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Editorial

Fechamos o ano letivo com uma ida ao baú.
Dele saiu um número dedicado a uma das
personagens de BD de que os mais velhos se
recordarão e os mais novos gostarão de
conhecer. É uma personagem conhecida no
mundo inteiro. Referimo-nos a Mafalda, também
conhecida, entre os seus fans por “Mafaldinha”.
Além do tema em destaque, as rubricas já
habituais. E o voto de umas belas férias de verão
com calor q.b., muita praia e muitas leituras,
claro!

Sabias que Mafalda, também conhecida
por “Mafaldinha”, foi criada por Quino, um
cartoonista argentino, a propósito de um
anúncio de eletrodomésticos? O anúncio
propriamente dito nunca viu a luz do dia,
mas, dois anos depois, a 29 de setembro de
1964, as histórias em tiras, com três, quatro
vinhetas, começaram a ser publicadas na imprensa até que, em
1973, o autor decidiu interromper essa publicação.

1ª tira de Mafalda

Mafalda caracteriza-se por ser uma menina irreverente que
"dizia as coisas que não se podiam dizer em épocas em
que as palavras estavam proibidas, interpelava a
sociedade" (palavras de Cristina Fernández de Kirchner, numa
homenagem a Quino, aquando do 50º aniversário da criação da
personagem).

A sua rebeldia e comentários incisivos evidenciam o facto de,
apesar da sua tenra idade, estar preocupada com o mundo e a
realidade política e social da sua época. De tal modo as suas
historietas retratam a Argentina e a situação mundial1 que podem
ser utilizadas nas aulas de Educação para a Cidadania (temas como
o meio ambiente, a corrupção e a burocracia, ou os direitos das
crianças, em particular, e da humanidade, em geral, são
recorrentes) ou de História (temáticas como, por exemplo, a guerra
do Vietname, a guerra fria, o capitalismo e o comunismo são
referidas e comentadas recorrentemente).

Mafalda, tal como muitos meninos e meninas reais, detesta sopa,
mas adora os Beatles e os livros e, imaginem, consultar o dicionário
para perceber o significado de palavras como “democracia” ou
outras.

"Parem o mundo, que quero sair", é uma das frases célebres da
Mafaldinha, a “menina reguila que questiona os absurdos da vida e
põe a nu os horrores da humanidade. Mafalda é uma (eterna)
criança de 6 anos, e é através do seu olhar que Quino nos faz
chegar a sua reflexão sobre o mundo e o estranho animal que o
habita: o Homem.”

1

Entre 1964 e 1973, mas, infelizmente, e passados quase
cinquenta anos, muitos dos aspetos negativos mantêm-se.

A par de Mafalda, devemos ainda considerar uma galeria de
personagens: a Susaninha, que quer casar-se com um homem
rico e ter muitos filhos e é racista e tagarela; o Manolito (ou
Manuelinho, em português), que só pensa em ganhar dinheiro;
o Filipe, menino tímido e sonhador, que vive no mundo da lua;
a Liberdade, uma miúda muito mais pequena do que a
Mafalda, mas uma revolucionária assumida que não se coíbe
de dizer o que pensa seja a quem for; o irmão mais novo, o
pequeno Gui; o Miguelito, menino ingénuo, e até, ao que
parece e nos diz a “net”, uma tartaruga, simbolicamente
chamada Burocracia. Todos eles são, de alguma forma,
personagens-tipo, pois representam valores e mentalidades
existentes no mundo real, aquele que Mafalda, apesar da
ingenuidade própria de uma menina da sua idade, observa e
comenta criticamente.
Além deles, temos também os pais de Mafalda que
representam o mundo dos adultos e o pensamento e atitudes
da classe média naquela época.
As histórias da Mafalda receberam – e ainda recebem –
diversos prémios e já foram traduzidas para mais de 20
línguas.
Trata-se de um humor inteligente e, por isso, não é
propriamente uma banda desenhada para crianças que ainda
não têm conhecimentos suficientes para compreender as
histórias. O seu público-alvo foi e ainda será os jovens e os
adultos.

