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Fazer música ainda pode ser um acto de coragem. Nem que seja de coragem pessoal, biográfica se
quiserem. A brasileira Natália Matos que o diga. Deixou para trás um emprego daqueles de universidade,
de canudo, e abraçou o sonho de fazer música. O seu disco de estreia, lançado em 2014, dálhe a razão
quando decidiu trocar a barra dos tribunais pelos microfones e pelas canções. Uma canção como "Cio",
aquela que abre o seu belíssimo registo homónimo, entre a tradição e a modernidade, diznos que o seu
talento não podia esperar nem mais um dia para sair cá para fora. E agora é ver Natália Matos juntarse
ao grupo de novos nomes brasileiros que fazem desta geração uma geração de ouro  pelo menos vista
daqui. Para saber como se troca um emprego em arquitectura para abraçar a música, e com muitas
outras perguntas atrás da orelha, falamos com Natália Matos na esperança de perceber melhor como
chegou às canções do seu disco de estreia. E ficamos perfeitamente esclarecidos. Natália Matos. Decorem
este nome; vão ouvir falar muito dele nos próximos tempos.

És paraense mas passaste oito anos em São Paulo fazendo diversas coisas. O que me podes
contar do que aprendeste durante esse tempo?

Aprendi a liberdade contraditória de se viver numa grande metrópole. O que foi eminente para a minha
formação pessoal e artística. Assim como foram grandes os desafios do momento em que lá morei (dos 15
aos 23 anos de idade), muitas foram as possibilidades e oportunidades vividas. Dentre elas, poder
acompanhar de perto a efervescência da cena musical independente no sudeste, estudar canto popular na
Universidade Livre de Música Tom Jobim (atual Emesp), minha graduação em arquitectura e urbanismo,
assim como trabalhar com exhibition design, área super interessante, porém poucos expandida para
outros cantos do País.

Lançaste o teu disco de estreia em 2014. Como foi chegar até ele?

Eu deixei de lado o meu emprego como arquitecta para ingressar na música de forma inteira e profissional.
Meu projecto de primeiro CD foi aprovado na lei de incentivo estadual do Pará, Lei Semear, e logo após foi
seleccionado no edital Natura Musical Pará, que patrocinou o trabalho. Eu retornei à Belém em Julho de
2012, quando dei início à uma fase de construção desta nova vida dedicada à música. Apresentei alguns
shows autorais, que serviram para o meu diálogo com a cena musical, para experimentação de repertório e
sonoridades. Além de apresentar minhas primeiras composições e parcerias, fui atrás de importantes
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compositores, já antes admirados, para conhecer as suas actuais produções, que logo passariam pela
minha selecção de músicas para o disco. Eu quis que a maioria de compositores a serem gravados fosse
paraense. Mas queria agregar outras influencias estéticas, além das peculiaridades paraenses, à
sonoridade final do trabalho. Para isso, preferi a parceria com à alguém de fora, que pudesse vêlas com
outros olhos e me ajudar a traduzílas de uma forma nova.

Falame um pouco das colaborações neste disco. Como é que ajudaram a construir o
puzzle? Qual o papel de Guilherme Kastrup na construção do disco?

As colaborações existiram em todas as fases do processo. Desde os compositores que me receberam nas
suas casas, que me mostraram suas novas produções; a banda carinhosamente escolhida por mim e pelo
Kastrup, que deixou impressa nos arranjos a sua dedicação e entrega ao trabalho  se apropriando de um
universo novo, que era aquele que eu havia trazido; as participações pontuais e muito especiais em várias
faixas, que foram essenciais para a atmosfera de cada canção; e sobretudo a irretocável produção do disco,
que diz respeito a tanta coisa, e tantos detalhes que o Guilherme dominou de forma tão profissional e ao
mesmo tempo intuitiva e natural. Além do seu trabalho como incrível músico, ele fez um trabalho de edição
surpreendente, que agigantou o som deste álbum, que também teve a acertada e mixagem do Victor Rice.

Li algures que este disco unia a "estranheza pop de São Paulo com o swing irresistível do
Pará". é assim que sentes este disco?

Claro que podemos ir mais além, mas acho que esta definição do Marcelo Costa conseguiu expressar bem a
estética do trabalho. O disco é realmente uma fusão destes dois mundos, e quis eu deixar evidente a minha
influencia musical paraense, e logo, os ritmos e os compositores daqui. Mas para que não soasse óbvio, me
cerquei de outras referências que tive por perto nos últimos anos.

As canções deste disco soamme muito femininas, sensuais; falam de prazer, de amor, de
paixão. Achas que este disco é um retrato fiel daquilo que és na vida real?

Acredito que o disco é o retrato de um momento, e dos caminhos escolhidos para expressar o tal. E talvez
através dos temas tenha cumprido também a sua unidade (claro que somada a todo trabalho de construção
musical encabeçada pelo Guilherme). Lembro que na finalização do disco eu perguntava para os meninos
se eles achavam o disco solar ou lunar. E muito responderam que soava lunar, que era a minha resposta
esperada. Eu tenho identificação pela noite, pela melancolia e pelo mistério que existe nessa atmosfera .
Mas sei que ao mesmo tempo há algo que queima em tudo isso, e que faz este compêndio de coisas não
soarem frias. E Talvez aí esteja expressa a minha natural característica paraense (amazónica), expansiva e
talvez mais solar, quente e mais alegre.

Voltando um pouco atrás, como entra a música na tua vida?

Meus pais são admiradores das artes como um todo e sempre fizeram questão de que incentivar a presença
delas no nosso quotidiano. Então durante a infância estudei piano, teatro, dança moderna. Enfim, de tudo
um pouquinho. E a minha escolha pela música e pelo canto aconteceu de forma natural. Eu já cantava
desde novinha. Mais tarde quis me aperfeiçoar estudando um pouco de canto popular, mas sempre deixei a
música de escanteio. Até o momento em que ela se fez urgente e a escolhi para ser o meu novo grande norte.
Isso vai fazer três anos.

Que momentos elegerias como os mais marcantes na tua carreira musical até agora?

A oportunidade de gravar meu primeiro CD por um projecto importante para a cena musical do país, que é o
Natura Musical. Viver a experiência de dialogar com músicos experientes e autores de trabalhos que eu já
admirava, e vêlos envolvidos com o meu trabalho, foi um enorme aprendizado e é, no mínimo, um grande
incentivo. O encontro com o Zeca (Baleiro) foi também muito especial.
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O que te entusiasma musicalmente no Brasil hoje em dia?

Ver a efervescência e a diversidade das cenas artísticas em vários estados o País e ter a possibilidade de
diálogo directo entre elas é estimulante. O Brasil é muito grande e as nossas fronteiras parecem cada vez
menores. E este momento, sem dúvida, permitiu que trabalhos de regiões de fora do eixo sul sudeste,
ganhassem uma visibilidade maior, como aconteceu com o Pará recentemente. Mas a crise é mundial e, se
antes dela os investimentos em cultura já eram mal distribuídos, agora os impactos são ainda maiores e
para continuar produzindo nós devemos estar constantemente atrás de alternativas e meios que nos
possibilitem avançar.

Estás neste momento a viver no Pará? Como é a cena musical da região?

O Pará, e Belém, minha cidade, é uma região muito musical, notória à qualquer visitante. E as produções
aqui só aumentam desde o grande boom da cena paraense no Brasil, encabeçada pela Gaby amarantos,
Felipe cordeiro, etc. E são muitos os estilos em que aqui se produzem, se misturam, se influenciam e se
transformam o tempo todo. Hoje a gente vê a música de massa feita no Pará virando referência para o
“mundo cult” e referência mundial. O tão falado tecnobrega levado pela Gaby Brasil a fora e o tecnomelody
originado dele (que veio do brega anos 90, que tem influencia da jovem guarda e da guitarrada, que, por
sua vez,vem da música caribenha e do carimbó), são os ritmos mais tocados das periferias de Belém. A
Cena “cult” independente , fora as referências mais universais, hoje, se alimenta desta música de massa e
assim como bebe dos ritmos tradicionais daqui, cada vez mais revisitados por novos artistas, como é o caso
do Carimbó. Acredito que até os artistas com sonoridade mais pop e eletrônica, como o caso da banda
Strobo, fazem questão de evidenciar o swing e a influência dos ritmos peculiares da nossa região. É
evidente e gratificante ver que estes ritmos passaram a ser conhecidos e presentes em produções das cenas
de outras regiões, como a de São Paulo, por exemplo.

O que fazes quando não estás a fazer música?

Talvez esteja imersa em outras funções necessárias para que a minha música exista. Desde a criação e
alimentação do meu site e redes sociais, o desenvolvimento de projectos para editais, a produção dos meus
shows mais intimistas, criação de peças gráficas, etc. Mas no que não diz respeito à carreira musical, no
meu tempo de lazer estou com meu marido, com amigos e família, que agora está perto, visto que estou em
Belém. E também gosto de desenhar, de ler, ir ao cinema, tomar um bom tacacá, comer do outro lado do
rio...

Dar o salto para a Europa e mostrar por cá o teu trabalho é um objectivo para cumprir
brevemente? Nomeadamente Portugal?

Hoje, querendo ou não, nós fazemos música para o mundo, e fico muito feliz da minha música chegar à
outros países. Poder levar meu trabalho a Europa é entusiasmante, e começar por Portugal é melhor ainda,
visto que é grande e já bastante falada a produção musical portuguesa actual. Acredito que o diálogo entre
estes dois países, já facilitado pela língua, merece ser reforçado e pode dar bons frutos.

Conheces alguma música portuguesa?

Conheço pouco da música portuguesa. Meus pais gostavam muito de Madredeus e eu conheço o trabalho da
Tereza Salgueiro, do Deolinda, Buraka Som Sistema, a colaboração do membro português, Fred, na Banda
do Mar e no disco do Wado, e a Rita Redshoes, que conheci pelo Gui amabis, produtor do seu ultimo disco.

Achas que demorarás muito tempo a lançar um segundo disco de originais?

Espero conseguir produzir material e viabilizar a execução de um disco a ser lançado no início de 2017.
Pretendo focar um pouco mais no meu trabalho como compositora que, aperfeiçoar o exercício de me
expressar também através de melodias, letras e parcerias. Hoje eu penso em fazer um trabalho mais
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História da dança em livro
Bailarina e professora Giselle Moreira (foto) lança 
hoje obra de pesquisa histórica. Página 3.

Fotoativa faz 30 anos
Associação vai comemorar aniversário com 
programação cultural. Página 7.

O LIBERAL

Intimidade na
casa de praia
Decorador 
Bertand 
Tenório vai 
mostrar seu 
toque pessoal 
em novo 
ambiente da 
mostra Casa 
Cor Pará 2014

Natália Matos lança CD que faz união musical e estética entre Belém e SP

Bertrand Tenório 
vê a Casa Cor 
Pará como o 
maior evento da 
região no setor 
de decoração e 
arquitetura

 Serviço

A Casa Cor Pará 2014 conta 
com  patrocínio master De-
ca; patrocínio nacional  To-
deschini; patrocínio estru-
tural Leal Moreira e Boule-
vard Shopping; patrocínio 
local Ebbel, Tramontina, 
Gramapedras,  Amanco, 
Estácio e  Y. Yamada; parti-
cipação especial Martprint 
e Leinertex;  mídia partner 
Organizações Romulo 
Maiorana.
A mostra será realizada no 
4º piso do Shopping Boule-
vard, de 30 de setembro a 
23 de novembro de 2014.

 Site: www.casacorpara.
com.br

O decorador Bertrand Tenó-
rio vai mostrar ao público 
um espaço de 30m2 des-

tinado ao ambiente íntimo 
da casa de praia - novidade 
dentro da Casa Cor Pará 2014 
que trará uma ampla e con-
fortável casa de praia como 
anexo da mostra. Tenório, 
que tem 12 anos de profis-
são, vê a Casa Cor Pará como 
o maior evento no setor de 
decoração e arquitetura e 
que por isso mesmo, é im-

portante estar presente e di-
vulgar seu trabalho para um 
público maior e diversos for-
madores de opinião. “Achei 
inovador trazer um anexo da 
casa de praia e muito ousado 
realizar a mostra no shop-
ping. Acreditei muito nessa 
combinação”, disse. O deco-
rador destaca que o seu es-
paço da sala íntima da casa 
de praia é para o uso próprio 
ou de pessoas queridas e que 
por isso precisam estar mui-
to próximas. “Como se trata 
da casa de praia, ela tem um 
combo de informações que 
é bem característico do meu 
trabalho, então tem inspi-
ração em South Hamptons, 
Trancoso e Salinas”, reforça.

Para Bertrand, um evento 
da magnitude da Casa Cor é 
muito importante por posi-
cionar os profissionais e ni-
velar com o que está aconte-
cendo no Brasil e no mundo 
em termos de arquitetura, 
decoração e paisagismo.

Nesta edição, a Casa Cor 
Pará acontecerá no quarto 

SHOW
Paraense canta 
hoje, às 20h30, no 
Teatro Margarida 
Schivasappa

Uma união entre a cena 
musical e estética das cidades 
de São Paulo e Belém. É assim 
que Natália Matos define seu 
primeiro disco, que carrega o 
seu nome, e será lançado hoje, 
às 20h30, em show no Teatro 
Margarida Schivasappa. Para 
compor o álbum, a cantora 
buscou referências da capital 
paraense - sua cidade natal - e 
da maior metrópole do país, 
São Paulo - onde morou por oi-
to anos. O resultado disso está 
presente em “Natália Matos”, 
que leva o patrocínio do pro-
grama Natura Musical.

“Uma mistura que fosse 
a minha cara”, foi o primei-
ro pensamento de Natália ao 

começar a produção do seu 
disco. A cantora foi selecio-
nada em 2012 pelo primeiro 
edital Natura Musical exclusi-
vamente dedicado à cena pa-
raense, através da Lei Semear. 
Desde então, ela começou a 
pensar em toda a concepção 
do seu primeiro trabalho. Até 
que chegou a dois pontos que 
marcam sua trajetória: a ci-
dade natal e todo o seu ritmo 
e peculiaridades musicais e 
o traço urbano paulista. “Eu 
queria que esse CD fosse uma 
união entre esses dois mun-
dos: Belém, que moldou mi-
nha personalidade e grande 
parte das minhas origens, e 
São Paulo, onde morei por oito 
anos e vi muito da cena musi-
cal. O disco tem a cena estéti-
ca de São Paulo e a de Belém, 
e todas as diferenças estéticas 
dessas duas cidades. O produ-
tor do CD, Guilherme Kastrup, 
topou fazer essa mistura e a 
união desses dois mundos tão 

de 70 anos, ela escreve de for-
ma contemporânea, alegre e 
tão linda”, fala a cantora.

Outros compositores pa-
raenses também participam 
do repertório, como Ronaldo 
Silva e Almirzinho Gabriel: “O 
Ronaldo Silva não poderia fal-
tar. Ele é um grande nome da 
nova música paraense. Almir-
zinho Gabriel, Felipe Cordeiro 
e outros também participam. 
E tem três canções minhas”, 
acrescentou Natália.

 Serviço

Show de Natália Matos
Hoje, às 20h30

 Local: Teatro Margarida 
Schivasappa - Avenida Gentil 
Bittencourt, 650 - Centur

 Ingressos: antecipados à 
venda na Loja Ná Figueiredo 
- R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) 

 Mais informações: 91 
8119-4760

Natália une sons paraenses ao traço urbano paulista

piso do shopping Boulevard, 
em uma área de 2500 m2 e 
terá o mesmo conceito de 
circuito da edição passada, 
promovendo a visitação con-
tinuada, privilegiando todos 
os 36 espaços previstos.

diferentes”, conta.
Todo gravado em São Paulo 

durante o segundo semestre 
do ano passado, “Natália Ma-

tos” leva a produção de Gui-
lherme Kastrup e participa-
ções de  Zeca Baleiro, Rodrigo 
Campos, Kiko Dinucci, Felipe 

Cordeiro, Rodrigo Caçapa, Zé 
Nigro, Thiago França, Ricardo 
Hertz e Márcio Jardim. Com 
11 faixas, o disco possui com-
posições próprias, regravações 
e canções inéditas de Dona 
Onete, Rômulo Fróes, Ronaldo 
Silva e Iva Rothe. O produtor 
de Natália também produzia 
o novo disco de Zeca Baleiro e 
a convidou para participar de 
uma das faixas. Ela retribuiu 
o convite ao cantor que canta 
ao lado dela a faixa “Coração 
Sangrando”. “O meu produtor 
também produziu um disco 
do Zeca Baleiro, que eu parti-
cipei, e acabou que o convidei 
para participar do meu”, diz.

A colaboração da dupla 
tem uma importância toda 
especial pela origem de sua le-
tra: foi escrita por Dona Onete, 
uma das grandes inspirações 
de Natália. “Passei uma tarde 
na casa da Dona Onete e ela 
me mostrou diversas compo-
sições suas. Mesmo com mais 
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musical e estética das cidades 
de São Paulo e Belém. É assim 
que Natália Matos define seu 
primeiro disco, que carrega o 
seu nome, e será lançado hoje, 
às 20h30, em show no Teatro 
Margarida Schivasappa. Para 
compor o álbum, a cantora 
buscou referências da capital 
paraense - sua cidade natal - e 
da maior metrópole do país, 
São Paulo - onde morou por oi-
to anos. O resultado disso está 
presente em “Natália Matos”, 
que leva o patrocínio do pro-
grama Natura Musical.

