
Sugestões do dia | 9 de Abril 

 
"The Ballad Of Genesis And Lady Jaye" no ciclo IndieLisboa na Reitoria Por DR  

Por PÚBLICO  

A Reitoria da Universidade de Lisboa abre as portas a mais uma sessão de cinema 
independente. No Porto, a obra de Manuel Jorge Marmelo vai à biblioteca. 
 

Quarta em modo indie  
Na Universidade de Lisboa, as quartas-feiras do mês de Abril são dedicadas ao cinema 
independente. O ciclo IndieLisboa na Reitoria apresenta uma selecção de filmes que 
integraram a edição de 2013 do festival. Hoje é apresentado "The Ballad Of Genesis And 
Lady Jaye", documentário de Marie Losier que venceu o Grande Prémio Cidade de Lisboa 
em 2011. "Eles Voltam", de Marcelo Lordello (dia 16) e a sessão de curtas-metragens 
com "Dizem que os Cães Vêem Coisas", de Guto Parente; "A Onda Traz, o Vento Leva", 
de Gabriel Mascaro e "The Kiosk", de Anete Melece (dia 23) são os filmes que se 
seguem. No Salão Nobre da Reitoria, sempre às 18h30. A entrada é gratuita. 
A obra de Manuel Jorge Marmelo vai à biblioteca  
O escritor (e ex-jornalista do PÚBLICO) Manuel Jorge Marmelo vai estar, esta noite, na 
Biblioteca Pública Municipal do Porto, com um dos seus livros, para o apresentar aos 
leitores presentes. Manuel Jorge Marmelo é o convidado da sessão de hoje do “Palavra 
Puxa Palavra” – o evento em que os escritores são convidados a escolher um dos seus 
livros e a partilhar com o público o que é que aquela obra tem de especial, com o auxílio 
da leitura de excertos da história. A apresentação está nas mãos de Tito Couto, do blogue 
Booktailors, e a sessão, de entrada livre, começa às 21h30. Oportunidade perfeita para 
conhecer um pouco mais do trabalho do escritor que este ano venceu o Prémio Correntes 
d’Escrita, com o romance “Uma Mentira Mil Vezes Repetida”. 
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Quarta em modo indie
Na Universidade de Lisboa, as quartas-feiras do mês
de Abril são dedicadas ao cinema independente.
O ciclo IndieLisboa na Reitoria apresenta uma
selecção de filmes que integraram a edição de
2013 do festival. Hoje é apresentado The Ballad Of
Génesis And Lady Jaye (na imagem), documentário
de Marie Losier que venceu o Grande Prémio

Cidade de Lisboa em 2011. Eles Voltam, de Marcelo
Lordello (dia 16) e a sessão de curtas-metragens
com Dizem que os Cães Vêem Coisas, de Guto
Parente; A Onda Traz, o Vento Leva, de Gabriel
Mascaro e The Kiosk, de Anete Melece (dia 23)
são os filmes que se seguem. No Salão Nobre da
Reitoria, sempre às 18h30. A entrada é gratuita.