Algumas curiosidades
Uma escultura de Mafalda, sentada num banco de praça a
alguns metros da casa onde vivia Quino, no tradicional bairro
de San Telmo de Buenos Aires, é destino obrigatório dos
turistas que se fazem fotografar abraçados à menina argentina
mais popular no mundo.

Mafalda é de tal modo querida e popular entre os argentinos
que, num dos bairros de Buenos Aires, uma praça tem o seu
nome.
Fontes
https://www.esquerda.net/artigo/mafalda-faz-50-anos/34269
https://www.publico.pt/2014/09/25/culturaipsilon/noticia/toda-a-mafalda-reeditada
-em-portugal-a-proposito-dos-seus-50-anos-1670768
http://ensina.rtp.pt/artigo/mafalda-a-menina-contestataria-da-bandadesenhada/
http://www.gestaouniversitaria.com.br/artigos/do-universo-dosquadrinhos-a-sala-de-aula-mafalda-a-aula-de-historia

http://www.quino.com.ar/
Página oficial de Quino, o criador de Mafalda.
http://clubedamafalda.blogspot.com/
Este blogue disponibiliza centenas de tiras completas.
http://www.mafalda.net/index.php/ES/
O site está (mal) traduzido em português. É preferível, por isso,
consultar o original (em espanhol ou castelhano). Além de um
texto de Umberto Eco sobre Mafalda, ficamos a saber mais sobre
as outras personagens (todas elas impagáveis).
http://ensina.rtp.pt/artigo/mafalda-a-meninacontestataria-da-banda-desenhada/
Artigo e vídeo na RTP Ensina sobre a menina que odeia sopa.
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/5curiosidades-sobre-a-mafalda-para-relembrar-os-50-anos
-da-personagem/
5 curiosidades sobre a “Mafaldinha (em português do Brasil).
http://mafalda.dreamers.com/Personajes/
personajes_del_comic.htm
Informação resumida sobre cada uma das personagens com
galeria de imagens e visualização de tiras completas.
https://br.pinterest.com/pin/357614026636369152/
Mafalda no Pinterest.

Livros
 Álbuns da Mafalda (vols. 1 a 5)
 Mafalda inédita

http://
www.medialab.dn.pt/
O Media Lab DN tem como
objetivo fomentar o espírito
crítico e o debate, assim como incutir hábitos de
cidadania ativa e consciente. É neste sentido que aborda
várias temáticas, como saúde, educação, ambiente e
literacia financeira.
No separador “Programas”, pode consultar-se o resumo
de cada iniciativa ou workshop e daí retirar algumas
ideias para atividades com os alunos na sala de aula na
área da Literacia dos Media.

https://www.literacyshed.com/home.html
http://www.mathematicshed.com/
https://www.ks2history.com/

Este sítio (em inglês) abriga
uma galeria de recursos visuais recolhidos
ao longo de 10 anos. A maior parte dos
recursos dirige-se aos alunos mais novos,
mas podem ser também utilizados com os
mais velhos. De qualquer modo, o
responsável pelo sítio aconselha a consulta
prévia dos recursos disponíveis.
Além disso, o sítio disponibiliza igualmente recursos na
área da Matemática (ver, no topo, o separador “More”)
ou da História.

O Cartoonista Quino e a sua personagem Mafalda

E “Inspiring future” (10º ano)
Nos dias 26 e 27 de
fevereiro, conforme previsto,
todas as turmas do 10º ano
dos
Cursos
CientíficoHumanísticos participaram em
dois workshops (“A vida é bué
de cenas” e “Sonha acordado
mas não caias nas rasteiras”), dinamizados pela equipa do
“Inspiring future”. A avaliação feita pelos alunos participantes foi
globalmente positiva embora tenha havido algumas sugestões no
sentido de encurtar a duração de cada workshop ou de incluir
mais atividades interativas.

E

Semana da Leitura (11 a 15 de março)
De 11 a 15 de março, celebrámos a
leitura com várias atividades. Entre
elas, encontros com escritoras (Sandra
Carvalho),
ilustradoras
(Margarida
Botelho) e uma contadora de histórias
(Bru Junça).