“Uma mistura que fosse 
a minha cara”, foi o primei-
ro pensamento de Natália ao 

começar a produção do seu 
disco. A cantora foi selecio-
nada em 2012 pelo primeiro 
edital Natura Musical exclusi-
vamente dedicado à cena pa-
raense, através da Lei Semear. 
Desde então, ela começou a 
pensar em toda a concepção 
do seu primeiro trabalho. Até 
que chegou a dois pontos que 
marcam sua trajetória: a ci-
dade natal e todo o seu ritmo 
e peculiaridades musicais e 
o traço urbano paulista. “Eu 
queria que esse CD fosse uma 
união entre esses dois mun-
dos: Belém, que moldou mi-
nha personalidade e grande 
parte das minhas origens, e 
São Paulo, onde morei por oito 
anos e vi muito da cena musi-
cal. O disco tem a cena estéti-
ca de São Paulo e a de Belém, 
e todas as diferenças estéticas 
dessas duas cidades. O produ-
tor do CD, Guilherme Kastrup, 
topou fazer essa mistura e a 
união desses dois mundos tão 

de 70 anos, ela escreve de for-
ma contemporânea, alegre e 
tão linda”, fala a cantora.

Outros compositores pa-
raenses também participam 
do repertório, como Ronaldo 
Silva e Almirzinho Gabriel: “O 
Ronaldo Silva não poderia fal-
tar. Ele é um grande nome da 
nova música paraense. Almir-
zinho Gabriel, Felipe Cordeiro 
e outros também participam. 
E tem três canções minhas”, 
acrescentou Natália.

 Serviço

Show de Natália Matos
Hoje, às 20h30

 Local: Teatro Margarida 
Schivasappa - Avenida Gentil 
Bittencourt, 650 - Centur

 Ingressos: antecipados à 
venda na Loja Ná Figueiredo 
- R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) 

 Mais informações: 91 
8119-4760

Natália une sons paraenses ao traço urbano paulista

piso do shopping Boulevard, 
em uma área de 2500 m2 e 
terá o mesmo conceito de 
circuito da edição passada, 
promovendo a visitação con-
tinuada, privilegiando todos 
os 36 espaços previstos.

diferentes”, conta.
Todo gravado em São Paulo 

durante o segundo semestre 
do ano passado, “Natália Ma-

tos” leva a produção de Gui-
lherme Kastrup e participa-
ções de  Zeca Baleiro, Rodrigo 
Campos, Kiko Dinucci, Felipe 

Cordeiro, Rodrigo Caçapa, Zé 
Nigro, Thiago França, Ricardo 
Hertz e Márcio Jardim. Com 
11 faixas, o disco possui com-
posições próprias, regravações 
e canções inéditas de Dona 
Onete, Rômulo Fróes, Ronaldo 
Silva e Iva Rothe. O produtor 
de Natália também produzia 
o novo disco de Zeca Baleiro e 
a convidou para participar de 
uma das faixas. Ela retribuiu 
o convite ao cantor que canta 
ao lado dela a faixa “Coração 
Sangrando”. “O meu produtor 
também produziu um disco 
do Zeca Baleiro, que eu parti-
cipei, e acabou que o convidei 
para participar do meu”, diz.

A colaboração da dupla 
tem uma importância toda 
especial pela origem de sua le-
tra: foi escrita por Dona Onete, 
uma das grandes inspirações 
de Natália. “Passei uma tarde 
na casa da Dona Onete e ela 
me mostrou diversas compo-
sições suas. Mesmo com mais 
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Isis Valverde "sem coleira"
Coluna Babado revela que atriz não usa mais colar 
cervical que usava desde acidente de carro. Página 8.

A polêmica de Avril Lavigne
Cantora vira alvo de críticas após cobrar R$ 800 
para tirar fotos longe de fãs. Página 3.

O LIBERAL

Artistas botam pé na estrada
Músicos partem hoje para shows 
de amanhã em Paragominas, 
como parte da caravana do 
Circuito Música na Estrada

A caravana da quarta edi-
ção do Circuito Música na 
Estrada já está a caminho 

do sudeste paraense. Parte 
da equipe técnica e de pro-
dução saiu na frente ontem 
e hoje, as equipes de audio-
visual e músicos e artistas 
seguem atrás. Amanhã, a 
primeira parada do Música 
na Estrada é Parauapebas, 
integrando a programação 
do 26º aniversário do mu-
nicípio. O projeto tem patro-
cínio da Lei Rouanet e Vale, 
com realização do Ministério 
da Cultura e MM Produções.

No palco montado na pra-
ça de eventos, a partir das 20 
horas, serão apresentados 
os shows de Natália Matos, 
Antonio Novaes e Projeto Se-
creto Macacos. A noite conta 
com a participação da banda 
Sonora Flor e do cantor Beto 
Di Mayo, artistas locais.

Antonio Novaes é conhe-
cido em Belém por ter sido 
um dos integrantes da banda 
A Euterpia. Músico e letris-
ta, ele busca desde sempre 
fundir elementos sonoros 
e poéticos que, a princípio, 
podem soar contrastantes, 
mas que fazem muito senti-
do para alguém criado num 
lugar onde a cidade alcança 
a floresta, numa zona fron-
teiriça onde a vida selvagem 
se manifesta tanto no poder 
da natureza quanto na urba-
nização desmedida.

Natália Matos, em inicio 
de carreira, se prepara para 
lançar o primeiro CD. Apon-
tada por Zeca Baleiro como 
uma das promessas da mú-
sica pop brasileira, ela vem 
ganhando espaço no merca-
do da música, já sendo consi-
derada uma das novas reve-
lações da música paraense. 
Acaba de lançar seu primeiro 
EP pelo natura musical, que 
é uma prévia do seu CD de 
estreia que será lançado no 
primeiro semestre de 2014.

Já o Projeto Secreto Ma-
cacos foi formado há cin-
co anos com a intenção de 
fazer um som diferente de 
tudo que já tinham feito, o 
som do grupo é instrumen-

nicipal de Música Waldemar 
Henrique, onde leciona Vio-
lão Popular, Canto Popular e 
Cavaquinho.

Depois de Parauapebas, 
os músicos seguem com a 
carreta palco para Curionó-
polis (dia 11, às 20h, na Praça 
Irmã Adelaide). Encerrada a 
primeira etapa, a programa-
ção ainda se estende à Canaã 
dos Carajás (dia 15, às 20h, 
na Praça da Bíblia) e Marabá, 
(dia 17, às 20h, na Praça São 
Félix/Orla), com shows de 
Allan Carvalho e Pedrinho 
Callado, Larissa Leite e Ca-
mila Honda, e Banda Molho 
Negro.

tal e experimental.  Dentro 
dessa perspectiva já foram 
compostas músicas que es-
tão em processo de grava-
ção. A banda teve sua estreia 
na Festa de apresentação da 
MTV Belém.

FILHOS DA TERRA

E como é aniversário 
do município o circuito do 
Música na Estrada, não 
poderia deixar de ter con-
vidados locais. A banda 
Sonora Flor é conduzida 
pela paulistana Deijane 
Dieh e pela paraense 
Melina Fôro, surgiu na 
cidade de Parauapebas, 
sudeste do estado do 
Pará, já tendo se apre-
sentado em eventos 
particulares, eventos 
culturais e folclóri-
cos na região.

Os t raba lhos 
i n ic i a ra m e m 
2011, quando as 
componentes se 
apresentavam 
pelos próprios 
nomes. No iní-
cio de 2014, para 
melhor direciona-
mento no mercado, come-
çaram a apresentar-se como 
Sonora Flor.

A proposta musical do 
Sonora Flor está voltada 
para a música regional pa-
raense, MPB, Blues, Jazz e 
Bossa Nova. O trabalho é 
reconhecido na cidade de 
Parauapebas com distinção 
pela qualidade instrumen-
tal, vocal e repertório inco-
mum. Destacam-se na ban-
da a execução multi-instru-
mentista de Melina Fôro e o 
timbre de Deijane Dieh. No 
repertório Melina executa o 
violão, a flauta, o contrabai-
xo, a percussão e o cavaco. 
Deijane interpreta canções 
consagradas na voz de Elis 
Regina, Amy Winehouse e 
Adele.

No repertório do Sono-
ra Flor são apresentadas (e 
declamadas) composições 
de Chico Buarque, Noel, Vi-
nícius, Tom, Dorival, Ado-

 Serviço

Shows do projeto Música na 
Estrada em Parauapebas, 
como parte da programação 
do 26º aniversário do mu-
nicípio. 

 Amanhã (8), na praça de 
eventos, a partir das 20 ho-
ras: Natália Matos, Antonio 
Novaes e Projeto Secreto 
Macacos. Abertura: banda 
Sonora Flor e do cantor Beto 
Di Mayo.
O projeto tem patrocínio 
da Lei Rouanet e Vale, com 
realização do Ministério da 
Cultura e MM Produções.

niran, dentre outros. Há 
destaque para as músicas 
internacionais como “Su-
zie Q”, “Ne me quitte pas” 
e “Ain’t no Sunshine”.

Outro filho da terra, 
Beto Di Mayo, músico pro-
fissional há 30 anos, hoje 
atua junto com a banda 
Variasons tocando diver-
sos ritmos brasileiros e 
latinos além do repertó-
rio autoral e execução de 
música instrumental e 
releituras de clássicos da 
música nacional.

Beto Di Mayo come-
çou sua carreira musical 
tocando cavaquinho em 
bandas de samba em Be-
lém/PA, depois iniciou 
seus estudos no violão 
e na guitarra. Viajou pe-
lo Brasil como músico 
profissional e atuou em 
diversos estados e paí-
ses como Uruguai, Ar-
gentina e Chile. Hoje, é 
professor da Escola Mu-
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Natália Matos 
se prepara 
para lançar o 
primeiro CD

Não importa como você vai preparar o almoço da mamãe. 

O que importa mesmo, é que Frango Americano faça parte

da sua receita. Ele é macio, não tem hormônios, não tem 

conservantes e é produzido aqui mesmo, pertinho de Belém. 

Sua mâe merece o melhor.

Deixe mais gostoso 
o almoço de quem sempre
fez a melhor comida do 
mundo pra você.
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Acaravana da 4ª Edição do 
projeto Música na Estrada 
chega hoje em Curionópo-

lis, com shows de Natália Ma-
tos, Antonio Novaes, Projeto 
Secreto Macacos. O evento des-
te domingo, dedicado ao Dia 
das Mães, vai apresentar mais 
uma vez um recorte da diver-
sidade da música brasileira, 
no Pará. Após estas apresenta-
ções, os artistas desta primeira 
etapa se despedem do projeto 
e retornam a Belém.

A carreta palco, porém, se-
gue na estrada, enquanto um 
novo grupo de músicos e canto-
res se deslocam da capital, em 
direção ao sudeste paraense, 
desta vez, para tocar em Canaã 
dos Carajás, no dia 15 de maio, 
e Marabá, no dia 17. Nestas duas 
cidades, serão realizados shows 
de Pedrinho Callado e Allan 

“Música na Estrada” 
chega em Curionópolis
PROJETO
Caravana terá shows de 
Natália Matos, Antonio 
Novaes e Projeto 
Secreto Macacos

Carvalho, dois compositores 
que costumam participar e a 
levar premiações em festivais 
da canção nesta região, fazem 
parte desta segunda leva.

Além deles, as cantoras 
Camila Honda e Larissa Leite, 
da nova geração de cantoras 
paraenses, assim como Nata-
lia Matos, e complementando 
o grupo, a programação, em 
Canaã e Marabá, conta ainda 
com o bom rock’n roll da ban-
da molho Negro. Em Marabá, 
haverá mais uma participação 
do cantor Beto Di Mayo e do 
músico Diego Aquino.

 Serviço

4ª Edição Música na Estrada. 
Hoje a partir das 20h, em 
Curionópolis, na Praça Irmã 
Adelaide. Em Canaã dos 
Carajás, 15, e Marabá, 17. 
Patrocínio Lei Rouanet e Vale. 
Realização Ministério da 
Cultura e MM Produções. Mais 
informações: (91) 8109-7792, 
3355-8668 e facebook.com/
suamusicanaestrada.

yaskara@oliberal.com.br

yáskara cavalcante
@yaskarabc

Verena Abrantes, toda bela, já está malhando no Grêmio 
Literário Português.

GENTEQUEBRILHA

Festa das cores
Abrindo a temporada de 
junho, a Bis traz a Belém 
o imperdível Happy Holi 
Festival, que acontece no 
Cidade Folia, no dia 8. A festa 
é pura diversão, onde a roupa 
preferencial é branca, já que 
um pozinho multicolorido vai 
ser jogado nos ares do Cidade 
Folia. Os ingressos já estão 
disponíveis nas Centrais Bis.

Debutantes
Será no próximo domingo, 
na sede campestre da 
Assembléia Paraense, a 
apresentação das debutantes 
deste ano, feita pela colunista, 
em mais uma parceria de 
O LIBERAL e a diretoria do 
clube. O tradicional e sempre 
disputado Baile das Flores 
acontece no dia 23 e promete 
muitas emoções.

Casando 2014
Realização do Caderno Mulher 
de O LIBERAL, o Casando 
2014 será lançado no dia 13, 
no Hotel Radisson Maiorana. 
Autora de Guia de Nova Iorque 
e Empresa dos Sonhos, a 
blogueira e jornalista de moda 
Alessandra Garattoni fará 
palestra de abertura e promete 
surpreender os convidados 
com suas experiências sobre o 
mercado de festas.
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Boda Débora Villela e Celso Castro casaram no último dia 2, em cerimônia das mais lindas, com recepção no Hangar, 
reunindo familiares e muitos amigos. Fotos GQ.

Tamires Vasconcelos, Hugo e Fabio Braz

Mauricio, Cassy Moreira, Alcimar e Ruth Lobato 
Tostes

Amanda Pacheco e Marilia 
Vilanuevo

Bruno e Gisele Planzo

Débora Villela e Celso Castro
Os noivos com Luzia e Braselino Silva e Milena Santos e 
Fernando Nascimento

Promoção
Sucesso total a 
promoção Brindes 
da Seleção do Brasil 
Mundial 2014, 
destinadas aos 
assinantes de O Liberal.

Tim-tim
Orly Bezerra, o criativo 
homem da Griffo 
Comunicação e gente da 
mais fina espécie, fez 
aniversário e ganhou o 
carinho da família e dos 
amigos. Da colunista, 
sucesso sempre!

B-Day
Laura Aguilera, diva 
desde que nasceu, 
faz aniversário neste 
domingo especial. As 
comemorações, sem 
dúvida, serão 
em grandiosíssimo 
estilo.

Os noivos com Priscilla e Raul Aguilera e Maioi e 
Exequiel Genovesi

Vanessa Holanda e César Augusto, Débora e Celso, 
Hellen Reis e Roberto Tuma

Teatro infantil destaca amor de mãe

O Dia das Mães será tema do 
projeto Pôr-do-Sol, na Estação 
das Docas, com a peça “Minha 
mãe é um problema”, encenada 
pela atriz Adriana Cruz, a partir 
de 17h30, no Anfiteatro São Pe-
dro Nolasco. Inspirada em livro 
homônimo da inglesa Babette 

Cole, “Minha mãe é um pro-
blema” conta a história de uma 
mãe com poderes mágicos. Edu-
car e divertir o público infantil é 
um dos objetivos do Pôr-do-Sol, 
que ocorre quinzenalmente, 
sempre aos domingos, com tea-
tro e contações de história.

MAIS

Música no Ar tem shows especiais

A OS Pará 200 organizou 
uma programação especial 
para homenagear as mães na 
Estação das Docas. Hoje, no 
dia dedicado a elas, o projeto 
Música no Ar terá shows do 
cantor Márcio Farias, a partir 
das 12h, e de Edgar Castro no 

Palco Deslizante do Arma-
zém 1. O grupo The Vynil é 
a atração do Palco Deslizante 
do Armazém 2, com apresen-
tação a partir das 12h15. A 
programação completa pode 
ser conferida no site: www.
estacaodasdocas.com.br.
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América dos vencidos em cartaz
Christian Bale vive um ex-presidiário que busca 
vingança no filme "Tudo por Justiça". Página 3.

"Tropeço" estreia em Belém 
Peça será encenada hoje, na Casa Dirigível, em 
Icoaraci, com direito à mesa-redonda. Página 3.

O LIBERAL

Natália Matos, a nova voz
Cantora
paraense 
lança para 
download  
músicas de seu
disco de 
estreia, que vai 
sair em maio

Acantora e compositora 
paraense Natália Matos 
lança em maio seu primei-

ro disco, com patrocínio do 
programa Natura Musical. A 
partir de hoje, o portal Natura 
Musical oferece para downlo-
ad legal e gratuito o primeiro 
EP da artista, com as músicas 
Cio; Beber Você; Você Me Ama, 
Mas e Coração Sangrando no 
endereço www.naturamusical.
com.br. 

