-
dade”, tendo derivado da 
forma latina “acervu”;

2 - ESPÓLIO: este vocá-
bulo, derivado da forma 
latina “spoliu”, que signi-
fica, por seu turno, nome-
adamente, “bens deixa-
dos por uma pessoa fale-
cida”. 

No 1º e 3º domingos de 
cada mês é possível entrar 
na barriga de um caracol e 
fazer muitas descobertas! 
A proposta é da Fábrica, 
Centro de Ciência Viva, 
em Aveiro, que apresenta 
narrativas com conteúdos 
científicos destinadas aos 
mais pequenos. Pode-se 
aprender, por exemplo, o 
que de comum existe en-
tre a trovoada e os cabelos 

que ficam em pé quando 
são penteados, ou mesmo 
porque existem dias e noi-
tes. Mas quem pensa que 
estas histórias são só para 
ouvir está muito engana-
do. Todos os participan-
tes são convidados a arre-
gaçar as mangas e a parti-
cipar. Na aventura deste 
mês, a partir das 11h, é pos-
sível aprender a transfor-
mar natas em manteiga.

Histórias 
com ciência“Um casamento com 

muitos ingredientes”

Pela companhia de te-
atro “A Barraca” sobe ao 
palco do cine-teatro Mes-
sias a peça “O Mistério da 
Camioneta Fantasma”, que 
conta um episódio da nos-
sa História Contemporâ-
nea, intitulado “Noite San-
grenta”.

Este trabalho procura 
trazer para a ribalta um 
“mistério” da História de 
Portugal: saber toda a ver-

dade sobre os crimes que 
se abateram sobre os di-
rigentes do 5 de Outubro, 
onze anos depois de terem 
conquistado a liberdade 
para o povo português.

O texto e encenação, 
deste espectáculo, finan-
ciado pelo programa “Ter-
ritório Artes”, pertence a 
Hélder Costa. Para ver no 
domingo 20 de Outubro, 
pelas 21h.  

“A Barraca” 
na Mealhada 

roteiro cinemas              
MEALHADA

Cine-Teatro S. Messias
(11 a 15 de Outubro)

Hairspray
2ª feira; 5ª feira; 6ª feira e sábados, às 
21h30. Domingos, 16h e às 21h30

AVEIRO
Forum Aveiro
(11 Outubro a 17 Outubro)

Julgamento
Um filme de Leonel Vieira
13.45, 16.20, 18.55, 21.30, 00.20 
(m/12Q)

A vida interior de Martin 
Frost
Um filme de Paul Auster
13.10, 15.50, 18.30, 21.10, 23.50 (m/12Q)

Morte num funeral
Um filme de Frank Oz
16.50, 19.20, 21.40, 00.25 (b) (m/12)

O Reino
Jamie Foxx / Chris Cooper
13.00, 15.45, 18.350, 21.20, oo.10 (m/16) 

Sem Reserva
Catherine Zeta Jones
14.30, 17.00, 19.30, 22.00, 00.30 (b) (m/6)

Fados
Um filme de Carlos Saura
143.05, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50, 00.15 (b)

O Gang do pi (V.P.)
Um filme de John Fox / Howard Baker
14.20 (m/4)
b) apenas 6ª e sábado

Stardust - O mistério da es-
trela cadente 
Michelle Pfeiffer / Sienna Miller
15.00,  18.00,  21.00, 0.00 (b) (m/6)

Aveiro Glicínias
(11 Outubro a 17 Outubro)

Estás cada vez mais frito, 
meu
Ice Cube / Nia Long
14.05, 16.30, 18.55, 21.20, 23.45 (m/12)

Hora de ponta 3
Jackie Chan / Chris Tucker
13.50, 16.20, 18.45, 21.10, 23.35 (m/12)

Declaro-vos marido e.... marido
Adam Sandler / Kevin James
14.00, 16.40, 19.20

Ultimato
Matt Damon / David Strathairn 
14.40, 18.00, 21.00, 00.00 (m/12)

Invisível
AUm filme de David S. Goyer
14.10, 16.45, 19.20, 21.50, 0.30 (m/12)

1408
John Cusak / Samuel L. Jackson
14.20, 16.50, 19,15, 21.50, 00.30 (m/16)

O mal casado
Ben Stiller / Bob Cordry / Jerry Stiller
14.30, 17.20, 21.10, 00.20 (m/12)

Planeta terror
Um filme de Robert Rodriguez
22.00, 00.35 (m/16)
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A A autora autografando alguns exemplares do livro