E, momento particularmente significativo da semana a merecer
destaque no sítio do PNL, a apresentação do poeta de “A garota
de Ipanema” (Vinicius de Moraes) pelo aluno Lucas Buso (10º F).
Houve ainda lugar para as apresentações dos alunos do 9º
(turmas D e E) e do 12º (turma C) das leituras feitas no âmbito
do projeto “Ler+ Ciência” e para a realização de um quiz literário
(participaram nesta iniciativa dezasseis alunos – a título
individual ou em equipa- e 5 professores). Os vencedores foram o
aluno João Vidal do 12º G e a professora Mª. de Fátima Coelho.

E

“Quem conta um conto…”
...acrescenta um ponto?

“A necessidade de melhoria da expressão escrita
deu origem à realização de vários trabalhos, desde
a escrita colaborativa, à reescrita de textos e, neste
caso, à continuação de um conto tendo como ponto
de partida o início do conto de um autor (Italo
Calvino e Clarice Lispector). O trabalho iniciou-se a
pares, numa aula de turnos, seguido de uma finalização individual.
Foi este o desafio colocado aos alunos das turmas 8ºA, 9ºB, 9ºD e
9ºE. Eis alguns dos bons resultados deste “Quem conta um
conto…”, pois nem todos quiseram partilhá-los além da turma.”
Professora Cristina Freire
Os trabalhos finais foram publicados no LooKaes - https://
bit.ly/2V6HXZu e https://bit.ly/2JnOz3B - e em formato pdf., no
Calámeo:
(https://www.calameo.com/books/004609929ee1cbf368083).
Para mais tarde recordar, os textos podem ser descarregados em
https://bibliotecas.aesampaio.pt/?p=937 e fazem parte da estante
do “Quiosque Virtual” do blogue das BE do Agrupamento.

E

Clássicos em rede

No dia 23 de maio, realizaramse duas sessões deste projeto
organizado pela RBE (Rede de
Bibliotecas Escolares). Dirigidas
aos alunos do 9º ano, que puderam recordar ou ficar a saber mais
sobre a etimologia e construção da língua portuguesa, as sessões
foram dinamizadas pela Professora Susana Marta Pereira.
A sessão prevista para o dia 2 de maio sobre “História e Cultura
da Antiguidade Clássica”, e para a qual estavam “convocadas” três
turmas do 10º ano, não se realizou e continuamos a desconhecer
as razões, pois até à data não recebemos lamentavelmente
qualquer justificação da não comparência do dinamizador.

E

Exposição “Chagas”

De 26 de abril a 31 de maio, esteve patente, na BE, a exposição
“Chagas” (fotografias de José Arsénio).
Cedida pela Biblioteca Municipal de
Sesimbra,
a
exposição
que
apresentámos foi parcial (apenas 19 das
36 fotografias originais) e foi montada
pelo professor Roque Oliveira a quem
queremos
aqui
deixar
o
nosso
agradecimento.
A par da exposição, tivemos uma pequena mostra bibliográfica, foi
projetado um documento vídeo (produzido por António Proença)
sobre a festa do Senhor das Chagas e vamos contar ainda com a
presença do fotógrafo José Arsénio no dia 30 de maio, pelas 10:25,
que fará uma visita guiada aos alunos de Artes e do Curso
Profissional de Marketing .