O álbum tem produção de 
Guilherme Kastrup e partici-
pações de Zeca Baleiro, Rodrigo 
Campos, Kiko Dinucci, Felipe 
Cordeiro, Rodrigo Caçapa, Zé 
Nigro, Thiago França, Ricardo 
Hertz e Márcio Jardim. Com11 
faixas, possui composições 
próprias, regravações de mú-
sicas de Kiko Dinucci, Pim, e 
seis canções inéditas de Dona 
Onete, Felipe Cordeiro, Rômulo 
Fróes, Ronaldo Silva, Iva Rothe 
e Almirzinho Gabriel.

Escrita por Dona Onete, Co-
ração Sangrando é um brega 
tradicional. “Quando estive em 
sua casa, ela cantarolou toda a 
intenção do arranjo, os sopros, 
e no dia em que ele ficou pron-
to eu fui abaixo de tanta emo-
ção. Pra completar, tive o pra-
zer de cantá-la ao lado de Zeca 
Baleiro, que trouxe ainda mais 
beleza. É de chorar!”, comemo-
ra. Além da participação espe-
cial de Zeca Baleiro, a música 
foi gravada por Ricardo Herz 
(violinos), Thiago França (saxo-
fones e pocket piano), Rodrigo 
Campos (guitarra), Caçapa 
(guitarra 12 cordas), Zé Nigro 
(baixo) e Guilherme Kastrup 
(bateria e percussões).

Composta por Arnaldo An-
tunes, Felipe Cordeiro, Manoel 
Cordeiro, Betão Aguiar e Luê, 
Beber Você “é um belo jogo 
de palavras de uma saudade 
doída de um amor. Ela é bem 
humorada, que até a saudade 
se veste de leveza, como faz 
a água. A música é graciosa 
e ficou cheia de suingue com 
as percussões arrasadoras de 

Guilherme Kastrup”, celebra 
Natália. A música conta com 
participação de Rodrigo Cam-
pos (cavaco), Caçapa (viola di-
nâmica de 10 cordas e Guitar-
ra de 12 cordas), Kiko Dinucci 
(guitarra) e Guilherme Kas-

trup (bateria e percussões).
Você Me Ama, Mas é a músi-

ca mais pop do disco. “Uma das 
minhas primeiras composições, 
fala dos limites do amor e expõe 
a dificuldade de se ser só quan-
do somos, os dois amantes, 

um só. Frases impulsivas e um 
tanto irônicas trazem um quê 
de humor no incômodo com o 
outro e na busca da tristeza e da 
solidão para se compor”. Natália 
gravou a música acompanhada 
de Ricardo Herz (Violinos), Ca-

çapa (Guitarra), Rodrigo Cam-
pos (Guitarra), Zé Nigro (Baixo) 
e Guilherme Kastrup (Bateria e 
Percussões).

Cio é uma música do ter-
ceiro álbum do paulistano Ki-
ko Dinucci, em parceria com 

Douglas Germano, que traz a 
tona o feminino com todo seu 
encantamento e delírio, pelos 
olhos dos autores Kiko Di-
nucci e Douglas Gemano. As 
guitarras de Rodrigo Caçapa 
e Rodrigo Campos traduzem 
lindamente o rubro clima em 
ritmo de cumbia. “Sempre quis 
gravar essa música, pela inten-
sidade que ela carrega e pela 
identificação com esse uni-
verso de imagens e emoções. 
Ela já estava no repertório dos 
meus shows e agora ganhou 
um lindo arranjo do Kastrup, 
cheio de mistérios, que flerta 
com a cumbia”, conta Natália. 
“Cio” tem Natália Matos nos 
vocais acompanhada por Ro-
drigo Caçapa (viola), Rodrigo 
Campos (guitarra), Zé Nigro 
(baixo e teclados), Guilherme 
Kastrup (bateria) e Márcio Jar-
dim (percussão) e foi gravado 
por Leonardo Nakabayashi e 
Guilherme Kastrup no estúdio 
Toca do Tatu, em São Paulo.

Numa perspectiva de reno-
vação estética, Natalia valoriza 
a brasilidade combinando in-
fluências de origens distintas. 
A cantora e compositora mis-
tura as peculiaridades rítmi-
cas e melódicas do Pará e seu 
rico repertório, que abrange a 
leva de compositores forma-
da por Felipe Cordeiro, Dona 
Onete, Ronaldo Silva e Iva Ro-
the, à estética musical paulis-
tana que, por si só, é a união 
de outras cenas e referências 
contemporâneas universais.

Natalia despontou no ce-
nário musical participando 
de rodas de samba e choro 
em São Paulo, interpretando 
Aracy de Almeida, Adoniran 
Barbosa e cantoras da era do 
rádio. Seus primeiros shows 
solo em Belém foram em 2011. 
No ano seguinte, foi seleciona-
da pelo primeiro edital Natura 
Musical exclusivamente dedi-
cado à cena paraense, através 
da Lei Semear, para gravação 
do seu CD de estreia no mer-
cado fonográfico, e logo depois 
vieram as participações no Re-
cbeat e no Terruá Pará. “Des-
de a criação do edital Pará do 
programa Natura Musical, em 
2012, estamos tendo a oportu-
nidade de conhecer e valorizar 
uma tradição muito rica que 
há pouco tempo ganhou pro-
jeção nacional”, conta Fernan-
da Paiva, gerente de Apoios e 
Patrocínios da Natura. ”Natália 
Matos desponta como uma jo-
vem e talentosa expressão des-
sas referências”, completa.

Álbum com músicas inéditas de Michael Jackson vai ser lançado em maio

Agência France Presse
PARIS

“XSCAPE”
Antes de morrer, o
“Rei do Pop” fi nalizou
a gravação dos
vocais de oito canções 

Cinco anos após a morte do 
“Rei do Pop”, um álbum póstu-
mo de Michael Jackson com 8 
músicas inéditas será lançado 
mundialmente em meados 
de maio, anunciou ontem a 
gravadora Epic Records, filial 
da Sony. O álbum, que estará 
disponível em 13 de maio nos 
Estados Unidos, foi batizado 
de “Xscape”, o nome de uma 
das canções.

Após ter tido acesso a qua-
tro décadas de arquivos do 
“Rei do Pop”, a gravadora esco-
lheu oito músicas que Michael 
Jackson finalizou a gravação 
dos vocais. A Epic Records pe-
diu aos produtores para “tor-
ná-las mais contemporâneas, 
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gridade” de Michael Jackson, 
segundo um comunicado.

“Michael deixou para trás 
performances vocais que esta-
mos orgulhosos de apresentar 
através dos olhos dos produto-
res com os quais trabalhou ou 
gostaria de trabalhar”, ressal-
tou o chefe da Epic Record, L.A. 
Reid, citado no comunicado.

A lista de produtores que 
trabalhou no projeto inclui 
fabricantes de hits como 
Timbaland (colaborador de 
Justin Timberlake, 50 Cent...), 
o coletivo Stargate  (Beyoncé, 
Rihanna...), Rodney Jerkins 
(Black Eyed Peas, Lady Gaga...), 
Jerome “JROC” Harmon e John 
McClain.

Uma edição “Deluxe” de 
“Xscape” também incluirá as 
gravações originais das músi-
cas. A Epic Records lançou um 
primeiro álbum póstumo de 
Michael Jackson em 2010. “Mi-
chael” foi composto por nove 
faixas apresentadas como iné-
ditas, gravadas principalmen-
te no final da vida do artista.

Natália Matos 
mostra talento 
como cantora 
e compositora

Álbum póstumo 
de Michael 
Jackson vai sair 
no dia 13 de 
maio, nos EUA
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Mais uma voz feminina que se destaca na rica

cena musical paraense. Depois da Lué,

Camila Honda, Juliana Sinimbú, Aíla, Nanna

Reis, e muitas outras, é a vez da Natália Matos

mostrar para o Brasil inteiro mais uma das

muitas faces desta terra que, nos últimos anos,

está se tornando um dos maiores pontos de

produção cultural nacional.

Natália sempre foi próxima ao meio musical,

vindo de uma formação acadêmica ela

estudou piano na Escola de Música da UFPA e

canto popular na Universidade Livre de Música

Tom Jobim, em São Paulo,  mas só nos últimos

anos assumiu o seu papel de cantora,

instrumentista, e compositora.

Agora, antecipado pelo single Cio, de autoria do Kiko Dinucci (que pode ser baixado de graça no Portal

Natura Musical), está disponibilizado para audição o seu primeiro disco completo em várias plataformas

online (Deezer, Spotify, Rdio).

O álbum, auto intitulado, tem como referência suas próprias raízes. A cidade de Belém, onde nasceu,

com a suas peculiares sonoridades, e São Paulo, onde estudou, com o seu caráter urbano

e contemporâneo, se misturam nesse primeiro registro onde encontramos releituras de músicas

de autores mais conhecidos como Ronaldo Silva e Dona Onete, e de artistas que nunca

alcançaram visibilidade em âmbito nacional, como Almirzinho Gabriel e Pim. Também podemos



http://feiradolivro.pa.gov.br/



www.naturamusical.com.br



www.naturamusical.com.br



www.naturamusical.com.br



Revista Toda - Caderno de domingo do Jornal Diário do Pará - 17/02/2014 



Revista Toda - Caderno de domingo do Jornal Diário do Pará  - 17/02/2014



11/2/2014 Rádio Inconfidência |  Natália Matos no Vozes do Brasil - Programação Rádio Inconfidência - Notícias

http://www.inconfidencia.com.br/modules/news/article.php?storyid=2491 1/2

Entrar na rede | Links

pesquisaremtodoosite

Pesquisa Detalhada »

a rádio programas notícias downloads promoções sala de imprensa comercial fale conosco

Feito em Casa. Com A cada semana, uma personalidade diferente. 21h às 22h

Feito em Casa. Com A cada semana, uma personalidade diferente. 21h às 22h

agenda cultural

Fevereiro 2014

S T Q Q S S D

     1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28   

Músicas de
Fevereiro

Início > Notícias > Artigo

2 Tweet

Notícias
confira as últimas notícias

a - A +

NATÁLIA MATOS NO VOZES DO BRASIL
em 11.02.14. Programação Rádio Inconfidência

A cantora e compositora fala do CD de estreia, que será lançado no próximo mês, no programa desta

semana

 

Com produção de Guilherme Kastrup, o álbum de estreia de

Natália Matos será lançado em março e tem participações

ilustres de Zeca Baleiro, Rodrigo Campos, Kiko Dinucci, Felipe

Cordeiro, Rodrigo Caçapa, Zé Nigro, Thiago França, Ricardo

Hertz e Márcio Jardim. Natália lançou na semana passada seu

primeiro single, a música "Cio".

Na programação do Vozes,  músicas de Marcia Castro, Jorge

Mautner, Criolo, Caetano Veloso, Evinha e Bande Dessinée.

Vozes do Brasil vai ao ar às 22h, toda terça, nas ondas da

Rádio Inconfidência FM 100,9, ou pela rádio online.

   

Para comentar é necessário se cadastrar no portal da Rádio Inconfidência.

Se você já possui uma conta, faça o login. Caso contrário, crie uma nova conta:

entrar  no sistema
 

cr iar  uma conta
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Zeca Baleiro se apresenta em Belém ao lado de artistas

paraenses
Show contará com a participação de Felipe Cordeiro, Manoel Cordeiro e Natalia Matos

11/11/2013 - 18:01 - Entretenimento

Zeca Baleiro desembarca em Belém no mês de dezembro para apresentar seu mais novo

trabalho, o 'Baile do Baleiro'. Em cada cidade que se apresenta, ele procura homenagear a

música local e aqui dividirá o palco com três grandes nomes da música paraense: Felipe

Cordeiro, Manoel Cordeiro e Natalia Matos. O show acontecerá no dia 7, no Parque dos Igarapés,

e os ingressos já estão à venda.

Baleiro propõe uma atualização do modelo do 'baile', cantando e tocando de tudo, com arranjos

modernos e sonoridade contemporânea. No repertório estarão presentes composições de nomes

como Anastácia, Novos Baianos, Simonal, Originais do Samba, Roberto e Erasmo, Tim Maia,

Hyldon, Angelo Máximo, Oswaldo Nunes e do rei do carimbo, Pinduca.

O público poderá conferir canções como 'Fogo e paixão' (Wando), 'Louras geladas' (RPM),

'Mesmo que seja eu' (Erasmo), 'Nem ouro nem prata' (Rui Maurity), 'Mulher Brasileira' (Benito di

Paula), 'Fio Maravilha' (Jorge Ben Jor), 'Sobradinho' (Sá e Guarabyra) e 'Anunciação' (Alceu

Valença), além de sucessos de sua carreira como 'Babylon' e 'Heavy Metal do Senhor'.
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Cantora e compositora mostrou algumas pérolas de seu repertório

Foto: Julianna Fernandes/Portal Cultura

 

A manhã de sexta-feira, 24, foi de muito charme e suavidade com

Natália Matos, que se apresentou no programa Conexão Cultura Ao

vivo.

 

Leve e cativante, a artista de aparência frágil mostrou uma voz

límpida e serena, como em “Você não me ama mais”. Ela, que

apostou na carreira como cantora a pouco mais de um ano, contou

para o apresentador Beto Fares que vem se arriscando a compor e

interpretou “Cândido Brilho” (parceria com Renato Torres) e

“Looping” (parceria com Antonio Novais).  A segunda música tem

uma história curiosa: foi composta por Antonio após ouvir ‘você não

me ama mais’ e se encantar com a canção, como se fosse uma

releitura da própria música.

 

O feminino, o amor e o cotidiano estiveram presentes nas canções

cantadas por Natália, que foi acompanhada pelos músicos Davi

Amorim (guitarra e violão), Rafael Azevedo (baixo), Adriano Sousa

(bateria) e Kleber Benigno (percussão). 

 

Natália também fez questão de prestar homenagem a Dona Onete cantando “Lua Namoradeira” e falou como ela esteve bem se apresentando na Mostra Terruá

Pará nesta última terça-feira: “tive que pedir permissão para cantar essa música linda dela, que é uma figura maravilhosa”.

 

E falando sobre Terruá, Natália contou que fará show na Mostra dia 18 de junho, mesmo dia em que sobem ao palco do Schivasappa Antonio Novais e Almirzinho

Gabriel. “Inclusive estou compondo uma música com o Almirzinho e sempre incluo no meu repertório “Tartaruga Marinha”, de autoria dele”, citou a artista.

 

Kleber Benigno também aproveitou a ocasião para divulgar o lançamento do novo CD do Trio Manari, do qual faz parte, que será no dia 21 de junho no Theatro

da Paz, dentro do projeto Conexão Vivo. Davi Amorim pediu ao público que o prestigie na Mostra Terruá Pará, onde se apresenta no dia 02 de julho.

 

E para aqueles que participaram e enviaram perguntas ou comentários para o programa, concorreram ao sorteio de CDs e DVDs do Terruá Pará edições 2 e 3, via

twitter e telefone. Natália Matos se despediu com a música “Pouca Luz”. 

 

Confira as fotos.

 

A direção e apresentação é de Beto Fares. Produção: Regina Silva. Técnicos de áudio: Ulysses Moreira, Agostinho Soares e Miranda Jr. Se não pode assistir o

programa, fique ligado na reprise neste domingo às 19h, na TV Cultura.
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Mestre Vieira no Festival Rec Beat
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Em Recife

Ele leva para a cidade o show "Lambada das Quebradas - 35 Anos de Guitarrada"

Um dos principais representantes da música paraense, Mestre Vieira é atração do 18º Festival Rec Beat, que

acontece entre os dias 9 e 12 de fevereiro, em Recife (PE). Ele apresenta o show "Lambada das Quebradas -

35 Anos de Guitarrada", que celebra o seu primeiro disco, lançado em 1978, e faz ainda um apanhado de sua

carreira. A apresentação de Mestre Vieira no Rec Beat tem apoio da Cultura Rede de Comunicação. O show

tem produção de Beto Fares, diretor da Rádio Cultura, e direção musical de Pio Lobato.

Beto Fares explica que "Lambada das Quebradas" foi o marco zero do que ficou conhecido como guitarrada.

"O show celebra esse disco e ao mesmo tempo apresenta a nova geração de artistas paraenses que está

descobrindo a potente música de Mestre Vieira, uma referência na música brasileira". A banda é formada por

Vovô (bateria), Príamo Brandão (contrabaixo) e Dan Bordallo (teclados, sanfona e programações), com

participações especiais de Pio Lobato (guitarra) e das cantoras Camila Honda, Natália Matos e Ana Clara

Matos, da novíssima safra de talentos paraenses.

Aos 78 anos de idade, Mestre Vieira é celebrado pelas novas gerações e virou tema de documentário, com

direção da jornalista Luciana Medeiros. O filme deve ser lançado em 2013 e o projeto inclui ainda um DVD

com registro do show realizado no ano passado no Theatro da Paz. Com 14 LPs lançados, Vieira voltou a ser

destaque em 2004 com o projeto Mestres da Guitarrada, idealizado por Pio Lobato e lançado pela Funtelpa,

ao lado de Mestre Curica e Aldo Sena. Em 2008 foi lançado o álbum duplo "Música Magneta", que traz

releituras do trio por jovens músicos da cena pernambucana, como DJ Dolores e Chico Correa. O CD

"Guitarrada Magnética", de 2009, é o último disco de inéditas de Vieira.

