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Temos convites
para o concerto
da Sétima Legião

n A Sétima Legião regressa
aos palcos, 30 anos depois
de ter dado os primeiros
passos que levaram o grupo
a criar alguns dos mais me-
moráveis hits dos anos 80.
O grupo promete agora, em
2012, revisitar todos os clás-
sicos, dando especial aten-
ção aos primeiros registos
da sua celebrada discogra-
fia. A tournée passa pelo
Centro de Artes e Espectá-
culos da Figueira da Foz e,
como não podia deixar de
ser, o Diário de Coimbra
tem convites para oferecer
aos seus leitores.
Para saber como os con-
quistar basta consultar a
nossa edição de hoje.
A Sétima Legião deixou
uma marca vincada na pro-
dução musical nacional dos
anos 80 e 90. Esta digressão
promete revisitar toda a
discografia do grupo, mas o
grupo revela que haverá
um especial cuidado com os
três primeiros álbuns do
grupo, os clássicos A Um
Deus Desconhecido (1984),
Mar D’Outubro (1987) e
ainda De Um Tempo Au-
sente (1989), os trabalhos
que permitiram à Sétima
Legião conseguir um lugar
de destaque na cena musical
nacional, graças ao sucesso
de temas como “Sete Mares”
ou “Por Quem Não Esqueci”. 
A Sétima Legião revela que
paralelamente à digressão
de 2012 deverá ter lugar
uma reedição da obra
completa do grupo, vol-
tando assim a música que
conceberam a marcar en-
contro com o presente.
Uma música onde os ecos
de Manchester e os sons
próprios da portugalidade
se combinavam de uma
forma muito própria,
contribuin do assim para a
profunda originalidade
que a música da Sétima
Legião sempre foi capaz de
oferecer, facto que em úl-
tima análise justifica toda
esta longevidade e culto
fervoroso. l

ESCRITORA BRASILEIRA

Suzana Vargas
na Feira 
do Livro

n A poeta e autora de livros in-
fantis Suzana Vargas, brasileira,
a residir no Rio Janeiro, é a con-
vidada da Alma Azul para uma
“Conversa Franca” sobre a pro-
moção e a divulgação da leitura.
O encontro tem lugar hoje às
17h00, no auditório 1 da Feira do
Livro, no Parque Verde. A “Con-
versa Franca sobre Leitura”, di-
rigida a professores e pais, é apre-
sentada por Elsa Ligeiro, direc-
tora da produtora de actividades
culturais Alma Azul. Entretanto
o programa da feira começa às
10h00, com apresentações a cargo
do Colégio Apostólico da Imacu-
lada Conceição Escola Secundá-
ria C/3.º  Ciclo D. Dinis, Agrupa-
mento de Escolas Eugénio de Cas-
tro – EB1 da Solum e Escola Se-
cundária c/3.º  Ciclo José Falcão.
Às 18h30, começa o painel temá-
tico “Falar de Livros. As tertúlias
académicas e as tertúlias de cafés
(uma realidade coimbrã)” e, às
21h30, actua a Orquestra de So-
pros de Coimbra. l

Automóvel capotou 
na circular externa
Acidente ontem à noite provocou quatro feridos
n Um automóvel despistou-se e
capotou ontem à noite na circular
externa de Coimbra, tendo ficado
feridos os quatro ocupantes. O
veículo seguia no sentido Tovim
– Coselhas, tendo-se despistado
pouco depois da rotunda locali-
zada na zona de S. Romão.

As vítimas, que já se encontra-
vam fora do veículo sinistrado
quando os meios de socorro che-
garam ao local, são quatro homens
com idades entre os 19 e os 39 anos.

Os Bombeiros Sapadores de

Coimbra receberam o alerta para
o acidente às 21h47 e enviaram
para socorro dos sinistrados três
viaturas e 10 elementos, bem
como uma ambulância. Também
os Bombeiros Voluntários esti-
veram no local com oito elemen-
tos e duas viaturas. 

Segundo fonte dos Sapadores,
as vítimas apresentavam ferimen-
tos de certa gravidade, tendo sido
transportadas para os Hospitais
da Universidade, em  ambulâncias
do INEM e Cruz Vermelha. l

Companhia 
do Feijão
na Oficina 
do Teatro
nSão Palco – Mostra de Teatro de
São Paulo, que começou terça-
feira em Coimbra, prossegue
hoje na Oficina Municipal do
Teatro com a apresentação, às
21h30, do espectáculo “Mire Veja”,
pela Companhia do Feijão.