E

Concurso Concelhio/Nacional de Leitura

Pais,
professores
e
representantes
de
vários
estabelecimentos de ensino do
concelho encheram a Sala Mário
João Sargedas, no Cineteatro
Municipal João Mota, para assistir
à fase final da 3.ª edição do
Concurso Concelhio de Leitura,
que contou com a participação de
65 alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e secundário do concelho.
Os vencedores disputaram a fase intermunicipal do Concurso
Nacional de Leitura, que se realizou em Oeiras, no dia 4 de maio.
«Estão todos de parabéns pela participação nesta iniciativa que,
para além de promover o livro e a leitura, contribui para a
formação do ser humano de uma forma holística, como um todo»,
sublinhou a vice-presidente da Câmara Municipal, Felícia Costa,
que formou o júri do concurso, conjuntamente com a jornalista e
ilustradora Ana Paula Otero, e com a professora Alda Gago.
A autarca agradeceu o empenho das escolas, dos professores,
dos alunos, e de todos quantos estiveram envolvidos, e destacou
o papel fundamental das bibliotecas escolares para o sucesso
desta iniciativa, e da Biblioteca Municipal de Sesimbra, «um
veículo de excelência na promoção da educação e da cultura»,
frisou.
O Concurso Concelhio de Leitura é dinamizado pelas Bibliotecas
Escolares dos Agrupamentos de Escolas do concelho e pela
Biblioteca Municipal de Sesimbra, e tem como objetivos estimular
a prática da leitura, dar a conhecer obras literárias e os seus
autores, e desenvolver competências de expressão escrita e oral.
Este ano, participaram no projeto 753 alunos dos agrupamentos
de escolas do concelho.
in https://www.sesimbra.pt/pages/1077?news_id=6509
(atualizada)
O nosso Agrupamento esteve representado na fase
intermunicipal pelas alunas Leonor Jorge (EBC) e Beatriz
Pinto (ESS). A Leonor Jorge foi uma das 5 finalistas na
prova do 2º ciclo mas, infelizmente, não foi selecionada
para a final nacional. A ambas, os nossos parabéns.

A fechar o ano letivo

E Mini-semana dos Cursos e das
Profissões (de 3 a 5 de junho)
Para mais informações, consulta o
programa afixado na BE, nos pavilhões
e na sala de alunos.
Mais detalhes sobre cada uma destas
atividades em:
https://bibliotecas.aesampaio.pt/

Título emprestado a Herberto Helder

Um evento ao ar livre, luminoso e colorido, uma exposição, a
festa da ilustração (em Setúbal) e um festival de teatro são as
sugestões deste número.

Feira do Livro de Lisboa
De 29 de maio a 16 de junho, no
Parque Eduardo VII, o menu habitual:
livros, muitos livros, sol (esperemos), vistas
magníficas do rio e jacarandás em flor!
Trata-se de uma sugestão que repetimos
todos os anos por esta
altura: a Feira do Livro
de Lisboa. Encontros com escritores e
ilustradores, lançamento e apresentação de
novidades editoriais, atividades dirigidas aos
mais novos e as tasquinhas para recuperar
forças depois de uma caminhada “sobe e
desce” por entre as “barraquinhas” das
editoras presentes.
Mais informações e programa completo em:
http://feiradolivrodelisboa.pt/

Tudo começou
em 1984, num
improvisado
e
pequeno
palco
de ar livre instalado no Beco dos Tanoeiros, na zona velha de
Almada. Foi aí que se fez a primeira “Festa de Teatro” (a
denominação primitiva, que se manteve durante vários anos).
Depois, no Pátio da Boca do Vento, mais tarde, na Casa da Cerca
e, nos últimos anos, na Escola António da Costa (e outros locais),
o Festival de Teatro de Almada, com uma regularidade anual (e,
desde há muitos anos, sempre de 4 a 18 de julho) é ponto de
encontro para todos aqueles que gostam de teatro e dança.
A apresentação do programa
completo será feita na Casa da
Cerca (dia 14 de junho, 21:00),
mas já se sabe que haverá a
repetição do espetáculo de honra
(“Dr. Nest”, a não perder!) e a
presença de grandes nomes do
teatro internacional (por exemplo, Isabelle Hupert e Robert
Wilson) na edição deste ano.
As assinaturas já estão à venda (75€) e asseguram a entrada
gratuita em todos os espetáculos (atenção: para alguns deles,
tem de se fazer marcação prévia, tendo em conta a lotação das
salas e as condicionantes das parcerias com outras instituições
como, por exemplo, o CCB ou Teatro D. Maria II).
“Com uma programação marcada pela diversidade estética e
disciplinar (espetáculos oriundos da Alemanha, Argentina,
Bélgica, Congo, Espanha, França, Itália, Noruega e Portugal), em
que cabem também o teatro de rua e os espetáculos
apresentados em lugares não convencionais, nenhum amante do
teatro vai querer perder a 36.ª edição do Festival de Almada.”
in https://www.facebook.com/festivaldealmada/