 

Para ver a matéria completa assine O Liberal Digital.

 

tags:

Comentários

Postar um novo comentário

Mais Acessadas

03/09/2013 - 15:44 - Belém

Três pessoas morrem após
queda de avião em Belém

02/09/2013 - 20:10 - Pará

Funcionário das lojas
Damyller morre após ser
atropelado em Marabá

03/09/2013 - 23:56 - Esportes

Com Aleílson, Paysandu volta
a vencer mas segue no Z4

03/09/2013 - 19:26 - Série B

Últimos colocados surpreendem e vencem na
Série B

03/09/2013 - 20:20 - Polícia

Operação combate
manipulação de vendas
premiadas

02/09/2013 - 21:26 - Futebol

Remo lança camarotes e
cadeiras nesta terça-feira

03/09/2013 - 10:00 - Belém

Agentes da AMUB protestam
em frente a sede do órgão

03/09/2013 - 14:06 - Futebol

Vânderson quer Curuzu lotada contra o Sport:
'Precisamos da torcida'

04/09/2013 - 12:22 - Belém

Corpos de vítimas de
acidente aéreo são
periciados

Home Notícias Magazine Mestre Vieira no Festival Rec Beat

Gosto 0

Gosto 0

04/09/13 Mestre Vieira no Festival Rec Beat - Magazine - Portal ORM

noticias.orm.com.br/noticia.asp?id=628830&|mestre+vieira+no+festival+rec+beat#.UieAYsash8E 1/2

Belém, Quarta  04/09/2013

JORNAIS NOTÍCIAS ENTRETENIMENTO ESPORTE VÍDEOS BLOGS & COLUNAS ORM PORTAL ORM

Buscar notícias -- Selecione a Editoria OK MAGAZINE

Tamanho: 0

0

Digite o texto aqui!

Nome Email

Comentar como Visitante, ou logar:

Mostrar junto aos seus comentários. Não mostrado publicamente.

Não há comentários postados até o momento. Seja o primeiro!

Mestre Vieira no Festival Rec Beat

31/01/2013 - 12:00 - Magazine

Em Recife

Ele leva para a cidade o show "Lambada das Quebradas - 35 Anos de Guitarrada"

Um dos principais representantes da música paraense, Mestre Vieira é atração do 18º Festival Rec Beat, que

acontece entre os dias 9 e 12 de fevereiro, em Recife (PE). Ele apresenta o show "Lambada das Quebradas -

35 Anos de Guitarrada", que celebra o seu primeiro disco, lançado em 1978, e faz ainda um apanhado de sua

carreira. A apresentação de Mestre Vieira no Rec Beat tem apoio da Cultura Rede de Comunicação. O show

tem produção de Beto Fares, diretor da Rádio Cultura, e direção musical de Pio Lobato.
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Ícone da guitarrada, Mestre Vieira recebeu cantoras paraenses da

nova geração

Alternativo »

Abertura do Rec-Beat vai do hip hop à

lambada

Luiza Maia

Publicação: 10/02/2013 07:39 Atualização: 10/02/2013 11:01

Da música dançante ao hip hop, passando

pelo rock com referências regionais, o

Rec-Beat manteve a tradição de seus 18

anos nesta primeira noite de shows no

carnaval de 2013, no sábado, no Cais da

Alfândega. 

O Mestre Vieira, pela segunda vez no

festival, agradou com suas guitarradas e

fez o público dançar ao som do carimbó e

da lambada. Havia ainda pouca gente,

mas era difícil achar alguém parado. A

mistura com as belas Natália Matos,

Camila Honda e Ana Clara, cantoras da

nova geração, por sugestão da produção,

deu certo e agradou. "Todo mundo tem

algum tipo de relação com a música dele. Mestre Vieira é referência para todos nós", comentou Natália,

que já passou o carnaval por aqui, há três anos, dividindo-se diariamente entre Olinda e Recife.

O venezuelano Mcklopedia mandou ver no improviso. No final do show, desceu do palco e pediu para

algumas pessoas da plateia escolherem palavras "parecidas com espanhol”. Até a dificuldade para subir de

volta virou mote para a criatividade. A diferença de idioma não foi problema para o MC, que conseguiu

animar o público com sua batida forte. No palco, Mcklopedia contou que foi convidado para o Rec-Beat

durante um festival na Colômbia, em que cantou para uma diminuta plateia de aproximadamente 50

pessoas.

Sempre pontual, o Rec-Beat teve ainda, em sua primeira noite, shows de N'Sista (Brasil/Espanha), Combo

X, projeto paralelo de Gilmar Bola 8, da Nação Zumbi, e Karina Buhr.

Neste domingo, a programação começa mais cedo, às 17h, com o Quanta Ladeira. A partir das 19h30,

apresentam-se Catarina Dee Jah, Uh La La! (PR), Juan Cicerol (México), Kosta Kostov (Bulgária), Monsieur

Periné (Colômbia) e a paulista Tulipa Ruiz, que encerra a noite, à 0h30.

Acompanhe também o Pernambuco.com pelo Twitter

Tags:  rec  beat  sabado  carnavaldp
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Ícone da guitarrada, Mestre Vieira recebeu cantoras paraenses da

nova geração

Alternativo »

Abertura do Rec-Beat vai do hip hop à

lambada

Luiza Maia

Publicação: 10/02/2013 07:39 Atualização: 10/02/2013 11:01

Da música dançante ao hip hop, passando

pelo rock com referências regionais, o

Rec-Beat manteve a tradição de seus 18

anos nesta primeira noite de shows no

carnaval de 2013, no sábado, no Cais da

Alfândega. 

O Mestre Vieira, pela segunda vez no

festival, agradou com suas guitarradas e

fez o público dançar ao som do carimbó e

da lambada. Havia ainda pouca gente,

mas era difícil achar alguém parado. A

mistura com as belas Natália Matos,

Camila Honda e Ana Clara, cantoras da

nova geração, por sugestão da produção,

deu certo e agradou. "Todo mundo tem

algum tipo de relação com a música dele. Mestre Vieira é referência para todos nós", comentou Natália,

que já passou o carnaval por aqui, há três anos, dividindo-se diariamente entre Olinda e Recife.

O venezuelano Mcklopedia mandou ver no improviso. No final do show, desceu do palco e pediu para

algumas pessoas da plateia escolherem palavras "parecidas com espanhol”. Até a dificuldade para subir de

volta virou mote para a criatividade. A diferença de idioma não foi problema para o MC, que conseguiu

animar o público com sua batida forte. No palco, Mcklopedia contou que foi convidado para o Rec-Beat

durante um festival na Colômbia, em que cantou para uma diminuta plateia de aproximadamente 50

pessoas.

Sempre pontual, o Rec-Beat teve ainda, em sua primeira noite, shows de N'Sista (Brasil/Espanha), Combo

X, projeto paralelo de Gilmar Bola 8, da Nação Zumbi, e Karina Buhr.

Neste domingo, a programação começa mais cedo, às 17h, com o Quanta Ladeira. A partir das 19h30,

apresentam-se Catarina Dee Jah, Uh La La! (PR), Juan Cicerol (México), Kosta Kostov (Bulgária), Monsieur

Periné (Colômbia) e a paulista Tulipa Ruiz, que encerra a noite, à 0h30.

Acompanhe também o Pernambuco.com pelo Twitter

Tags:  rec  beat  sabado  carnavaldp
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Depois de seu tributo à 
Aracy de Almeida, apresentado 
no Sesc Boulervard, a cantora 
dará voz às suas composições. 
Há pouco mais de um ano, 
Natália se aventura como com-
positora, o que, segundo ela, 
“trouxe uma nova maneira de 
percepção da música. Passei 
a ter mais propriedade no que 
canto”. Com duas músicas su-
as já tocando na rádio, Natália 
ganha os palcos com muitas 
outras criações.O repertório do 
show terá quinze músicas, em 
sua maioria dançante. Destas, 
sete são assinadas por Natália 
(muito mais que no show pas-
sado), entre parcerias com Re-
nato Torres e Antônio Novaes, 
onde serão cantados o amor, 
a solidão, o cotidiano e o femi-
nino. Natália terá como convi-
dados especiais: Tom Salazar ( 

guialiberal
CINEMA

Alvo duplo. Dir: Walter Hill. 
Ação, 16 anos. Jimmy Bobo 
e Taylor Know tornam-se 
aliados para encontrar o 
responsável pela morte de 
seus parceiros. Cinépolis/
Parque Belém 5 (2D): 13h, 
15h20, 19h40 (dub) 17h30, 
22h (leg) (sex, seg a qui) / 
13h, 15h20, 19h40 (dub) 
17h30, 22h (leg) (sáb, dom). 
Moviecom/Castanheira 2 
(dub): 15h10, 17h15, 19h20, 
21h25 (sex, seg a qui) / 
15h10, 17h15, 19h20, 21h25 
(sáb, dom, feriado)

Chamada de emergência. 
Dir: Brad Anderson. 
Suspense, ação. Atendente 
do sistema de emergência 
da polícia americana fica 
traumatizada por um fato 
de seu trabalho. Cinépolis/
Boulevard 7 (leg): 12h50, 
15h15, 17h35, 19h50, 22h 
(sex, seg a qui) / 12h50, 
15h15, 17h35, 19h50, 22h 
(sáb, dom)

Oblivion. Dir: Joseph 
Kosinski. Aventura e ação, 
12 anos. Último limpador da 
Terra tem sua vida alterada 
quando salva uma mulher. 
Cinépolis/Boulevard 4 (2D): 
13h35, 19h (dub) 16h20, 
21h50 (leg) (sex, seg a qui) 
/ 13h35, 19h (dub) 16h20, 
21h50 (leg) (sáb, dom). 
Cinépolis/Parque Belém 
2 (2D): 13h40, 16h15, 19h 
(dub) 21h45 (leg) (sex, seg 
a qui) / 13h40, 16h15, 19h 
(dub) 21h45 (leg) (sáb, dom). 
Moviecom/Castanhal 3 
(dub): 16h30, 19h, 21h30 
(sex, seg a qui) / 14h, 
16h30, 19h, 21h30 (sáb, 
dom, feriado). Moviecom/
Castanheira 3 (dub): 14h, 

16h30, 19h, 21h30 (sex, seg 
a qui) / 14h, 16h30, 19h, 
21h30 (sáb, dom, feriado). 
Moviecom/Pátio 4 (dub): 
14h10, 16h40, 19h10, 21h40 
(sex, seg a qui) / 14h10, 
16h40, 19h10, 21h40 (sáb, 
dom, feriado)

A hospedeira. Dir: Andrew 
Niccol. Romance, 12 anos. 
Relacionamento entre 
humanos em uma época 
do futuro, quando a Terra 
está repleta de alienígenas. 
Moviecom/Castanhal 2 (dub): 
16h45, 21h20 (sex, seg a qui) 
/ 16h45, 21h20 (sáb, dom, 
feriado)

1 (dub): 16h35, 21h10 
(sex, seg a qui) / 16h35, 
21h10 (sáb, dom, feriado). 
Moviecom/Castanheira 7 
(3D) (dub): 16h05, 20h45 (sex, 
seg a qui) / 14h45, 17h05, 
19h25, 21h45 (sáb, dom, 
feriado). Moviecom/Pátio 
2 (3D) (dub): 15h45, 19h05, 
21h25 (sex, seg a qui) / 
14h25, 16h45, 19h05, 21h25 
(sáb, dom, feriado)

Invasão à Casa Branca. 
Dir: Antoine Fuqua. Ação, 12 
anos. Casa Branca é invadida 
por terroristas, que prendem 
o presidente dos EUA. 
Cinépolis/Boulevard 1 (leg): 
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G. I. Joe: retaliação. Dir: 
Jon M. Chu. Ação, 14 anos. 
Acordo entre grandes 
potências reduz número 
de ogivas nucleares. 
Os EUA, comandados 
pela organização Cobra, 
desconsideram o acerto. 
Cinépolis/Boulevard 2 
(3D): 13h25, 18h40 (dub) 
16h, 21h10 (leg) (sex, seg a 
qui) / 13h25, 18h40 (dub) 
16h, 21h10 (leg) (sáb, dom). 
Cinépolis/Parque Belém 
2 (3D) (dub): 13h20, 15h50, 
18h25 (sex, seg a qui) / 
13h20, 15h50, 18h25 (sáb, 
dom). Moviecom/Castanhal 

13h, 15h40, 18h15, 20h50 
(sex, seg a qui) / 13h, 15h40, 
18h15, 20h50 (sáb, dom). 
Cinépolis/Parque Belém 6 
(2D) (dub): 20h50 (sex, seg 
a qui) / 20h50 (sáb, dom). 
Moviecom/Castanheira 4 
(dub): 21h35 (sex, seg a qui) 
/ 21h35 (sáb, dom, feriado). 
Moviecom/Pátio 3 (dub): 
18h50, 21h20 (sex, seg a qui) 
/ 18h50, 21h20 (sáb, dom, 
feriado)

Jack, o caçador de 
gigantes. Dir: Bryan Singer. 
Aventura, ação, 10 anos. 
Uma guerra reinicia quando 
um jovem abre um portal 

entre o nosso mundo e 
uma raça de gigantes. 
Cinépolis/Boulevard 6 (3D) 
(dub): 14h50, 20h (sex, seg a 
qui) / 14h50, 20h (sáb, dom). 
Cinépolis/Parque Belém 4 
(3D) (dub): 15h, 17h45, 20h10, 
22h30 (sex, seg a qui) / 15h, 
17h45, 20h10, 22h30 (sáb, 
dom). Moviecom/Castanhal 
1 (dub): 18h50 (sex, seg a 
qui) / 14h15, 18h50 (sáb, 
dom, feriado). Moviecom/
Castanheira 4 (dub): 16h45, 
19h10 (sex, seg a qui) / 
14h20, 16h45, 19h10 (sáb, 
dom, feriado). Moviecom/
Pátio 1 (3D) (dub): 20h45 

PROGRAMA DO DIA

Beatles Forever faz show 
para comemorar 25 anos

Twist and Shout, Help!, 
Love me do, Can’t buy me 
Love e outros sucessos do 
quarteto mais famoso de 
Liverpool fazem parte do 
repertório de hoje (12), no 
bar Templários. É o show 
em comemoração pelo ani-
versário da banda Beatles 
Forever que há 25 anos agi-

ta as noites de Belém com 
as melhores composições 
dos Fab4. Ingressos anteci-
pados a preço promocional 
de R$20. A festa tem início 
às 21h com o show da ban-
da Superjam. O Templários 
fica na rua 28 de Setembro 
entre Doca de Sousa Franco 
e Quintino Bocaiúva.

Euterpia) e Dan Bordallo (En-
quadro), apresentando uma 
inédita parceria de Natália e 
Antônio Novaes ; Renato Tor-

res, parceiro de duas músicas; 
e Patrícia Bastos, com quem já 
dividiu o palco em seu show 
de estréia em Belém. 

 Serviço

Show: Natália Matos
Entrada Franca
Data: 12/04/2013

Hora: 19H
Local: Sesc Boulevard (Boule-
vard Castilho França, 522)

Natália Matos apresenta trabalho autoral 

C o l e ç ã o  At l a n t i s

w w w . f r a n c e s c a r o m a n a d i a n a . c o m
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Com musicalidade que 
encanta e faz vibrar, Na-
tália Matos destaca-se em 
rodas de choro e samba 
da cidade. Em abril, na 
programação do aniversá-
rio de três anos do Centro 
Cultural Sesc Boulevard ela 
apresenta show em Tributo 
a Aracy de Almeida, a ho-
menagem acontece no dia 
04, às 19h.

