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Curtas
Edição sal nunkachov publica
because, pela paper view

Batalha Teatro em família no
Museu da Comunidade Concelhia

 A publicação de because, do fotógrafo, editor e
artista plástico sal nunkachov, marca o 40.º
livro editado pela paper view, editora sediada
em Leiria que tem apostado essencialmente em
fotolivros de recurso simples. O mais recente
título tem 84 por 30 centímetros e é impresso
em papel fedrigoni arco print 150g/m2 em
risografia a azul e vermelho, com capa em papel
kraft 160g/m2. A paper view fornece assim
também o serviço risográfico, ideal para
promoções, brochuras, panfletos e posters. Para
consultar o site da editora, ver
paperviewbooks.tumblr.com, ou pedir mais
informações pelo email poisbem@gmail.com.
Estes livros encontram-se à venda na Arquivo
Livraria, em Leiria.

 Quatro famílias do concelho da Batalha
protagonizaram um espectáculo no MCCB – Museu da
Comunidade Concelhia da Batalha. Esta encenação,
que aconteceu no dia 17, envolveu 13 pessoas – mães,
pais e filhos – com idades compreendidas entre os
cinco e os 50 anos, com o objectivo de “estreitar a
relação entre museu e sua comunidade, através da
linguagem artística”, refere o município em nota de
imprensa. A peça decorreu em várias áreas do espaço,
com uma “visita teatral que deu destaque ao tempo
em que “a Batalha era mar”, passando pelas primeiras
comunidades, época romana e batalha de
Aljubarrota”. O projecto integrou a programação
cultural do município, em articulação com um protejo
de investigação do Mestrado de Intervenção e
Animação Artísticas, da Escola Superior de Ciências
Sociais de Leiria.

RICARDO GRAÇA

Guia turístico
sobre Leiria
em preparação
“Qualquer guia turístico sobre a zona Oeste, Alcobaça
ou Batalha não fala em Leiria”, afirma Ricardo Charters
D'Azevedo que tem guiado vários turistas em visitas à
cidade. “No final, dizem: 'isto tem muita coisa para ver'.
Pois tem, mas ninguém lhes diz o que devem ver e o que
estão a ver”. O antigo engenheiro refere que “a melhor
rua turística” é a Tenente Valadim. "A partir da ‘rotunda
do sinaleiro’ há duas pequenas capelas, a igreja do
Espírito Santo, a pedra que assinala a antiga ponte, a
‘fonte das três bicas’, a casa verde e a casa dos Oliveira
Dias. Tem outra ponte do outro lado, tem o antigo liceu
de Leiria, tem o Museu de Leiria, a Igreja de Santo
Agostinho e o monumento aos mortos na Grande
Guerra”. Depois, adianta, há ainda a Nossa Senhora da
Encarnação ou o Museu do Moinho do Papel. “Passa-se
ali uma tarde a ver coisas. Mas é preciso que isto esteja
escrito e descrito no papel, contando a história." Ainda
sem data de publicação, Charters d'Azevedo abraçou o
desafio e está a compilar um guia turístico sobre Leiria,
com os principais pontos de interesse. Reuniu uma
equipa com o editor Carlos Fernandes, o fotógrafo
Fernando Rodrigues e o medievalista Saul António
Gomes. No guia, que será primeiro em Português e
depois noutras línguas, haverá ainda referências a
restaurantes, cafés e outros estabelecimentos.

Património Igreja de São Pedro vai
ser espaço cultural

Leiria Anunciados os vencedores
do Leiria Vídeo Challenge
 Leiria, filme de Nuno Jordão, foi o vencedor do Leiria
Vídeo Challenge. Neste retrato urbano, o autor usou
uma técnica de hiperlapse, com stopmotion para fazer
um retrato da arquitectura e, em especial, do centro
histórico da cidade do Lis. O autor diz ter-se inspirado
em cineastas como Rick Liss ou Callum Cooper. O
segundo prémio foi para o filme Leiria In Motion, de
Filipe Góis. Também filmado parcialmente em
hiperlapse, com vários travellings, é uma viagem ao
quotidiano do núcleo de uma pequena cidade,
ilustrando os principais pontos de interesse. Por fim, o
terceiro prémio foi atribuído a Um dia em Leiria com o
Kuma, de Luís Ferreira, que tem como cicerone o
pequeno cão Kuma. O júri foi composto por Álvaro
Romão, Bruno Carnide e Pedro Neves. Os vencedores
podem ser vistos em www.jornaldeleiria.pt.
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 No âmbito de um protocolo de colaboração que o
município estabelecerá entre a Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Leiria e a Direcção Regional
de Cultura do Centro, a Igreja de São Pedro, em Leiria,
vai ser transformada num espaço cultural. Localizada
junto ao m|i|mo é o único templo românico do
concelho e foi ali que se deu a primeira reunião de
um proto-parlamento (Cortes) português, com a
presença do clero, nobreza e povo. Foi em 1254 e era
rei Afonso III, juntando esta experiência parlamentar
e tornando-a quase tão importante a nível europeu,
como a inglesa Margna Charta, de 1215. A Câmara
realça a importância de “dar continuidade à sua
protecção, conservação, valorização, promoção e
fruição do espaço cultural”. O custo da reabilitação
será de 300 mil euros”.
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