Título emprestado a Herberto Helder

Festa da Ilustração (Setúbal)

“A FESTA da ILUSTRAÇÃO’19 vai trazer a Setúbal os principais
ilustradores da actualidade. CRISTINA SAMPAIO é a ilustradora
convidada. MANUEL LAPA será o ilustrador evocado, em jeito de
recordação e homenagem. VER AO PERTO é a exposição que
reúne os principais ilustradores que residem no concelho de
Setúbal. TIGNOUS, convidado internacional, assassinado no
atentado ao Charlie Hebdo em 7 de Janeiro de 2015. A Grande
Ilustração vai passar pelos espaços expositivos da cidade em
mais uma edição de excelência da Festa da Ilustração.”
in http://www.festailustracaosetubal.pt/festaIlustracao/

Exposição “Cérebro – mais vasto que o céu”
16 mar – 10 jun 2019 (Edifício-Sede da Fundação Calouste
Gulbenkian) - 10:00 – 18:00
Horário alargado: Sextas e sábados das 18:00 às 21:00. Encerra à terça

“Esta exposição é uma
viagem única à volta do
cérebro: a sua origem, a
complexidade
da
mente
humana, os desafios das
mentes artificiais. Mostra-se
um cérebro com 500 milhões
de
anos,
um
cérebro
moderno,
uma
sinapse
interativa gigante, fragmentos de um papiro egípcio, um quadro
da artista Bridget Riley, uma orquestra de cérebros, robots…
Atividades interativas, documentos históricos e paleontológicos,
pintura, modelos tridimensionais e infografias combinam-se para
produzir uma exposição entusiasmante para todas as idades.
Partindo do poema de Emily Dickinson, The brain – is wider
than the sky, a exposição abre apresentando o cérebro sem
qualquer recurso a informação científica, utilizando imagens
deslumbrantes da peça Self reflected de Greg Dunn.
A origem e complexidade do cérebro, e aquilo que conhecemos
da forma como gera algumas das características que
identificamos como humanas – memória, perceção, linguagem,
emoções –, a par de doenças que decorrem do mau
funcionamento de diferentes componentes deste sistema, são
exploradas nos dois primeiros módulos. O terceiro módulo da
exposição, aborda a tecnologia de interface cérebro-máquina e
as suas aplicações, a inteligência artificial e a robótica.
Cérebro – mais vasto que o céu pretende também construir a
necessária ponte entre nós e os animais – para que possamos
compreender o nosso lugar na natureza. É esta relação
permanente que, ao longo da exposição, permite ao visitante
construir uma narrativa que das ciências naturais e sociais se vai
estendendo à Filosofia, às Artes e às Humanidades.”
in https://gulbenkian.pt/evento/cerebro-mais-vasto-que-o-ceu/ (com mais
informações e programa complementar)

ENSINO-APRENDIZAGEM MÓVEL
Kahoot!
Esta aplicação permite criar jogos de
perguntas e respostas tipo quiz em que
se fazem perguntas e os participantes
devem escolher uma das respostas
disponíveis o mais rapidamente possível.
É uma forma fácil e divertida de pôr os
telemóveis dos nossos alunos ao serviço
de uma atividade pedagógica.
Para tal, tem de se criar uma conta. Depois de criada, pode-se
de imediato começar a fazer quizzes. Dá para inserir imagens e
vídeos. Formulada a questão, deve escrever-se as respostas e
selecionar a que está correta. O temporizador (tempo para cada
resposta) pode ser alterado e também se pode atribuir pontuação
a cada uma das questões.
No final, depois de rever as questões, a ordenação, a pontuação
e o tempo atribuído, deve gravar-se o quiz. A seguir, ainda se
pode editar, rever, partilhar (e enviar o link por correio electrónico
ou publicá-lo num sítio ou página web; neste caso, deve
selecionar-se "Challenge" em vez de "Play") ou iniciar o jogo.
A cada quiz é atribuído um pin (uma sequência numérica) que
deve ser dado aos alunos para que
possam
jogar,
depois
de
descarregarem a aplicação ou
acederem em kahoot.it
O professor deve clicar em “Start
now” para lançar o jogo. À medida
que os alunos respondem ao
questionário, podem também verificar se acertaram ou erraram e,
no final, aparece o podium dos cinco melhores alunos. São
precisos, pois, dois ecrãs: o do
computador para lançar o jogo e o do
telemóvel para responder.
Para começar a criar kahoots,
aceder a https://create.kahoot.it/
login. É tudo muito intuitivo e só
custa um bocadinho quando se faz o
primeiro e não se está habituado a
estas “modernices”.