Considerada a principal 
intérprete do compositor 
Noel Rosa, Aracy de Al-
meida logo fez fama can-
tando sambas em rádios e 
fez história com gravações 
antológicas. Foi, ao lado de 
Carmen Miranda, a maior 
cantora de samba dos anos 
30. Ficou conhecida por sua 
personalidade franca e bo-
êmia, falava sempre o que 
queria, e sua maneira de 
cantar foi determinante pa-

guialiberal
CINEMA

A hospedeira. Dir: Andrew 
Niccol. Romance, 12 anos. 
Romance entre humanos 
em uma época do futuro, 
quando a Terra está repleta 
de alienígenas. Cinépolis/
Boulevard 7 (leg): 13h50, 17h, 
19h40, 22h30 (qui). Cinépolis/
Parque Belém 5 (2D): 15h10, 
17h35 (dub) 20h10, 22h35 (leg) 
(qui). Moviecom/Castanheira 
2 (dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30 
(qui). Moviecom/Pátio 4 (dub): 
14h, 16h35, 19h10, 21h40 (qui)

Jack, o caçador de 
gigantes. Dir: Bryan Singer. 
Aventura, ação, 10 anos. Uma 
guerra reinicia quando um 
jovem abre um portal entre o 
nosso mundo e uma raça de 
gigantes. Cinépolis/Boulevard 
6 (3D): 14h, 19h20 (dub) 16h30, 
22h (leg) (qui). Cinépolis/
Parque Belém 3 (3D) (dub): 
15h, 17h25, 19h50, 22h20 
(qui). Moviecom/Castanhal 
1 (dub): 16h40, 19h, 21h20 
(qui) / 14h20, 16h40, 19h, 
21h20 (feriado). Moviecom/
Castanheira 4 (dub): 14h30, 
16h50, 19h10, 21h30 (qui). 
Moviecom/Pátio 1 (3D) (dub): 
14h45, 19h20, 21h45 (qui)

A busca. Dir: Luciano 
Moura. Drama, 12 anos, 
nacional. Casal de médicos 
tem o filho desaparecido. O 
pai, durante a busca, acaba 
se redescobrindo. Cinépolis/
Boulevard 5: 16h50 (qui)

G. I. Joe: retaliação. 
Dir: Jon M. Chu. Ação, 14 
anos. Acordo entre grandes 
potências reduz número 
de ogivas nucleares. 
Os EUA, comandados 
pela organização Cobra, 
desconsideram o acerto. 
Cinépolis/Boulevard 4 (3D): 
13h20, 18h50 (dub) 16h10, 
21h30 (leg) (qui). Cinépolis/
Parque Belém 2 (3D): 14h20, 
19h10 (dub) 16h40, 21h40 
(leg) (qui). Moviecom/
Castanhal 3 (dub): 17h05, 
19h20, 21h35 (qui) / 14h50, 
17h05, 19h20, 21h35 (feriado). 
Moviecom/Castanheira 
5 (dub): 14h, 19h05 (qui). 
Moviecom/Castanheira 7 (3D) 
(dub): 14h45, 17h05, 19h25, 
21h45 (qui). Moviecom/Pátio 
2 (3D) (dub): 16h40, 19h, 
21h20 (qui)

Os croods. Dir: Chris 
Sanders e Kirk DeMicco. 
Animação, livre, dub. Após 
a destruição da caverna da 
família Crood, o clã parte 
em busca de uma nova casa. 
Cinépolis/Boulevard 2 (3D): 
12h50, 15h10, 17h40, 20h20 
(qui). Cinépolis/Parque Belém 
6 (3D): 14h40, 17h, 19h20, 
21h50 (qui). Cinépolis/Parque 
Belém 7 (2D): 13h30, 15h50, 
18h, 20h30 (qui). Moviecom/
Castanhal 2: 14h25, 19h05 
(qui). Moviecom/Castanheira 
1: 15h10, 17h20, 19h30 (qui). 
Moviecom/Castanheira 6 (3D): 

14h30, 16h40, 20h (qui) / 14h30, 
16h40, 18h50, 21h (feriado). 
Moviecom/Pátio 1 (3D): 17h10 
(qui). Moviecom/Pátio 2 (3D): 
14h30 (qui). Moviecom/Pátio 3: 
19h25 (qui). Moviecom/Pátio 5: 
14h05 (qui)

Oz: mágico e poderoso. 
Dir: Sam Raimi. Aventura, livre. 
Imaginação sobre a origem 
do Mágico de Oz. Cinépolis/
Boulevard 1 (leg): 12h40, 15h30, 
18h20, 21h (qui). Cinépolis/
Parque Belém 1 (2D): 13h, 15h40, 
18h30 (dub) 21h20 (leg) (qui). 
Moviecom/Castanhal 2 (dub): 
16h30, 21h10 (qui). Moviecom/
Castanheira 5 (dub): 16h20, 
21h25 (qui). Moviecom/Pátio 3 
(dub): 14h15, 16h50, 21h30 (qui)

Parker. Dir: Taylor Hackford. 
Ação, 14 anos, dub. O talentoso 
ladrão Parker é traído. 
Sobrevivendo a um atentado, 
pretende se vingar dos bandidos. 
Moviecom/Castanheira 1: 21h40 
(qui)

Vai que dá certo. Dir: 
Mauricio Farias. Comédia, 12 
anos, nacional. Cinco antigos 
parceiros da adolescência 
decidem assaltar transportadora 
de valores. Cinépolis/Boulevard 
3: 13h30, 15h50, 18h, 20h, 22h20 
(qui). Cinépolis/Boulevard 
5: 12h30, 14h50, 19h, 21h20 
(qui). Cinépolis/Parque Belém 
4 (2D): 14h10, 16h15, 18h20, 
20h20, 22h30 (qui). Moviecom/
Castanheira 3: 15h20, 17h20, 
19h20, 21h20 (qui)
Moviecom/Pátio 5: 16h10, 18h05, 

do infinito azul”, de Werner 
Herzog. Classificação: 12 anos. 
Às 18h30. Entrada gratuita.

Cinema Sesc Boulevard. 
(Boulevard Castilhos França, 
522/523, Campina). Dia 6, 
“Stella”, de Sylvie Verheyde. 
Dia 7, “O garoto da bicicleta”, 
de Jean Pierre e Luc Dardeme. 
Às 16h.

SHOWS E BARES
Texas Bar -  Hoje, às 21h, 

Vitor Pedra e lançamento do dj 
Marcelo Aires. Local: Rodolfo 
Chermont com a Tavares 
Bastos - Marambaia. Sorteio 
de ingressos para festival 

Natália Matos apresenta Tributo a Aracy de Almeida 

ra definir os rumos do samba 
cantado por voz feminina. 

O repertório do show é 

fruto de uma pesquisa sobre 
a obra da cantora, abrangen-
do materiais raros, inclusive 
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20h, 21h55 (qui)
Cineclube Alexandrino 

Moreira. (auditório do 
Instituto de Artes do Pará, 
Pça. Justo Chermont, 
236, Nazaré). Mostra 
IconoClássicos. Dia 8 de 
maio, “Assim é, se lhe 
parece”, de Carla Gallo. Dia 5 
de novembro, “Mr. Sganzerla, 
os signos da luz”, de Joel 
Pizzini. Dia 22 de novembro, 
“Daquele instante em diante”, 
de Rogério Vellloso. Às 19h. 
Entrada gratuita.

Cinema CCBEU. (Tv. 
Padre Eutíquio, 1.309, Batista 
Campos). Sessão APJCC. Hoje 
(4), “O espírito da colmeia”, 
de Victor Erice. Classificação: 
12 anos. Dia 11, “Anjo do 
mal”, de Samuel Fuller. 
Classificação: 12 anos. Dia 
18, “The evil dead”, de Sam 
Raimi. Classificação: 14 
anos. Dia 25, “Ghost world, 
aprendendo a viver”, de 
Terry Zwigoff. Classificação: 
12 anos. Às 18h30. Entrada 
gratuita.

Cinema Líbero Luxardo. 
(Av. Gentil Bittencourt, 650, 
Nazaré). Sessão regular. 
Até amanhã (5), às 19h; dia 
6, às 18h30; e dia 7, às 16h 
e às 19h, “O mestre”, de 
Paul Thomas Anderson. 
Classificação: 14 anos. 
Ingresso: R$ 8  R$ 4.

Cinema Olympia. (Av. 
Presidente Vargas, 918, 
Campina). Até hoje (4), “Além 

internacional Los Piratas.
MPB - Nesta quinta-feira, 04, 

a partir das 19h, na praça de 
alimentação do Castanheira 
Shopping Center (km 01 / BR-
316), o projeto “Canto da MPB” 
apresenta o show da cantora 
Jeanne Darwich. Entrada 
franca. Informações: 4008-
8100. 

Shows no Parrilla - Dia 05 será 
abertura da nova temporada e às 
sextas-feira voltada para o MPB 
com a noite “Lapa In Parrilla”, 
com os shows de Conceição 
Chermont e grupo C3 Canta Brasil 
e Alexandre Souza. Local: Av. 
Serzedelo Correia c/ Caripunas. 
Informações: 3223-8482.

Festival da Sardinha 
- Dia 08/06, na área externa 
do Grêrmio Português com 
várias atrações: Forro Nú Doze, 
Thiago Costa, Fruta Quente. 
Informações: 3222-9425/3241-
0918/9902-9733/9902-
7813/8466-9949/3351-
2962/3351-2963

Bar do Bilão - (Rua Curuçá 
com a Manoel Evaristo). No 
sábado apresentação do grupo 
do Bilão,a partir das 17h e às 
20h, samba com Bilão e Léo de 
Boa. Domingo (dia 7), roda de 
samba com Bilão e Marquinho 
Melodia.

Ressaca da Semana 
Santa de Algodoal - Show 
com as Bandas: Sistema 
Local; Yeman Jah; Farofa 
Black; Reggaetown; Dj’s - Alex 
Roots, Ras Margalho, Truta, 
Peterson e Junior Beats. 
Mulheres e universitários free 
até 17h, no Biruta Beach (Rua 
Siqueira Mendes em frente 
praça do Carmo). Dia 07 de 
abril, às 16h. Ingressos: 10. 
Informações: 81125-120/8104-
2516

Show de humor com 
Serginho Cunha - Boteco 
Ventura (Duque, com 
Chaco), a partir das 22h. 
Couvert Artístico: R$15 reais. 
Informações: 83687072 
- 88226612 - 92580456 - 
clubedapiada@gmail.com  + 
www.clubedapiada.com.br  

TEATRO
Espaço Cultural Atores em 

Cena - (Av. Nazaré 435, entre 
Benjamin e Rui Barbosa) lança 
o edital do primeiro festival 
Cena 10 de Teatro, disponível 
no site do espaço www.atores-
emcena.com e terá inscrições 
abertas até 4 de maio. O 
festival acontecerá no período 
de 6 a 9 de junho, no Espaço 
Cultural Atores em Cena. E-
mail: atores.cena@hotmail.
com site: www.atores-emcena.
com Informações: 8124-5471/ 
8207-0426/ 8091-0395/ 3351-
5065

os disponíveis apenas pe-
lo Instituto Moreira Salles, 
além de canções importan-
tes de Noel Rosa. O show 
já foi apresentado em São 
Paulo com amigos do choro 
paulistano, e agora, em Be-
lém, Natália cantará ao lado 
de nomes do choro paraense 
como Paulinho Moura e Die-
go Xavier. 

PROGRAMA DO DIA

 Serviço

Show Natália Matos - Tributo 
a Aracy de Almeida

 Data: 04 de abril de 2013
 Horário: 19h
 Local: Centro Cultural 

SESC Boulevard (Boulevard 
Castilho França, 522/523 
- em frente à Estação das 
Docas).

 Informações: (91) 3224-
5305/5654

Com o objetivo de compar-
tilhar com o público algumas 
histórias, contribuições e ex-
periências do Acervo Fotográ-
fico da Primeira Comissão De-
marcadora de Limites - PCDL, 
o Centro Cultural Sesc Boule-
vard trás em sua programa-
ção de aniversário de 3 anos, 
a exposição “Fronteira Norte 
- aproximando a Amazônia”, 
com vernissage marcado para 
hoje (04), às 20h.

As imagens que integram a 
mostra abrangem as décadas 
de 1920 a 1970 e fazem parte 
do livro “Fronteira Norte: de-
marcando e aproximando a 
Amazônia”. Além das fotogra-
fias, equipamentos utilizados 
durante as missões demarca-
tórias integram a exposição, 
contando parte da história 
construída pelos trabalhado-
res responsáveis pelo desbra-
vamento, demarcação e defini-
ção do território nacional. 

Segundo o fotógrafo e pes-
quisador Patrick Pardini, “a 
produção fotográfica da Co-
missão foi concebida como 
um trabalho de documentação 
visual (ao lado da produção ci-
nematográfica, que também 
existiu) das suas atividades, 
especialmente as grandes 
campanhas demarcatórias 
da Fronteira Norte, principal 
atribuição da PCDL”. Para a 
seleção das imagens que com-
põem a amostra foi levada em 
conta a sua acuidade artística, 
uma qualidade propriamente 

fotográfica (fotografia en-
quanto linguagem, meio 
de expressão).

Belém foi eleita para 
sediar - a partir de 1928 
- a Primeira Comissão De-
marcadora de Limites, essa 
escolha certamente decorre 
da sua “posição estratégica 
e histórica”. A contribuição 
do Projeto é importante por 
ampliar o conhecimento 
sobre a Amazônia e a res-
peito dos expedicionários 
que vieram se aventurar na 
região, bem como buscar a 
compreensão e reflexões so-
bre a realidade amazônica.

Além da exposição, o 
Sesc recebe também uma 
palestra sobre o “Acervo 
Fotográfico da Primeira Co-
missão Demarcadora de Li-

mites”, com Patrick Pardini, no 
dia 05 de abril, às 19h. Nela Pa-
trick falará sobre sua experiên-
cia com o acervo fotográfico da 
Comissão, fazendo uma leitura 
pessoal das imagens e buscan-
do suscitar novas pesquisas.

“Fronteira Norte” no Sesc Boulevard

 Serviço

Mostra Fotográfica “Fron-
teira Norte - Aproximando a 
Amazônia”

 Abertura: 04 de abril de 
2013, às 20h.

 Visitação: até 12 de maio 
de 2013

 Horário: 10 às 19h
 
Palestra com Patrick Pardi-
ni sobre o Acervo fotográ-
fico da Primeira Comissão 
Brasileira Demarcadora de 
Limites

 Data: 05 de abril de 2013
 Horário: 19h

O LIBERALBELÉM, QUINTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2013 MAGAZINE 5

Na coluna Panorama, a história de Madame Curie . Página 6. MAGAZINE

Com musicalidade que 
encanta e faz vibrar, Na-
tália Matos destaca-se em 
rodas de choro e samba 
da cidade. Em abril, na 
programação do aniversá-
rio de três anos do Centro 
Cultural Sesc Boulevard ela 
apresenta show em Tributo 
a Aracy de Almeida, a ho-
menagem acontece no dia 
04, às 19h.

Considerada a principal 
intérprete do compositor 
Noel Rosa, Aracy de Al-
meida logo fez fama can-
tando sambas em rádios e 
fez história com gravações 
antológicas. Foi, ao lado de 
Carmen Miranda, a maior 
cantora de samba dos anos 
30. Ficou conhecida por sua 
personalidade franca e bo-
êmia, falava sempre o que 
queria, e sua maneira de 
cantar foi determinante pa-

guialiberal
CINEMA

A hospedeira. Dir: Andrew 
Niccol. Romance, 12 anos. 
Romance entre humanos 
em uma época do futuro, 
quando a Terra está repleta 
de alienígenas. Cinépolis/
Boulevard 7 (leg): 13h50, 17h, 
19h40, 22h30 (qui). Cinépolis/
Parque Belém 5 (2D): 15h10, 
17h35 (dub) 20h10, 22h35 (leg) 
(qui). Moviecom/Castanheira 
2 (dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30 
(qui). Moviecom/Pátio 4 (dub): 
14h, 16h35, 19h10, 21h40 (qui)

Jack, o caçador de 
gigantes. Dir: Bryan Singer. 
Aventura, ação, 10 anos. Uma 
guerra reinicia quando um 
jovem abre um portal entre o 
nosso mundo e uma raça de 
gigantes. Cinépolis/Boulevard 
6 (3D): 14h, 19h20 (dub) 16h30, 
22h (leg) (qui). Cinépolis/
Parque Belém 3 (3D) (dub): 
15h, 17h25, 19h50, 22h20 
(qui). Moviecom/Castanhal 
1 (dub): 16h40, 19h, 21h20 
(qui) / 14h20, 16h40, 19h, 
21h20 (feriado). Moviecom/
Castanheira 4 (dub): 14h30, 
16h50, 19h10, 21h30 (qui). 
Moviecom/Pátio 1 (3D) (dub): 
14h45, 19h20, 21h45 (qui)

A busca. Dir: Luciano 
Moura. Drama, 12 anos, 
nacional. Casal de médicos 
tem o filho desaparecido. O 
pai, durante a busca, acaba 
se redescobrindo. Cinépolis/
Boulevard 5: 16h50 (qui)

G. I. Joe: retaliação. 
Dir: Jon M. Chu. Ação, 14 
anos. Acordo entre grandes 
potências reduz número 
de ogivas nucleares. 
Os EUA, comandados 
pela organização Cobra, 
desconsideram o acerto. 
Cinépolis/Boulevard 4 (3D): 
13h20, 18h50 (dub) 16h10, 
21h30 (leg) (qui). Cinépolis/
Parque Belém 2 (3D): 14h20, 
19h10 (dub) 16h40, 21h40 
(leg) (qui). Moviecom/
Castanhal 3 (dub): 17h05, 
19h20, 21h35 (qui) / 14h50, 
17h05, 19h20, 21h35 (feriado). 
Moviecom/Castanheira 
5 (dub): 14h, 19h05 (qui). 
Moviecom/Castanheira 7 (3D) 
(dub): 14h45, 17h05, 19h25, 
21h45 (qui). Moviecom/Pátio 
2 (3D) (dub): 16h40, 19h, 
21h20 (qui)

Os croods. Dir: Chris 
Sanders e Kirk DeMicco. 
Animação, livre, dub. Após 
a destruição da caverna da 
família Crood, o clã parte 
em busca de uma nova casa. 
Cinépolis/Boulevard 2 (3D): 
12h50, 15h10, 17h40, 20h20 
(qui). Cinépolis/Parque Belém 
6 (3D): 14h40, 17h, 19h20, 
21h50 (qui). Cinépolis/Parque 
Belém 7 (2D): 13h30, 15h50, 
18h, 20h30 (qui). Moviecom/
Castanhal 2: 14h25, 19h05 
(qui). Moviecom/Castanheira 
1: 15h10, 17h20, 19h30 (qui). 
Moviecom/Castanheira 6 (3D): 

14h30, 16h40, 20h (qui) / 14h30, 
16h40, 18h50, 21h (feriado). 
Moviecom/Pátio 1 (3D): 17h10 
(qui). Moviecom/Pátio 2 (3D): 
14h30 (qui). Moviecom/Pátio 3: 
19h25 (qui). Moviecom/Pátio 5: 
14h05 (qui)

Oz: mágico e poderoso. 
Dir: Sam Raimi. Aventura, livre. 
Imaginação sobre a origem 
do Mágico de Oz. Cinépolis/
Boulevard 1 (leg): 12h40, 15h30, 
18h20, 21h (qui). Cinépolis/
Parque Belém 1 (2D): 13h, 15h40, 
18h30 (dub) 21h20 (leg) (qui). 
Moviecom/Castanhal 2 (dub): 
16h30, 21h10 (qui). Moviecom/
Castanheira 5 (dub): 16h20, 
21h25 (qui). Moviecom/Pátio 3 
(dub): 14h15, 16h50, 21h30 (qui)

Parker. Dir: Taylor Hackford. 
Ação, 14 anos, dub. O talentoso 
ladrão Parker é traído. 
Sobrevivendo a um atentado, 
pretende se vingar dos bandidos. 
Moviecom/Castanheira 1: 21h40 
(qui)

Vai que dá certo. Dir: 
Mauricio Farias. Comédia, 12 
anos, nacional. Cinco antigos 
parceiros da adolescência 
decidem assaltar transportadora 
de valores. Cinépolis/Boulevard 
3: 13h30, 15h50, 18h, 20h, 22h20 
(qui). Cinépolis/Boulevard 
5: 12h30, 14h50, 19h, 21h20 
(qui). Cinépolis/Parque Belém 
4 (2D): 14h10, 16h15, 18h20, 
20h20, 22h30 (qui). Moviecom/
Castanheira 3: 15h20, 17h20, 
19h20, 21h20 (qui)
Moviecom/Pátio 5: 16h10, 18h05, 

do infinito azul”, de Werner 
Herzog. Classificação: 12 anos. 
Às 18h30. Entrada gratuita.

