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Obrigatório
Cinema Música Teatro & Dança

DUELO NO DESERTO
De Monte Hellman
Com Will Hutchins, Millie Perkins, Jack Nicholson
Cinemateca Portuguesa, Lisboa, dia 19, 19h

Cunhado de ‘existencialista’ desde a estreia, este 
filme de Monte Hellman, rodado em simultâneo 
com “O Furacão” e também com Jack Nicholson 
(na foto), é um dos mais insólitos westerns do 
cinema. Uma misteriosa mulher persuade dois 
pistoleiros a ajudarem-na num plano de vingança.

A SONATA DO LOUCO
De John Farrow
Com Maureen O’Hara, Adolphe Menjou, Fay Bainter
Cinemateca Portuguesa, Lisboa, dia 21, 15h30

Uma mulher divorcia-se do marido internado 
há 20 anos num hospício para voltar a casar. Só 
que o marido recupera da doença que se julgava 
incurável e volta para casa. Um raro filme de John 
Farrow, nunca exibido na Cinemateca, num ciclo 
dedicado a Maureen O’Hara (aqui com 19 anos).

SETE MULHERES
De John Ford
Com Anne Bancroft, Margaret Leighton, Sue Lyon
Cinemateca Portuguesa, Lisboa, dia 22, 19h

Foi o derradeiro e talvez o mais desesperado 
filme de John Ford. Uma médica destemida 
(Bancroft) vai abalar a rotina e os preconceitos de 
um grupo de missionárias ameaçadas por um bár-
baro mongol na China dos anos 30. Luxo asiático 
é ainda poder ver este filme em cópia de 35 mm.
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ROEDELIUS E CONVIDADOS
Teatro Maria Matos, Lisboa, hoje, 22h

Regressa o grande músico alemão Hans-Joachim 
Roedelius (Cluster, Harmonia, etc., etc.), na foto, 
com um projeto que se estreou no ano passado no 
Semibreve. Em piano e eletrónica, será acompa-
nhado por André Gonçalves (sintetizador modular), 
Rui Dias (eletrónica e computador), José Alberto 
Gomes (eletrónica) e Maria Mónica (visuais).

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA
Teatro-Cine, Torres Vedras, hoje, 21h30;  
CCB, Lisboa, amanhã, 17h

Na sua nona edição, a Temporada Darcos começa 
este fim de semana com a estreia absoluta de uma 
obra sinfónica que encomendou a António Victo-
rino d’Almeida, “Ondas do Mar de Vigo”, interpre-
tada pela Real Filharmonía de Galicia, de Santiago 
de Compostela, dirigida por Nuno Côrte-Real.

A MÚSICA PORTUGUESA  
A GOSTAR DELA PRÓPRIA
Maxime sur mer, Lisboa, hoje, 23h

A Música Portuguesa a Gostar dela Própria, pro-
jeto de recolha e divulgação de música feita em 
Portugal liderado por Tiago Pereira, comemora 
cinco anos. A festa inclui os Tocándar, Zé Miguel 
Amador, Pedro Mestre, Alentejo Cantado, Ma-
nuel Fúria sem os Náufragos, Madalena Palmeirim 
e Quarteto e o lançamento do disco dos Sampla-
délicos “Não Nos Deixeis Cair em Tradição”, que 
sairá segunda-feira pela NOS Discos.
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ALBERTINE, O CONTINENTE CELESTE
De Gonçalo Waddington
São Luiz Teatro Municipal, Lisboa, de 20 a 24

“À Procura do Tempo Perdido”, de Proust, lida 
com a relação entre o tempo e a vida das pes-
soas. Ou seja, com a dimensão incomensurável 
do não humano e a comensurabilidade da vida 
de cada um. Memória e escrita são indissociáveis 
desta escrita. A tentação de relacionar a obra de 
Proust com a ciência tem sido compreensivel-
mente forte e presente. Gonçalo Waddington in-
tegra aqueles que, neste sentido, foram levados 
a escrever influenciados por Proust, e que nos 
levam a pensar noutro assunto crucial: a leitura 
como motor da criação. Com Carla Maciel e 
Gonçalo Waddington, também encenador deste 
espetáculo, estreado em 2014. 

EU NÃO
De Samuel Beckett
Ribeira, Lisboa, até dia 24

Uma extraordinária e breve peça, num espetá-
culo que dura 12 minutos. Encenação de Miguel 
Sopas, interpretação de Inês Pereira.

STOP MOTION PARA EADWEARD
De Ricardo Cabaça
Teatro da Trindade, Lisboa, até dia 31

A vida de Eadweard Muybridge e o seu trabalho 
na relação entre fotografia e movimento. Ence-
nação de Ricardo Cabaça, interpretação de Da-
niela Rosado, Elisabete Pedreira e Zé Bernardino.
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Exposições Livros

SEVEN PARKING TICKETS
Jorge Molder
Travessa da Ermida, Lisboa, até 4 de março

Um projeto fotográfico de Molder que buscou 
inspiração na bailarina Lisbeth Gruwez e no bai-
lado “Quand l’homme principal est une femme” 
do coreógrafo e artista plástico Jan Fabre, cujas 
imagens foram captadas num teatro vazio em 
Antuérpia.

É
Rui Horta Pereira
Fundação Carmona e Costa, Lisboa,  
até 20 de fevereiro

Um escultor português em cuja obra o desenho 
ocupa um lugar fundamental apresenta um con-
junto de trabalhos sobre papel realizados entre 
1993 e 2015 que o curador Nuno Faria classifica 
como “desenhos que são forças e modos (de 
estar, de agir, de pensar, de curar, de sarar, de rir, 
de revelar, de prever, de projetar, de dar a ver)”. 

BREVES PASSAGENS
Rui Pedro Jorge
Galeria 111, Lisboa, até 5 de março

Rui Pedro Jorge (Lisboa, 1987) apresenta uma 
nova série de pinturas realizadas entre 2013 e 
2015 marcadas pela experiência de circulação e 
assombradas por uma atmosfera de silêncio e de 
vazio.

O QUE FAZEM 
MULHERES
Camilo Castelo Branco 
Guerra & Paz, €15,50

Escrito em forma de paródia 
aos folhetins românticos 
do século XIX, este livro de 
Camilo é agora reeditado 
seguindo à letra a vontade 
do autor. Ou seja, com um 
capítulo solto, que o leitor 
pode interpolar onde quiser, 
e outro de páginas coladas, 
fechado porque são “páginas 
que é melhor não se lerem”. É 
uma história de exageros, em 
que não faltam “bacamartes 
e pistolas, lágrimas e sangue, 
gemidos e berros”. 

NÃO ACORDEM  
OS PARDAIS
Nuno Camarneiro  
e Rosário Pinheiro
D. Quixote, €13,95 

A Rita é uma menina de cabe-
los azuis, curiosa e disponível 
para todas as maravilhas 
infantis, sobretudo as que não 
existem. Coisas escondidas 
no sótão, como um papão 
assustadiço ou um bando de 
pardais que dormem com al-
mofadas e organizam bailes. A 
história, que convoca tambo-
res com pernas, bicicletas de 
rodas quadradas e até sonhos 
encaixotados, ganha brilho 
nas belíssimas ilustrações de 
Rosário Pinheiro.