Mais pormenores em: http://erte.dge.mec.pt/sites/default/files/
Recursos/Estudos/apps_dispositivos_moveis2016.pdf (Apps para
dispositivos móveis: manual para professores, formadores e bibliotecários)

?

Eis algumas novidades do 1º semestre de 2019:

Considerado por muitos uma obra-prima e um dos cem livros
que temos mesmo de ler, Em busca do tempo perdido de
Marcel Proust é um romance de mais de três mil páginas
(habitualmente dividido em sete volumes) e um desafio para
(todos) os leitores. Muitos começaram a ler, muitos foram
vencidos e desistiram. E tu, conseguirás vencer o desafio?
Outro clássico (este da língua portuguesa), outra obra-prima.
Referimo-nos a A sibila da escritora Agustina Bessa-Luís.
Também nem todos (mesmo os bons) leitores conseguem ler
Agustina. Mas quem conseguir levar até ao fim a leitura, nunca
mais esquecerá Quina, a personagem principal do romance,
nem o estilo da escritora, qual delas a sibila a que se refere o
título?
Mais ligeira, muito menos exigente a leitura de Darwin. É um
livro de banda desenhada. Trata-se do 1º volume (em França,
já foi publicado o 2º) e centra-se na vida de Charles Darwin a
bordo do HMS Beagle numa aventura que durará mais de cinco
anos e mudar profundamente a sua — e a nossa — visão do
mundo… Vale a pena descobrir porquê!
Finalmente, um livro que contém informação sobre a relação
entre o plástico e os oceanos e nos convida a mudar a nossa
atitude perante o planeta e os seus recursos, pois a cada hora
que passa, mil toneladas de plástico vão parar aos
oceanos! Assustador, não?
BMS (através do SABE)

Outros

Entre ofertas e compras, as novidades são muitas e ainda não
estão todas disponíveis. Pela sua potencialidade pedagógica,
destacamos cinco.
Silêncio (Martin Scorsese), 2016
“Portugal, 1633. Quando a Companhia de Jesus
recebe a notícia de que o missionário Cristóvão
Ferreira teria renunciado publicamente à Fé Cristã,
Sebastião Rodrigues e Francisco Garrpe, dois dos
seus discípulos mais fiéis, decidem partir para o
Japão para o confirmar. Depois de uma longa
viagem, os dois sacerdotes deparam-se com um
país empobrecido e com uma população subjugada
ao regime Tokugawa, que proibiu o Cristianismo ou
quaisquer influências europeias no Japão. Ali, eles vão assistir a
perseguições e todo o tipo de crueldade em relação aos cristãos,
impedidos de qualquer demonstração de fé em Jesus Cristo…”
Elementos secretos (Theodore Melfi), 2016
“Início da década de 1960. Os EUA e a União
Soviética encontram-se em plena Guerra Fria. A
disputa pela corrida espacial entre as duas
potências é uma evidência e nenhum dos países
está disposto a perder a oportunidade de colocar o
primeiro homem no espaço. Katherine Johnson,
Dorothy Vaughan e Mary Jackson são três mulheres
afro-americanas cujos cérebros brilhantes lhes
valeram cargos na NASA, apesar da segregação
racial e sexual ser ainda uma realidade. Numa época em que os
computadores eram ainda muito rudimentares, foram as suas
extraordinárias capacidades de cálculo matemático que definiram
as complexas trajectórias que tornaram possível colocar na órbita
da Terra o astronauta John Glenn, no dia 20 de Fevereiro de 1962.
Tornou-se assim o primeiro norte-americano a fazê-lo (o soviético
Yuri Alekseyevich Gagarin, a bordo da nave Vostok 1, já o tinha
conseguido em de Abril do ano anterior).”
Lady Bird (Greta Gerwig), 2017
“EUA, 2002. A terminar o liceu, Christine
McPherson – ou Lady Bird, como prefere ser
chamada – mal pode esperar por entrar na
faculdade, de preferência bem longe de Sacramento
(Califórnia), a cidade de onde nunca saiu. A mãe,
uma enfermeira incansável que se desdobra em
empregos para pagar as despesas familiares, acha a
ideia
absurda
e
despropositada.
Contudo,
determinada a conquistar o mundo a qualquer
custo, Lady Bird não deixa de lutar para concretizar esse sonho.
Enquanto Setembro não chega, ela vai vivendo o dia-a-dia com a
naturalidade própria da adolescência, entre amores, desamores,
conflitos e reconciliações…
Uma comédia dramática sobre as dores do crescimento que
marca a estreia na realização da actriz Greta Gerwig.”