Cinema Sesc Boulevard. 
(Boulevard Castilhos França, 
522/523, Campina). Dia 6, 
“Stella”, de Sylvie Verheyde. 
Dia 7, “O garoto da bicicleta”, 
de Jean Pierre e Luc Dardeme. 
Às 16h.

SHOWS E BARES
Texas Bar -  Hoje, às 21h, 

Vitor Pedra e lançamento do dj 
Marcelo Aires. Local: Rodolfo 
Chermont com a Tavares 
Bastos - Marambaia. Sorteio 
de ingressos para festival 

Natália Matos apresenta Tributo a Aracy de Almeida 

ra definir os rumos do samba 
cantado por voz feminina. 

O repertório do show é 

fruto de uma pesquisa sobre 
a obra da cantora, abrangen-
do materiais raros, inclusive 
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20h, 21h55 (qui)
Cineclube Alexandrino 

Moreira. (auditório do 
Instituto de Artes do Pará, 
Pça. Justo Chermont, 
236, Nazaré). Mostra 
IconoClássicos. Dia 8 de 
maio, “Assim é, se lhe 
parece”, de Carla Gallo. Dia 5 
de novembro, “Mr. Sganzerla, 
os signos da luz”, de Joel 
Pizzini. Dia 22 de novembro, 
“Daquele instante em diante”, 
de Rogério Vellloso. Às 19h. 
Entrada gratuita.

Cinema CCBEU. (Tv. 
Padre Eutíquio, 1.309, Batista 
Campos). Sessão APJCC. Hoje 
(4), “O espírito da colmeia”, 
de Victor Erice. Classificação: 
12 anos. Dia 11, “Anjo do 
mal”, de Samuel Fuller. 
Classificação: 12 anos. Dia 
18, “The evil dead”, de Sam 
Raimi. Classificação: 14 
anos. Dia 25, “Ghost world, 
aprendendo a viver”, de 
Terry Zwigoff. Classificação: 
12 anos. Às 18h30. Entrada 
gratuita.

Cinema Líbero Luxardo. 
(Av. Gentil Bittencourt, 650, 
Nazaré). Sessão regular. 
Até amanhã (5), às 19h; dia 
6, às 18h30; e dia 7, às 16h 
e às 19h, “O mestre”, de 
Paul Thomas Anderson. 
Classificação: 14 anos. 
Ingresso: R$ 8  R$ 4.

Cinema Olympia. (Av. 
Presidente Vargas, 918, 
Campina). Até hoje (4), “Além 

internacional Los Piratas.
MPB - Nesta quinta-feira, 04, 

a partir das 19h, na praça de 
alimentação do Castanheira 
Shopping Center (km 01 / BR-
316), o projeto “Canto da MPB” 
apresenta o show da cantora 
Jeanne Darwich. Entrada 
franca. Informações: 4008-
8100. 

Shows no Parrilla - Dia 05 será 
abertura da nova temporada e às 
sextas-feira voltada para o MPB 
com a noite “Lapa In Parrilla”, 
com os shows de Conceição 
Chermont e grupo C3 Canta Brasil 
e Alexandre Souza. Local: Av. 
Serzedelo Correia c/ Caripunas. 
Informações: 3223-8482.

Festival da Sardinha 
- Dia 08/06, na área externa 
do Grêrmio Português com 
várias atrações: Forro Nú Doze, 
Thiago Costa, Fruta Quente. 
Informações: 3222-9425/3241-
0918/9902-9733/9902-
7813/8466-9949/3351-
2962/3351-2963

Bar do Bilão - (Rua Curuçá 
com a Manoel Evaristo). No 
sábado apresentação do grupo 
do Bilão,a partir das 17h e às 
20h, samba com Bilão e Léo de 
Boa. Domingo (dia 7), roda de 
samba com Bilão e Marquinho 
Melodia.

Ressaca da Semana 
Santa de Algodoal - Show 
com as Bandas: Sistema 
Local; Yeman Jah; Farofa 
Black; Reggaetown; Dj’s - Alex 
Roots, Ras Margalho, Truta, 
Peterson e Junior Beats. 
Mulheres e universitários free 
até 17h, no Biruta Beach (Rua 
Siqueira Mendes em frente 
praça do Carmo). Dia 07 de 
abril, às 16h. Ingressos: 10. 
Informações: 81125-120/8104-
2516

Show de humor com 
Serginho Cunha - Boteco 
Ventura (Duque, com 
Chaco), a partir das 22h. 
Couvert Artístico: R$15 reais. 
Informações: 83687072 
- 88226612 - 92580456 - 
clubedapiada@gmail.com  + 
www.clubedapiada.com.br  

TEATRO
Espaço Cultural Atores em 

Cena - (Av. Nazaré 435, entre 
Benjamin e Rui Barbosa) lança 
o edital do primeiro festival 
Cena 10 de Teatro, disponível 
no site do espaço www.atores-
emcena.com e terá inscrições 
abertas até 4 de maio. O 
festival acontecerá no período 
de 6 a 9 de junho, no Espaço 
Cultural Atores em Cena. E-
mail: atores.cena@hotmail.
com site: www.atores-emcena.
com Informações: 8124-5471/ 
8207-0426/ 8091-0395/ 3351-
5065

os disponíveis apenas pe-
lo Instituto Moreira Salles, 
além de canções importan-
tes de Noel Rosa. O show 
já foi apresentado em São 
Paulo com amigos do choro 
paulistano, e agora, em Be-
lém, Natália cantará ao lado 
de nomes do choro paraense 
como Paulinho Moura e Die-
go Xavier. 

PROGRAMA DO DIA

 Serviço

Show Natália Matos - Tributo 
a Aracy de Almeida

 Data: 04 de abril de 2013
 Horário: 19h
 Local: Centro Cultural 

SESC Boulevard (Boulevard 
Castilho França, 522/523 
- em frente à Estação das 
Docas).

 Informações: (91) 3224-
5305/5654

Com o objetivo de compar-
tilhar com o público algumas 
histórias, contribuições e ex-
periências do Acervo Fotográ-
fico da Primeira Comissão De-
marcadora de Limites - PCDL, 
o Centro Cultural Sesc Boule-
vard trás em sua programa-
ção de aniversário de 3 anos, 
a exposição “Fronteira Norte 
- aproximando a Amazônia”, 
com vernissage marcado para 
hoje (04), às 20h.

As imagens que integram a 
mostra abrangem as décadas 
de 1920 a 1970 e fazem parte 
do livro “Fronteira Norte: de-
marcando e aproximando a 
Amazônia”. Além das fotogra-
fias, equipamentos utilizados 
durante as missões demarca-
tórias integram a exposição, 
contando parte da história 
construída pelos trabalhado-
res responsáveis pelo desbra-
vamento, demarcação e defini-
ção do território nacional. 

Segundo o fotógrafo e pes-
quisador Patrick Pardini, “a 
produção fotográfica da Co-
missão foi concebida como 
um trabalho de documentação 
visual (ao lado da produção ci-
nematográfica, que também 
existiu) das suas atividades, 
especialmente as grandes 
campanhas demarcatórias 
da Fronteira Norte, principal 
atribuição da PCDL”. Para a 
seleção das imagens que com-
põem a amostra foi levada em 
conta a sua acuidade artística, 
uma qualidade propriamente 

fotográfica (fotografia en-
quanto linguagem, meio 
de expressão).

Belém foi eleita para 
sediar - a partir de 1928 
- a Primeira Comissão De-
marcadora de Limites, essa 
escolha certamente decorre 
da sua “posição estratégica 
e histórica”. A contribuição 
do Projeto é importante por 
ampliar o conhecimento 
sobre a Amazônia e a res-
peito dos expedicionários 
que vieram se aventurar na 
região, bem como buscar a 
compreensão e reflexões so-
bre a realidade amazônica.

Além da exposição, o 
Sesc recebe também uma 
palestra sobre o “Acervo 
Fotográfico da Primeira Co-
missão Demarcadora de Li-

mites”, com Patrick Pardini, no 
dia 05 de abril, às 19h. Nela Pa-
trick falará sobre sua experiên-
cia com o acervo fotográfico da 
Comissão, fazendo uma leitura 
pessoal das imagens e buscan-
do suscitar novas pesquisas.

“Fronteira Norte” no Sesc Boulevard

 Serviço

Mostra Fotográfica “Fron-
teira Norte - Aproximando a 
Amazônia”

 Abertura: 04 de abril de 
2013, às 20h.

 Visitação: até 12 de maio 
de 2013

 Horário: 10 às 19h
 
Palestra com Patrick Pardi-
ni sobre o Acervo fotográ-
fico da Primeira Comissão 
Brasileira Demarcadora de 
Limites

 Data: 05 de abril de 2013
 Horário: 19h
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Depois de seu tributo à 
Aracy de Almeida, apresentado 
no Sesc Boulervard, a cantora 
dará voz às suas composições. 
Há pouco mais de um ano, 
Natália se aventura como com-
positora, o que, segundo ela, 
“trouxe uma nova maneira de 
percepção da música. Passei 
a ter mais propriedade no que 
canto”. Com duas músicas su-
as já tocando na rádio, Natália 
ganha os palcos com muitas 
outras criações.O repertório do 
show terá quinze músicas, em 
sua maioria dançante. Destas, 
sete são assinadas por Natália 
(muito mais que no show pas-
sado), entre parcerias com Re-
nato Torres e Antônio Novaes, 
onde serão cantados o amor, 
a solidão, o cotidiano e o femi-
nino. Natália terá como convi-
dados especiais: Tom Salazar ( 

guialiberal
CINEMA

Alvo duplo. Dir: Walter Hill. 
Ação, 16 anos. Jimmy Bobo 
e Taylor Know tornam-se 
aliados para encontrar o 
responsável pela morte de 
seus parceiros. Cinépolis/
Parque Belém 5 (2D): 13h, 
15h20, 19h40 (dub) 17h30, 
22h (leg) (sex, seg a qui) / 
13h, 15h20, 19h40 (dub) 
17h30, 22h (leg) (sáb, dom). 
Moviecom/Castanheira 2 
(dub): 15h10, 17h15, 19h20, 
21h25 (sex, seg a qui) / 
15h10, 17h15, 19h20, 21h25 
(sáb, dom, feriado)

Chamada de emergência. 
Dir: Brad Anderson. 
Suspense, ação. Atendente 
do sistema de emergência 
da polícia americana fica 
traumatizada por um fato 
de seu trabalho. Cinépolis/
Boulevard 7 (leg): 12h50, 
15h15, 17h35, 19h50, 22h 
(sex, seg a qui) / 12h50, 
15h15, 17h35, 19h50, 22h 
(sáb, dom)

Oblivion. Dir: Joseph 
Kosinski. Aventura e ação, 
12 anos. Último limpador da 
Terra tem sua vida alterada 
quando salva uma mulher. 
Cinépolis/Boulevard 4 (2D): 
13h35, 19h (dub) 16h20, 
21h50 (leg) (sex, seg a qui) 
/ 13h35, 19h (dub) 16h20, 
21h50 (leg) (sáb, dom). 
Cinépolis/Parque Belém 
2 (2D): 13h40, 16h15, 19h 
(dub) 21h45 (leg) (sex, seg 
a qui) / 13h40, 16h15, 19h 
(dub) 21h45 (leg) (sáb, dom). 
Moviecom/Castanhal 3 
(dub): 16h30, 19h, 21h30 
(sex, seg a qui) / 14h, 
16h30, 19h, 21h30 (sáb, 
dom, feriado). Moviecom/
Castanheira 3 (dub): 14h, 

16h30, 19h, 21h30 (sex, seg 
a qui) / 14h, 16h30, 19h, 
21h30 (sáb, dom, feriado). 
Moviecom/Pátio 4 (dub): 
14h10, 16h40, 19h10, 21h40 
(sex, seg a qui) / 14h10, 
16h40, 19h10, 21h40 (sáb, 
dom, feriado)

A hospedeira. Dir: Andrew 
Niccol. Romance, 12 anos. 
Relacionamento entre 
humanos em uma época 
do futuro, quando a Terra 
está repleta de alienígenas. 
Moviecom/Castanhal 2 (dub): 
16h45, 21h20 (sex, seg a qui) 
/ 16h45, 21h20 (sáb, dom, 
feriado)

1 (dub): 16h35, 21h10 
(sex, seg a qui) / 16h35, 
21h10 (sáb, dom, feriado). 
Moviecom/Castanheira 7 
(3D) (dub): 16h05, 20h45 (sex, 
seg a qui) / 14h45, 17h05, 
19h25, 21h45 (sáb, dom, 
feriado). Moviecom/Pátio 
2 (3D) (dub): 15h45, 19h05, 
21h25 (sex, seg a qui) / 
14h25, 16h45, 19h05, 21h25 
(sáb, dom, feriado)

Invasão à Casa Branca. 
Dir: Antoine Fuqua. Ação, 12 
anos. Casa Branca é invadida 
por terroristas, que prendem 
o presidente dos EUA. 
Cinépolis/Boulevard 1 (leg): 
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G. I. Joe: retaliação. Dir: 
Jon M. Chu. Ação, 14 anos. 
Acordo entre grandes 
potências reduz número 
de ogivas nucleares. 
Os EUA, comandados 
pela organização Cobra, 
desconsideram o acerto. 
Cinépolis/Boulevard 2 
(3D): 13h25, 18h40 (dub) 
16h, 21h10 (leg) (sex, seg a 
qui) / 13h25, 18h40 (dub) 
16h, 21h10 (leg) (sáb, dom). 
Cinépolis/Parque Belém 
2 (3D) (dub): 13h20, 15h50, 
18h25 (sex, seg a qui) / 
13h20, 15h50, 18h25 (sáb, 
dom). Moviecom/Castanhal 

13h, 15h40, 18h15, 20h50 
(sex, seg a qui) / 13h, 15h40, 
18h15, 20h50 (sáb, dom). 
Cinépolis/Parque Belém 6 
(2D) (dub): 20h50 (sex, seg 
a qui) / 20h50 (sáb, dom). 
Moviecom/Castanheira 4 
(dub): 21h35 (sex, seg a qui) 
/ 21h35 (sáb, dom, feriado). 
Moviecom/Pátio 3 (dub): 
18h50, 21h20 (sex, seg a qui) 
/ 18h50, 21h20 (sáb, dom, 
feriado)

Jack, o caçador de 
gigantes. Dir: Bryan Singer. 
Aventura, ação, 10 anos. 
Uma guerra reinicia quando 
um jovem abre um portal 

entre o nosso mundo e 
uma raça de gigantes. 
Cinépolis/Boulevard 6 (3D) 
(dub): 14h50, 20h (sex, seg a 
qui) / 14h50, 20h (sáb, dom). 
Cinépolis/Parque Belém 4 
(3D) (dub): 15h, 17h45, 20h10, 
22h30 (sex, seg a qui) / 15h, 
17h45, 20h10, 22h30 (sáb, 
dom). Moviecom/Castanhal 
1 (dub): 18h50 (sex, seg a 
qui) / 14h15, 18h50 (sáb, 
dom, feriado). Moviecom/
Castanheira 4 (dub): 16h45, 
19h10 (sex, seg a qui) / 
14h20, 16h45, 19h10 (sáb, 
dom, feriado). Moviecom/
Pátio 1 (3D) (dub): 20h45 

PROGRAMA DO DIA

Beatles Forever faz show 
para comemorar 25 anos

Twist and Shout, Help!, 
Love me do, Can’t buy me 
Love e outros sucessos do 
quarteto mais famoso de 
Liverpool fazem parte do 
repertório de hoje (12), no 
bar Templários. É o show 
em comemoração pelo ani-
versário da banda Beatles 
Forever que há 25 anos agi-

ta as noites de Belém com 
as melhores composições 
dos Fab4. Ingressos anteci-
pados a preço promocional 
de R$20. A festa tem início 
às 21h com o show da ban-
da Superjam. O Templários 
fica na rua 28 de Setembro 
entre Doca de Sousa Franco 
e Quintino Bocaiúva.

