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PESQUISAR

Cinema

“Luto como Mãe” em ante-estreia em
Coimbra

A Escola da Noite, em colaboração com o Núcleo de
Estados para a Paz e o Observatório sobre Género e
Violência Armada do Centro de Estudos Sociais
acolhe, em Coimbra, a ante-estreia de “Luto como
Mãe”. A data escolhida foi 29 de Junho às 21:30h.

“A cidade do Rio de Janeiro é palco frequente de
execuções sumárias e arbitrárias cometidas por
agentes do Estado. Cada morte arrasta consigo a

dor de quem fica, especialmente a família e amigos, afectando todo o seu círculo social. O documentário
“Luto como Mãe” centra-se nas histórias de sobreviventes, mães, irmãs e esposas, que perderam os
seus familiares em actos de violência armada urbana e que por essa razão lidam com o trauma diário da
desarticulação familiar, das dificuldades financeiras e do estigma”.

Em dia de ante-estreia, após a exibição do filme terá lugar um debate com o realizador e com Elizabeth Paulino,
uma das intervenientes no documentário, onde serão discutidos os impactos diferenciados da violência armada,
bem como exemplos de militância colectiva contra a violência.

A entrada é gratuita.

Teresa Arsénio

< Voltar

Registo

Registe-se no Jornal Hardmusica e receba a nossa
Newsletter

Actualidade

Reunião magna de autorias
lusófonas

No próximo dia 10 de Novembro
realiza-se em Lisboa, pela
primeira vez, um Encontro das
Sociedades de Autores
Lusófonas, que coincide com a
fase final da presidência
portuguesa da Comunidade de
Países de Língua Portuguesa.

XX Semana da Cultura
Tauromáquica de Vila Franca
de Xira

Arranca hoje, dia 26, a XX
Semana da Cultura
Tauromáquica de Vila Franca de
Xira, uma iniciativa de "reflexão"
da festa taurina, para que são
esperadas "mais de duas mil
pessoas" até 2 de Julho,

segundo o Clube Tauromáquico Vilafranquense.

Fundação Saramago a
funcionar na Casa dos Bicos
ainda este ano 

O escritor José Saramago
pretende que a Fundação com o

seu nome se torne um pólo cultural de Lisboa quando
se instalar na Casa dos Bicos, cedida pela Câmara
Municipal há um ano para esse efeito.

Durante uma visita guiada ao edifício de cinco pisos
situado “no coração de Lisboa, frente ao Tejo”, cuja
remodelação, em várias etapas, não tem ainda fim à
vista, Saramago, de 86 anos, manifestou à Lusa o
desejo de aí instalar os serviços administrativos da
fundação “ainda este ano”.
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Os Clássicos voltam a Mérida 2009-06-29
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