
Sessão do
projeto TEAR
na Casa
das Caldeiras

OOO O ciclo "Cine-
ma & Espiritualidade"
- composto por crnco
filmes -regressa hoje à
Casa das Caldeiras, em
Coimbra. Esta noite de-
corre mais uma sessão
do grupo TEÂR(Tecer a
Espiritualidade com a
ArteeaReflexão)-pro-
jeto do Instituto Uni-
versitário Justiça e Paz.

A partir das 21H30, é
projetado o filme "Pri-
mavera, verão, outono,
inverno... e primaveta",
do sul-coreano Ki-duk
Kim. A sessão contará
com a participação de
Paulo Borges.

O docente da Facul-
dade de Letras da Uni-
versidade de Lisboa e
presidente da União
Budista Portuguesa
propõe uma reflexão
sobre a perspetiva bu-
dista presente no filme.
De referir que este

ciclo reúne várias pers-
petivas de espiritua-
lidade: cristã, muçul-
mana, budista - com a
projeção desta noite - e
judaica, com a trans-
missãoa5demarço
do filme "Um Homem
Sério", dos irmãos nor-
te-americanos Ethan e

CoelJoen.
A iniciativa encerra

no dia 72 de março
com uma "abordagem
ampla e transversal à
espiritualidade", como
refere uma nota de im-
prensa enüada às reda-
çoes, através do filme
"As Quatro Voltas", do
cineasta italiano Mi-
chelangelo Frammar-
tino.

As Orações de Mansata
de regressoaoTCSB
Coprodução votta ao palco do Teatro da Cerca de São Bernardo, entre 20 e 30 de março

OOO A coprodução interna-
cional "As Orações de Mansata",
quejunta empalco 13 atores de
seis países de língua portuguesa,
volta ao palco do Teatro da Cerca
de São Bernardo (TCSB), emCoim-
bra, enhe os dias 20 e 30 de março.

A tragicomédia escrita pelo gui-
neense Abdulai Sila e produzida
no âmbito do IV Estágio Inter-
nacional de Atores da Cena Lu-
sófona inicia em Coimbra uma
digressão internacional, com
passagem por Santiago de Com-
postela, Bissau e Luanda.

"As Orações de Mansata", de
Abdulai Sila, é o primeiro texto
dramático impresso da literatura
guineense. Ele oferece um impie-
doso retrato dos mecanismos de
corrupção, luta pelo poder e üo-
lência extrema que caracterizam
vários regimes políticos em todo
o mundo.
Dirigido por António Augusto

Barros, o espetáculo é a face mais
üsível do P-STAGE-IVEstágio In-
ternacional de Atores, um projeto
de formação, criação e difusão
teatral desenvolvido pela Cena
Lusófona em parceria com diver-
sas outras instituições nacionais
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e internacionais, que conta com o
apoio daUnião Europeia, através
do programa ACP Cultures.

O espetáculo estreou em Coim-
e2013 ejápôde
, Évora e Campo

Benfeito. Entra agora na segunda

fase da sua digressão internacio-
nal, que se inicia com uma nova
temporada em Coimbra - 20 a 30
de março, de quinta a domingo -
e regressa "à estrada" emAbril.

Espetáculos pan aiangs
A programação de março do

TCSB inclui ainda dois momen-
tos dedicados às crianças. Logo
na primeira semana, entre 6 e 8,
Delphim Miranda traz a magia das
suas marionetas, com o espectácu-
lo "Queres que te conte outraveZ?"
e a oficina "Como quem costura
umconto". O espetáculo tem cinco
sessões agendadas - quatro para o
público escolar (sexta e sábado, às

11H00 e às 15H00, mediante mar-
cação préúa) e uma para o público
em geral (sábado, às 11H00).

A oficina marcada para os dias
6 e 7 esgotou rapidamente, o que
obrigou ao agendamento de uma
segunda edição, na tarde e noite
de sábado, dia 8 de março. Para
esta edição extra ainda sobram
algumas vagas. No último sábado
do mês, dia29 de março, estámar-
cada a habitual sessão de "Flores
de Livro", a leitura de contos para
a infância por Cláudia Sousa.