Euterpia) e Dan Bordallo (En-
quadro), apresentando uma 
inédita parceria de Natália e 
Antônio Novaes ; Renato Tor-

res, parceiro de duas músicas; 
e Patrícia Bastos, com quem já 
dividiu o palco em seu show 
de estréia em Belém. 

 Serviço

Show: Natália Matos
Entrada Franca
Data: 12/04/2013

Hora: 19H
Local: Sesc Boulevard (Boule-
vard Castilho França, 522)

Natália Matos apresenta trabalho autoral 

C o l e ç ã o  At l a n t i s

w w w . f r a n c e s c a r o m a n a d i a n a . c o m
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Paraenses estão no Natura Musical
CONTEMPLADOS
Entre eles, Sebastião 
Tapajós, Felipe Cordeiro, 
Juliana Sinimbú e  
Cabloco Muderno

Acapital paulista fez festa pa-
ra aplaudir todo o gingado e 
som da Música Popular Pa-

raense (MPP).  Felipe Cordeiro, 
Juliana Sinimbú, Natalia Matos, 
Camila Honda, grupo CaBloco 
Muderno, Sebastião Tapajós, 
Ronaldo Silva e Mestre Solano 
foram os artistas contemplados 
pelo programa de apoio à mú-
sica brasileira Natura Musical, 
que, pela primeira vez, prepa-
rou um edital específico para o 
Estado do Pará. Os oito projetos 
selecionados receberão o total 
de R$ 1 milhão de investimen-
tos e estão inseridos na Lei de 
Incentivo à Cultura Semear. O 

resultado da seleção estadual, 
divulgado na noite de terça-fei-
ra (11), contou com a presença 
de  artistas paraenses, inclusi-
ve dos contemplados.

O palco regional ficou sob o 
comando de Luê Soares, Felipe 
Cordeiro e Lia Shopia, uma das 
contempladas pelo programa 
anteriormente. “É um projeto 
maravilhoso que veio em um 
momento oportuno tanto para 
mim, quanto para os novos se-
lecionados”, diz a cantora, que 
lança seu novo álbum - com 
apoio da iniciativa - em março 
de 2013. Entre as composições 
consta a música “Aí menina”, 
destaque este ano como trilha 
sonora da novela Amor, Eterno 

O Natura Musical 
pela 1a vez, 
preparou edital 
específi co para o 
Estado do Pará

Amor, da Globo/ TV Liberal.
Assim como Lia Shopia, os 

oito selecionados no edital es-
tadual terão a oportunidade de 
lançar seus álbuns por meio 
do programa, que recebeu 103 
inscritos na região. O cantor e 
guitarrista Mestre Solano é um 

Artistas paraenses em São Paulo, no anúncio dos comtemplados deste ano

dos mais entusiasmados. “Será 
um trabalho inédito com cerca 
de doze faixas. Sem dúvida, 
é um prazer divulgar a mú-
sica paraense mundo afora”, 
adianta o artista, com 58 anos 
de estrada e 16 álbuns lança-
dos, entre vinis e CDs. O novo 

disco de Solano terá produção 
artística assinada pela cantora 
Aíla Magalhães, responsável 
por inscrevê-lo no programa. 
“É a primeira parceria que fa-
zemos juntos. Fico muito feliz 
pelo projeto ter sido aprovado 
de imediato, pois é um fomen-

to para a cultura local”, frisa a 
cantora, presente em Sampa.

Para o cantor Felipe Cordei-
ro, a iniciativa é uma vitrine 
para os talentos paraenses. “O 
alcance do programa é muito 
grande, envolve todo o País. Es-
pero que essa parceria perdure 
por muito tempo, mesmo após 
o lançamento do CD”, deseja o 
artista, que pretende apresen-
tar um álbum 90% autoral. “A 
produção musical será de Car-
los Eduardo Miranda e Cassin”, 
adianta Felipe, que ainda será 
responsável pela produção do 
primeiro álbum da cantora Ca-
mila Honda, que, pela primeira 
vez, participa de um edital co-
mo esse. “Tive o privilégio de 
ser contemplada de imediato. 
É uma oportunidade sensacio-
nal, na qual pretendo lançar 
algumas de minhas composi-
ções e fazer uma releitura de 
alguns clássicos paraenses, co-
mo Tamba-Tajá, de Waldemar 
Henrique”, destaca.

deolhonaemoção

   FILMES NA TV

SAMILLA BATISTA
Especial de São Paulo

TELEVISÃO

  A PROGRAMAÇÃO É FORNECIDA PELAS EMISSORAS DE TV

 
3213-1121 

06:05 Globo Educação
06:25 Globo Ciência
06:50 Globo Ecologia
07:15 Globo Universidade
07:40 Ação
08:05 Sítio do Picapau Amarelo
08:15 Turma da Mônica
08:35 TV Globinho
12:00 É do Pará
12:28 JL - 1ª Edição
12:45 Globo Esporte
13:20 Jornal Hoje
13:50 Estrelas
14:45 Festival Promesas
16:00 Caldeirão do Huck
18:20 Lado a Lado      
19:05 JL - 2ª Edição
19:30 Jornal Nacional
20:10 Guerra dos Sexos
21:00 Salve Jorge
22:10 Zorra Total
23:20 Supercine: Os Delírios de 

Consumo de Becky Bloom
01:15 Altas Horas
03:20 Os Simpsons
03:45 Corujão

 

04:30 Samba na Gamboa
05:30 Caminhos da Reportagem
06:30 Itau Cultural
07:00 Interesse Público nº 407
07:30 Taxista Empreendedor
08:00 Bom para todos
08:30 Opção Saúde
09:02 Ser Saudável
09:30 Programa Especial
10:00 Papo de Mãe
11:00 TV é Ciência
11:30 Expedições
12:00 Alto Falante
13:00 Stadium
14:00 Cozinha Amazônia
14:30 Conhecendo Museus
15:00 Como e Por Quê
15:30 Diverso
16:00 Paratodos
17:00 Segue o Som
18:00 Comentário Geral
18:30 Revista do Cinema
19:00 Sementes
19:30 Cultura Pai D’Égua
19:45 Serenata Dun Dun
20:00 Repórter Brasil
20:30 Musicograma Dose Dupla
21:30 Alto Falante
22:30 Especial - Terrua 2012
00:30 Comentario Geral
01:00 Segue o Som
02:00 Doc TV Arte e Cultura - As 

Cores da Caatinga
03:00 Alto Falante
04:30 Grande Música

 

00:00 A Palavra de Deus é Luz
00:05 Mulher.Com
02:30 Caminhando na Fé
02:45 Sal da Terra
03:00 Círio Musical
05:30 Caminhando na Fé
05:45 Sal da Terra
05:55 Consagração a Nª Sª de Nazaré
05:58 Abertura da Programação da TV
06:00 Santa Missa - Basílica 

Santuário de Nazaré
07:00 Terço Glorioso
07:30 Caminhando na Fé
07:45 A Palavra de Deus é Luz
07:50 Palavra de Vida Eterna
07:55 Meu pensamento
08:00 Mulher.com
10:15 De Mãos Dadas
10:55 ADENAZA
11:00 Mundo da Alimentação
11:30 Fazendo Esperança
12:00 Nazaré Notícias
12:30 Meu pensamento
12:35 Desenho
13:15 Sal da Terra
13:30 Caminhando na Fé
13:45 A Palavra de Deus é Luz
13:50 Oração da Tarde
14:00 Família em Foco
15:00 Novena de Nosso Senhora de 

Nazaré - Ao Vivo
16:00 De Palavras
16:30 Espaço Vida
17:20 Hora do Círio
17:35 Terço Doloroso
18:00 Círio de Nazaré
19:30 Nazaré Notícias
20:00 Caminhando na Fé
20:15 Sal da Terra
20:30 Hora do Círio
20:45 Desenho
21:00 Círio Musical
23:30 Caminhando na Fé
23:45 A Palavra de Deus é Luz
23:50 Mãe Maria
23:58 Encerramento

 

05:00 Chaves
06:00 Sábado Animado
11:45 Chaves
12:15 Etc & Tal
12:45 Eu, a Patroa e as Crianças
13:15 Programa Raul Gil
17:30 Aventura Selvagem
18:15 Chaves
18:40 Sbt Brasil

19:30 Esquadrão da Moda
20:15 Arnold
21:15 Supernanny
22:00 Cine Família - Spot - Um Cão 

da Pesada
23:30 Cine Belas Artes - Maria e José 

- Uma História de Fé
02:10 Dois Homens e Meio
02:50 Big Bang a Teoria
03:15 Ataque de Risos - Elas e Eu
03:45 Ataque de Risos - Uma Família 

Perdida no Meio do Nada
04:15 Encerramento

 

05:00 Lurd
06:30 Direto da Redação
07:15 Fala Pará
08:40 Fala Brasil
09:35 Hoje em Dia
12:00 Pica-Pau
12:40 Balanço Geral
14:23 Ponto de Luz
14:30 Tudo a Ver
16:45 Todo Mundo Odeia o Chris
19:00 Pica-Pau
19:55 Pará Record
20:25 Jornal da Record
21:15 CSI
22:15 Vidas em Jogo
23:15 Câmera Record
00:15 Monk
01:15 Lurd

 

06:30 Desenho
07:40 Tv Unama
08:10 Pesca Para
09:10 Fenix Automoveis
09:40 Auto Shopping
10:10 Atitude
10:55 Saúde Em Alerta
11:00 Rota Cidadã
12:00 Barra Pesada
12:50 Acontece
13:30 Deu Olé
14:30 Verão Animado
16:00 Sessão Livre “Os Invasores Da 

Cidade Perdida”
17:50 Jornal RBA
18:20 Jornal da Band
19:25 Momento da Sorte
19:28 Show da Fé
20:20 As Aventuras De Jeff Corwin
21:20 Mr. Bean
21:30 Acredite Se Quiser
22:15 Top Cine - A Arte Da Guerra Il
00:20 Show Business
01:10 CQC - Custe O Que Custar
02:00 Centro Nova Vida - 

Excepcionalmente
02:30 Cinema Na Madrugada 

“Emmanuelle - Possessão 
Carnal”

04:00 Copa Do Mundo De Clubes Da 
Fifa - 3º Lugar - Ao Vivo Al Ahly 
Sporting Club X Monterrey

02:35 Espaço vida vitoriosa  TV GRÃO PARÁ  

06:55 Abertura
07:00 Digishow 
08:00 Seicho-no-ie na Tv
08:30 Digishow 
11:00 Eu & Você na Tv
12:00 Digishow
14:00 Você em Destaque
15:00 Hoje Tem
15:30 Digishow
18:00 Eventos & Eventos
18:30 Pará Show 
19:30 Jornal da Gazeta
20:00 Igreja Universal 
22:00 Sala Vip  
23:00 Transição
23:30 Digishow
00:00 Encerramento

 BOAS NOVAS  
 

00:00 Abrindo a Bíblia
01:00 Musical
02:00 Antenados na Geral
03:00 Cine Gospel
04:00 Cine Gospel
05:00 Voz Jovem
06:00 Falando ao Coração
07:00 Tempo de Avivamento
07:30 Família Debaixo da Graça
08:00 Cabeça pra Cima
09:00 Voz Assembléia de Deus
09:30 Fazendo Acontecer
10:00 Documentário
10:30 Projeto na TV
11:00 Direito e Cidadania
12:00 IEQ - Mudando de Vida
13:00 Vitória em Cristo
14:00 Tudo Mais
14:30 Pregador Mirim
15:00 O que a Bíblia Diz
15:30 Tempo Livre
16:30 Vale da Bênção em Destaque
17:00 Direto ao Assunto
17:10 Isto é Sobrenatural
17:40 Play Gospel
18:00 Documentário
20:00 Gideões missionários
20:30 Escola Bíblica
21:00 Documentário
22:00 Cabeça pra Cima
23:00 Orando com Brasil
23:30 Isto é Sobramazbnenatural

 

07:00 Tele Avistão
07:30 Play Hits
08:30 Cybercops, Flashman

09:00 Manhã Criança
11:00 Play Hits
12:00 Jiraya
12:30 Os Simpsons
13:00 Cine 50
14:30 Sessão Animada
15:30 É + Teen
16:00 A Tarde é Show
18:00 Play Hits
19:00 Rede Brasil Notícia
20:00 A Feiticeira
21:00 The Travellers
22:00 Cine Rede Brasil
23:30 Tele Avistão
00:00 Insônia Class

06:10 Café Com Amor
08:00 Utopia - O Caminho Para a 

Vitória
09:45 Caminho da Liberdade
12:05 Beethoven - Aventura de Natal
13:45 A Árvore da Vida
16:10 X-men: Primeira Classe
18:30 Super Humanos
20:20 As Aventuras de Agamenon, o 

Repórter
22:00 A Perseguição
00:20 Sem Lei
01:55 Os Descendentes
04:05 As Donas da Noite
05:55 O Veterano

06:55 O Massacre No Bairro Chinês
09:05 Ataque Terrorista
11:05 Rei Arthur
13:15 Área 51
14:55 Fastest – a História de 

Valentino
17:00 Velozes & Furiosos 5 - 

Operação Rio
19:30 Hulk
22:00 O Incrível Hulk
00:00 Gritos Mortais
01:40 As Aeromoças: Verão Em Ibiza
02:50 Segredos Eróticos
04:30 No Rastro da Bala

06:25 Nova York, Eu Te Amo
08:15 Gracie
10:05 Paraíso
12:10 Ondine
14:05 Titanic
17:30 A Vida de David Gale
19:50 Amor e Outras Drogas
22:00 Bruna Surfistinha
00:10 Eu Odeio o Dia dos Namorados
01:50 Atos Que Desafiam a Morte
03:35 Escândalos No Tabloide
05:45 Nunca Diga Nunca

07:15 Matemática do Amor
09:00 Caça às Bruxas
10:40 Ganhar ou Ganhar - A Vida é 

Um Jogo
12:35 Conan, o Bárbaro
14:35 Perdido Pra Cachorro 2
16:10 A Saga Molusco - Anoitecer
17:45 Kung Fu Panda 2
19:40 Água Para Elefantes
22:00 Cowboys & Aliens
23:55 Atividade Paranormal 3
00:10 2 Coelhos
02:00 Intermediário.Com
03:55 Vida Sobre Rodas
05:45 O Super Lobista

07:25 Popeye
09:10 Santa Paciência
11:05 Uma Cilada Para Roger Rabbit
12:55 Minha Querida Brigitte
14:45 Desejo de Ser Mãe
16:40 New York, New York
19:45 A Vida Secreta das Palavras
22:00 Oceanos
23:55 Matadouro 5
01:50 O Último Dançarino de Mao
03:55 Como Ganhei a Guerra
05:50 Jornada Nas Estrelas II: A Ira 

de Khan

FOX
06:00 Futurama
06:30 Futurama
07:00 De Repente 30
08:45 Garfield Cai na Real
10:30 Uma Equipe Muito Especial
12:30 O Último Mestre do Ar
14:15 De Repente 30
16:15 Jumper
18:15 Castelo Rá-tim-bum , O Filme
20:00 Saneamento Básico - O Filme
22:00 Alvin e os Esquilos II
23:45 Os Esquenta Banco
01:15 Trocando as Bolas
03:15 Obsessiva
05:15 Futurama

07:00 O Rei do Pedaço
07:30 O Rei do Pedaço
08:00 Uma Família da Pesada
09:10 American Dad
09:35 The Cleveland Show
10:00 Limite Vertical
12:00 Homeland
13:00 Uma Família da Pesada
13:40 The Office
14:30 Como se Fosse a Primeira Vez
16:00 As Panteras - Detonando
18:00 O Amigo Oculto

20:00 Refém
22:00 A Estranha Perfeita
23:45 Fim dos Tempos
01:30 Floresta do Mal: Caminho da 

Morte
03:00 O Alfaiate do Panamá
05:00 Trovão Tropical

 
06:00 The Dead Zone
06:45 NCIS
07:30 Lost
08:15 Las Vegas
09:00 Law & Order: Criminal Intent
10:00 Criminal Minds
11:00 CSI: NY
12:00 NCIS
13:00 The River
14:00 Missing
15:00 Last Resort
16:00 Last Resort
17:00 Last Resort
18:00 NCIS
19:00 O Xangô de Baker Street
21:30 Houve Uma Vez Dois Verões
23:00 Perception
00:00 The River
01:00 TV Shopping
03:00 The Dead Zone
03:45 Lost
04:30 Las Vegas
05:15 CSI: NY