Moonligth (Barry Jenkins), 2016
“Oriundo de uma família afro-americana de
escassos meios financeiros, Chiron esforça-se por
resistir aos maus-tratos da mãe e à constante
perseguição das crianças do bairro pobre onde
nasceu. Mas, apesar de todas as dificuldades que se
vê obrigado a enfrentar, ainda vai encontrando
rostos amáveis que lhe ensinarão o amor e o
ajudarão a escapar a um destino de criminalidade
quase inevitável.
Vencedor do Globo de Ouro para Melhor Filme Dramático e
nomeado para oito Óscares, um filme sobre identidade e
descoberta, com assinatura de Barry Jenkins. O argumento inspira
-se na peça "In Moonlight Black Boys Look Blue", da autoria de
Tarell Alvin McCraney. Trevante Rhodes, André Holland, Janelle
Monáe, Ashton Sanders, Jharrel Jerome, Naomie Harris e
Mahershala Ali dão vida às personagens. “
Ganhou 3 Óscares: Melhor Filme, Melhor Argumento Adaptado e
Melhor Ator Secundário
Sinopses (in https://cinecartaz.publico.pt)

Coleção Cinema Francês - Os grandes mestres
(vol. II)
Depois do ciclo, no cinema Nimas, a edição em DVD.
A mulher do padeiro (Marcel Pagnol), cópia
restaurada
“Um dia, um padeiro recém-chegado à aldeia acorda e não vê a
mulher a seu lado. Por mais desculpas que invente para explicar
aos outros o sucedido, cedo todos se apercebem do que
aconteceu. Com uma depressão, o padeiro acaba por deixar de
fazer pão. Preocupados, os aldeões organizam-se em patrulhas e
partem à procura da mulher do padeiro. Descobrem-na com um
pastor. O padre e o professor tentam convencê-la a voltar e ao
padeiro a aceitá-la.
Baseado numa novela de Jean Giono, um filme clássico do
cinema francês, realizado por Marcel Pagnol.”
Hilariante e a sequência final é antológica!

A filha do poceiro (Marcel Pagnol), cópia restaurada
“Patricia, que cresceu em Paris, tem 18 anos e o pai dela,
Pascal, que é poceiro, quer que ela se case com Felipe, o seu
parceiro de negócios de meia-idade. Só que ela apaixona-se por
Jacques Mazel, um rapaz da aldeia donde ela é originária que é
piloto militar. Patricia engravida de Jacques e os seus dois
pretendentes são enviados para a Segunda Grande Guerra.
Quando a criança nasce, Pascal expulsou Patricia de casa. A família
de Jacques, que entretanto é presumido morto, não quer
reconhecer a paternidade do filho, o que poderá empurrar Patricia
para os braços de Felipe.”
Outro filme hilariante e comovedor.
Sinopses in https://cinecartaz.publico.pt
E ainda:
O MEU PAI TINHA RAZÃO (Sacha Guitry)
VENENO (Sacha Guitry)

Aproveita as férias, segue o
exemplo da Mafalda e do Calvin,
lê um livro ou mais!
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