O festival, organizado pela
companhia O Teatrão, decorre
até 8 de Junho para dar a conhe-
cer ao público conimbricense o
trabalho dos projectos teatrais
brasileiros São Jorge, Feijão,
Mungunzá, XIX e Latão, em
cinco espectáculos que têm
como palcos a Oficina Munici-
pal do Teatro, Largo da Sé Velha
e Teatro Académico de Gil Vi-
cente (TAGV).

“Mire Veja”, um trabalho pre-
miado da Companhia do Feijão,

tem por base a peça “Eles Eram
Muitos Cavalos”, de Luiz Ruffato,
sendo a encenação de Pedro Pires
e Zernesto Pessoa. O espectáculo
completa uma trilogia sobre o ho-
mem brasileiro e algumas das
suas realidades regionais e so-
ciais, apresentando «um mosaico

de vidas recortadas pelo tempo
impossível de São Paulo».

«São 24 histórias curtas, frag-
mentadas e entrelaçadas, que fa-
lam da vida na metrópole e de
pessoas de diversas origens e
classes sociais que nela habitam.
Com cerca de trinta personagens

que não se encontram, as histó-
rias encadeiam-se como flashes
no tempo impossível de São
Paulo. Um mosaico a partir do
qual é possível vislumbrar uma
parte desse universo tão densa-
mente povoado pela diversi-
dade» , refere uma nota sobre o
espectáculo.

A Companhia do Feijão nas-
ceu em S. Paulo por ocasião das
comemorações do centenário de
nascimento de Bertolt Brecht, em
1998.

A mostra em Coimbra de tea-
tro produzido na cidade brasi-
leira de S. Paulo inclui ainda apre-
sentações no domingo, 3 de Ju-
nho, às 21h30, na OMT, com “Luiz
Antonio - Gabriela” pela Com-
panhia Mungunzá de Teatro; no
dia 7 (às 20h00), no Largo da Sé
Velha, “Hygiene”, do Grupo XIX
de Teatro (este com entrada gra-
tuita, sendo necessária reserva
antecipada), e dia 8, no TAGV, às
21h30, a “Ópera dos Vivos”, da
Companhia do Latão. l

A VIATURA acidentada, já após a intervenção dos meios de socorro
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MOSTRA DE TEATRO DE SÃO PAULO CONTINUA HOJE

COMPANHIA do Feijão apresenta-se hoje em Coimbra
BREVES

n UMA MULHER de 64 anos
foi atropelada por um auto-
móvel na Avenida Fernão de
Magalhães, em Coimbra, ten-
do ficado ligeiramente ferida,
disse ontem a PSP. Este atro-
pelamento verificou-se ter-
ça-feira, às 11h30, fora da
passadeira.

n UM FERIDO ligeiro foi o re-
sultado de uma colisão entre
dois automóveis ocorrida on-
tem em Tapada de Ceira, Coim-
bra. O acidente verificou-se
cerca das 8h30, na Estrada
da Beira (EN-17), e a vítima
queixava-se de dores no tórax.
No local compareceram os
Bombeiros Sapadores de
Coimbra com uma ambulância
e dois elementos.

CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA PROMOVEU DEBATE

nO sociólogo José Manuel Men-
des defendeu ontem em Coimbra
que o povo português «não é de
brandos costumes», e que o acen-
tuar das medidas da austeridade
poderá desencadear «uma reac-
ção radical» quando concluir que
os sacrifícios foram em vão.

Esta ideia esteve também pre-
sente nos discursos da cineasta
e activista Raquel Freire, e do ad-
vogado Carlos Fraião, durante
um seminário em intitulado
“Que força é essa?! Manifestações
de protesto, democracia e mu-
dança”, organizado pelo Centro

de Estudos Sociais (CES) da Uni-
versidade de Coimbra.

Raquel Freire desafiou José Ma-
nuel Mendes, um estudioso dos
movimento sociais de protesto, a fa-
zer um vaticínio sobre o despoletar
de uma «reacção violenta», à qual
respondeu que o contexto existe,
a questão é de saber o que vai de-
sencadear esse “clic”.  «Quando as
pessoas se aperceberem de que não
há alternativa, há um capital de
protesto que vem de anos anterio-

res. Em Portugal protesta-se muito
de âmbito local. O protesto nacio-
nal com estes temas não tem sido
habitual», sustentou o sociólogo.

Recordou que um dos últimos
protestos de dimensão nacional
aconteceu no tempo em Cavaco
Silva era primeiro-ministro, o da
Ponte 25 de Abril, de dimensão
local mas com projecção nacional
por efeito mediático. Outro, anos
mais tarde, foi a mobilização a fa-
vor da paz em Timor. l

Sociólogo antevê reacção 
radical de um povo “que não 
é de brandos costumes”
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