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¦ As 140 fotografias da 62. a edi-

ção do World Fress Photo ins-

talaram-se no Museu Nacional
de História Natural e da Ciên-
cia na passada sexta-
-feira. Entre os 43 fotógrafos
premiados, oriundos de 25 paí-
ses, está uma fotografia do por-
tuguês Mário Cruz que retraía
a realidade das comunidades
de Manila que vivem rodeadas
de lixo. Este projeto está tam-
bém patente até 26 de maio no
Palácio Anjos, em Algés.

Exposição
World Press Photo
Onde: Museu de História Natural,
Lisboa
Quando: Até 1 9 de maio

AMANHÃ

Teatro A TECEDEIRA QUE LIA ZOLA, pelo Teatro Experimental do Porto
Onde: Convento de São Francisco, Coimbra
Quando: 2l h3o

¦ Germinal de Émile Zola, o Livro Vermelho de Mao Tsé-Tung, uma
série de escritos existencialistas de Sartre. É esta a pequena biblioteca
que segue na mala de uma série de " jovens portugueses, burgueses,
urbanos c letrados" que na década de 70 deixam a academia para traba-
lhar em fábricas c tecer a sua própria revolução cultural. É este o fio con-
dutor do espetáculo do Teatro Experimental do Porto, que conta com tex-
to e encenação de Gonçalo Amorim e que já percorreu vários palcos por-
tugueses. Esta terça-feira, inserido no ciclo de programação "Somos
Livres", chega a Coimbra.

QUARTA QUINTA

Passeio
AS VILAS OPERÁRIAS DA
GRAÇA
Onde: Miradouro Soph a de Mello
Breyner Andresen, Lisboa (ponto de
encontro)
Quando: 10h00

Indielisboa
INTP.ODUZIONE ALL'OSCURO,
de Gastón Solnicki
Onde: Cinemateca
Quando: 2 1h30

¦ Como vivia a classe operária
de Lisboa? Quais as alterações
que surgiram na cidade? No
Dia do Trabalhador, a Storic-

Mediação Cultural propõe
uma visita guiada pelas vilas

operárias da Graça, O passeio,
que terá na Vila Berta uma
das paragens, custa dez euros.

¦ Um retrato de Viena inspirado
na vida de Hans Hurch (1952-
-2017), diretor da Viennale duran-
te 20 anos, o filme do argentino
Gastón Solnicki propõe um itine-
rário pela cidade de Hurch, con-
tando com fotografia a preto-e-
-branco de Rui Poças. Solnicki
estará presente na sessão.