06:00 Após as Primeiras 48 Horas: 
Bicho Papão

06:45 Passando do Limite: Morte de 
Um Ícone

07:30 Passando do Limite: 
Assassinato Na Estrada

08:15 Após as Primeiras 48 Horas: 
Bicho Papão

09:00 Passando do Limite: Morte de 
Um Ícone

09:45 Passando do Limite: 
Assassinato Na Estrada

10:30 Vidas Interrompidas: Cindy 
Sommer

11:15 Vidas Interrompidas: Anne 
Marie Stout

12:00 Billy, o Exterminador: Mordida 
de Cobra

12:30 Billy, o Exterminador: O Sumiço 
do Corpo do Gato

13:00 Tratamento de Choque: 
Garotas de Oakland

14:00 Após as Primeiras 48 Horas: 
Bicho Papão

15:00 Passando do Limite: Morte de 
Um Ícone

16:00 Vidas Interrompidas: Cindy 
Sommer

17:00 Vidas Interrompidas: Anne 
Marie Stout

18:00 Investigaçao Criminal: 
Governador do Acre

19:00 Investigaçao Criminal: Isabella 
Nardoni

20:00 Rocky 2, a Revanche
22:30 Rocky III - O Desafio Supremo
00:30 Billy, o Exterminador: O Sumiço 

do Corpo do Gato
01:00 Eby Tapetes
03:00 Billy, o Exterminador: Invasão 

de Lince
03:15 Billy, o Exterminador: O 

Guaxinim e o Bebê
03:45 Os Reis dos Patos: Willie Fica 

ou Não
04:00 Os Reis dos Patos: Estranho 

Negócio de Família
04:30 Billy, o Exterminador: Invasão 

de Lince
04:45 Billy, o Exterminador: O 

Guaxinim e o Bebê
05:15 Tratamento de Choque: 

Garotas de Oakland

06:00 Conselhos da Supernanny: 
Paige, Madison & Bailey

07:00 Marília Gabriela Entrevista
08:00 Saia Justa
09:00 GNT Fashion
09:30 Superbonita - Mães de 

Primeira Viagem
10:00 Vamos Combinar Seu Estilo
10:30 Perfumes da Vida
10:45 Base Aliada
11:00 Diário do Olivier
11:30 Que Marravilha! Tânia Khalill & 

Jair Oliveira
12:00 Jamie: A Revolução Na 

Cozinha
13:00 Cozinha Prática
13:15 Santa Ajuda
13:30 Decora
14:00 Perfumes da Vida
14:15 Base Aliada
14:30 Chuva de Arroz
15:00 Desafio da Beleza - Musical
15:30 Viva Voz Com Sarah
16:00 Alternativa Saúde
16:30 Saia Justa
17:30 Casa Brasileira - Indio da Costa 

e Ana Carolina
18:00 Que Marravilha! Tânia Khalill & 

Jair Oliveira
18:30 Diário do Olivier
19:00 Medida Certa - O Fenômeno
19:30 Mulheres de Aço
20:00 Perfumes da Vida
20:15 Base Aliada
20:30 Desafio da Beleza - Musical
21:00 Saving Hope
22:00 Sessão de Terapia
22:30 Sessão de Terapia: Breno
23:00 Sessão de Terapia: Nina
23:30 Sessão de Terapia: João e Ana
00:00 Sessão de Terapia: Theo
00:30 Cartas Na Mesa - Milena, Luiza 

e Luana
01:00 Noites Quentes: Sextastic

01:30 Noites Quentes: A Boa Vida Sexual
02:00 Noites Quentes: Ponto G
03:00 Noites Quentes: Estrelas 

Pornôs
03:30 Saia Justa
04:30 Desafio da Beleza - Musical
05:00 GNT Fashion
05:30 Vamos Combinar Seu Estilo

06:00 Michel Teló No Mundo
06:30 Vai Pra Onde?
07:00 Ser Humano
08:00 Reclame
08:30 Michel Teló No Mundo
09:00 O Fantástico Mundo de Gregorio
09:30 Rally Mongol
10:00 Top TVZ
12:30 Experimente
13:00 Contos do Rock
13:30 Nalu Pelo Mundo
14:00 As Gostosas e os Geeks 

- Austrália
15:00 TVZ Experimente
16:00 Papo de Mallandro
16:45 Tira Onda
17:00 Quero Ser Solteira
17:30 Estranha Mente
18:00 Reclame
18:30 Menina Fantástica
19:00 Top TVZ
21:30 Bastidores
22:00 Estranha Mente
22:30 Papo de Mallandro
23:15 220 Volts
23:45 Ela é Top
00:00 Sexcetera
00:30 Co-Ed Confidential
01:00 Cine Sexytime
02:00 Malícia
02:15 Cidade Nua
02:30 Olívias Na TV
03:00 Sensacionalista
03:30 Reclame
04:00 220 Volts
04:30 Vai Dançar
05:00 Papo de Mallandro
05:45 Tira Onda

06:00 Zonade Impacto
06:30 Zonade Impacto
07:00 Copa Brasil Sub-19
09:00 SporTV News
10:00 Linhade Chegada
10:50 Pré-Jogo
11:00 Taça Brasilde Futsal: Semifinal
15:00 Tá Na Área
15:30 Copa Brasil Sub-19: Flamengo 

x Atlético-Go
17:30 Pré-Jogo
18:00 Copa Brasil Sub-19: Coritiba x 

São Paulo
20:00 Trocade Passes
21:00 Copa Brasilde Futebol Sub-20: 

Final
23:00 SporTV News
23:30 Sensei SporTV
00:00 Boxe: Amir Khan x Carlos 

Molina
02:00 SporTV Combate
05:00 Pré-Jogo
05:30 Mundialde Clubes: Disputade 

3º Lugar

06:00 Grand Prix de Judô: Quingdao
08:30 Linha de Chegada
09:00 Copa Brasil Sub-19
11:00 Campeonato Brasileiro de 

Futevôlei 4 x 4
13:00 Liga Universitária de Vôlei: 

Final
15:50 Pre Jogo
16:00 NBB: Pinheiros x Minas
18:00 Grand Prix de Judô: Quingdao
20:30 SporTV Repórter
21:30 Superliga Masculina de Vôlei: 

Campinas x Rio de Janeiro
22:00 Superliga Masculina de Vôlei: 

Super Sábado Superliga 
Masculina

00:00 Copa Brasil Sub-19
02:00 Copa Brasil de Futebol Sub-20
04:00 SporTV News

07:15 O Dossiê Pelicano
09:45 À Vista de Todos
11:20 The Guest List 01
12:00 Dotado Para Brilhar
13:50 O Albergue 3
15:30 Linkin Park - A Thousand 

Suns Live At Madison Square 
Garden

16:20 E3: It’s All About The Games
17:00 Especial Conan
18:35 Destino São Paulo 01 eps 03
19:20 Destino São Paulo 01 eps 02
20:05 Quebrando Regras 2
22:00 Boy Wonder
23:45 O Albergue 3
01:20 Hollywood Goes Gaming
02:30 Girls 01 eps 09
03:05 Dotado Para Brilhar
04:45 O Dossiê Pelicano

06:20 Os Gângsteres
08:10 Taxi Driver
10:10 Sete Anos no Tibet
12:35 A Inveja Mata
14:20 A Lista
15:55 Strike Back Especial: A Ação 

Por Trás das Cenas
16:15 Machete
18:05 Mulher de Fases 01 eps 02
18:40 Mulher de Fases 01 eps 03
19:15 Santos Justiceiros II - O 

Retorno
21:20 64th Frankfurt Motor Show: 

Passion on Wheels
22:00 Rápida Vingança
23:45 Fúria Sobre Rodas
01:35 Jogos Mortais VI
03:10 Ho! Ho! Ho! (versão X)
04:15 See My Sex Tapes 01 eps 25
04:45 Arena

07:05 Bolt - Supercão
08:45 Adoráveis Mulheres
10:55 Educação
12:45 Tudo Que Uma Garota Quer
14:40 Final Fantasy
16:35 Hanna
18:35 A Garota da Capa Vermelha
20:25 Zumbilândia
22:00 O Golpe
23:35 Life On Top 02 eps 08
00:10 Life On Top 02 eps 09
00:45 Lip Service 02 Eps 05
01:45 Contatos Imediatos do Terceiro 

Grau
04:10 Sin Ton Ni Sonia

06:00 The x Factor
08:00 Drop Dead Diva
09:00 30 Rock
09:30 Community
10:00 Cougar Town
10:30 Parks and Recreation
11:00 Melissa & Joey
11:30 Man Up
12:00 Happy Endings
12:30 Rules of Engagement
13:00 America’s Got Talent
15:00 The x Factor
17:00 The x Factor
18:00 Private Practice
19:00 Casa de Areia
21:00 Carlota Joaquina, Princesa do 

Brazil
23:00 American Pie 2 - A Segunda 

Vez é Ainda Melhor
01:00 Saturday Night Live
02:00 Drop Dead Diva
03:00 30 Rock
03:30 Community
04:00 America’s Got Talent

06:00 Afinado No Amor
08:00 Friends
08:30 Friends
09:00 Two and a Half Men
10:00 The Big Bang Theory
11:00 The Middle
12:00 Friends
13:00 Arrow
14:00 The Big Bang Theory
14:30 Two and a Half Men
15:00 Afinado No Amor
17:15 Ricky Bobby - a Toda 

Velocidade
19:50 Tratamento de Choque
22:00 Sim Senhor
00:15 Uma Viagem Muito Louca
02:25 The Middle
02:50 The Middle
03:15 The Big Bang Theory
03:40 Two and a Half Men
04:05 Two and a Half Men
04:30 Friends
05:00 TMZ

06:00 Law & Order
07:00 Infomerciais
08:00 Rookie Blue
09:00 Shrek
11:00 Up All Night
11:30 Up All Night
12:00 The Good Wife
13:00 Flashpoint
14:00 Flashpoint
15:00 House
16:00 Shrek 2
18:00 Up All Night
18:30 Up All Night
19:00 House
20:00 MIB - Homens de Preto II
22:00 Hancock
00:00 Missão Impossível
02:00 Up All Night
02:30 Up All Night
03:00 House
04:00 House
05:00 Flashpoint

07:00 Faixa Musical: Orlando Morais 
& Rivière Noire - a o Vivo Na 
Margem do Lago Norte

08:30 Estúdio 66
08:45 Aventuras Com Tio Maneco
10:30 Cada Canto
11:00 Evidente
11:30 Lá
12:00 Espelho
12:30 Zoombido
13:00 Maratona Curta Na Tela
14:30 A Paixão de Jacobina
16:20 O Mundo Segundo Lula
17:20 Baile Perfumado
19:00 Forró Eterno - 100 a 

nos de Luiz Gonzaga
20:35 Nada Tenho de Meu
20:45 Curta Na Tela
21:00 Cinejornal
21:30 Clara
22:00 No Meu Lugar
00:00 Um Assalto de Fé
01:45 Matador de Passarinho
02:00 O Estranho Mundo de Zé do 

Caixão
02:30 Vampiro Carioca
02:45 Preliminares
03:00 A Estrela Nua
04:30 Musas
04:45 O Xangô de Baker Street

SUPERCINE

Os delírios de 
consumo de Becky 
Bloom
(Confessions Of A Shopaholic, 
EUA, 2009)
Direção: P J Hogan
Elenco: Isla Fisher, Hugh 
Dancy, Krysten Ritter, Joan 
Cusack, John Goodman, John 
Lithgow
Comédia de Romântica. 

Em Nova York, Rebecca 
Bloomwood é uma garota 
que tem compulsão por 
compras e vive fugindo de 
um persistente cobrador. Seu 
grande sonho é trabalhar 
em sua revista de moda 
preferida, mas por um 
equívoco, acaba conseguindo 
emprego como colunista em 
uma revista de finanças e faz 
de tudo para que sua situação 
financeira caótica não venha 
a tona. Cor. Inédito.

    NOVELAS

Guerra dos Sexos
REDE GLOBO - 19:10H

Carolina jura vingança contra 
Charlô. Juliana se enfurece 
com Manoela. Carolina implo-
ra que Felipe lhe devolva seu 
emprego. Roberta se desculpa 
com Nieta. Nenê agrada Nando, 
que se surpreende. Otávio dis-
cute com Felipe. Zenon vê Ca-
rolina saindo da loja e vai atrás 
dela. Juliana briga com Charlô 
por ter demitido Carolina. Otá-
vio vê Juliana, Charlô e Vânia 
discutindo e comemora. Nieta 
insiste em falar mal de Nando 
e Roberta se enfurece. O ami-
go de Frô aparece para tentar 

enganar Ulisses. Nenê tenta 
convencer Nando a colocá-lo na 
direção da Positano. Carolina 
tenta chantagear Vânia. Charlô 
incentiva Roberta a presente-
ar Nando. Zenon discute com 
Carolina na frente de Vânia. 
Nando vê Juliana esperando 
Carolina e a leva para sua casa. 
Nieta pede para Nenê ajudá-la a 
separar Roberta de Nando. Otá-
vio sugere que Felipe se aproxi-
me de Roberta. Roberta chega à 
casa de Nando no momento em 
que o rapaz decide se declarar 
para Juliana. 

Salve Jorge
REDE GLOBO - 20H55

Lado a Lado
REDE GLOBO - 18:05H

Zé Maria repreende Elias e 
exige que o menino peça des-
culpas a Isabel. Teresa, Eulália 
e Praxedes marcam o batiza-
do do bebê. Edgar se infiltra 
como oficial da Marinha. 
Jurema incentiva Isabel a se 
apresentar com seu espetá-
culo no teatro Alheira e divul-
gar a cultura dos negros na 
Brasil. Edgar fica horrorizado 
com a violência que presencia 

na Marinha. Laura consegue 
um novo emprego. Guerra 
se declara para Celinha, e os 
dois se beijam. Constância 
admira Elias. Isabel anuncia a 
Mario que se apresentará no 
teatro. Zenaide permite que 
Elias aprenda capoeira com 
Zé Maria. Celinha ajuda Alice 
a se encontrar com Jonas. Zé 
Maria ouve Isabel dizer que 
voltará a dançar.

Stênio fica intrigado ao saber 
da câmera na sala de Haroldo 
e Lívia finge surpresa. Celso 
comenta com Arturo sua des-
confiança com a empresa de 
Antônia. Morena protege Jés-
sica de Wanda. Élcio implica 
com Theo. Leonor pede para a 
família fazer uma lista com o 
que cada um quer receber de 
herança. Lucimar conversa 
com Thompson e explica sua 

situação para ele. Morena com-
preende que precisa manter 
seu controle para fugir. Zyah 
repreende Bianca por deixá-
lo envergonhado na frente de 
seus amigos. Berna não gosta 
das roupas novas de Aisha. 
Sarila recrimina Zyah pelo 
fim do noivado com Ayla. Stê-
nio finge não ouvir a conversa 
de Maitê e Bianca. Junior con-
ta para Delzuite que Lucimar 
falou com Pescoço. Ricardo 
compartilha com Haroldo su-
as suspeitas sobre a instalação 
da câmera. Lucimar e Lurdi-
nha encontram Delzuite com 
Pescoço. Drica pede para Mus-
tafa ser mais tolerante com ela 
e Pepeu na presença de Helô. 
Wanda visita Lucimar.
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Morena ntenta em vão 
fugir dos traficantes
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Colônia japonesa faz festival de karaokê. Página 4. MAGAZINE

Natália Matos em show autoral
SESC BOULEVARD
Este é o primeiro 
show da cantora em 
que ela interpreta as 
próprias músicas

O repertório exalta 
a feminilidade 
e reflete suas 
influências 
artísticas

Com letras autobiográficas 
que falam de solidão, co-
tidiano e influências cul-

turais, a artista Natália Matos 
aposta nos ritmos amazônicos 
para compor o seu primeiro 
show autoral. Após morar em 
São Paulo, a paraense retorna 
à sua cidade natal para se de-
dicar à música, com a ajuda 
de parceiros já inseridos no 
mercado. A ex-arquiteta, que 
trocou de carreira e começou 
a criar suas próprias compo-
sições, montou seu show que 
acontece hoje, 24, e no dia 30, 
a partir das 19h, no Sesc Bou-
levard. Junto com sua banda, 
a cantora vai apresentar cinco 
músicas próprias, sendo uma 
inédita feita em parceria com 
Almirzinho Gabriel, além de 
outras canções. A entrada pa-
ra o evento é franca. 

Desde sua volta a Belém, no 
início do semestre, Natália foi 
convidada para shows como o 
de Felipe Cordeiro, que acon-
teceu no circuito Terruá e no 
programa Conexão Cultura; 
de Renato Torres com Renato 
Gusmão, no Teatro Cláudio 
Barradas; e ainda outras apre-
sentações com Alba Maria, 
Gigi Furtado, Diego Xavier, 
Oswaldo Bezerra e Juliana Si-
nimbú.

“Com o show, espero que 
a plateia possa conhecer um 
lado novo meu, que é o de 
compositora. Já tenho duas 
faixas disponíveis na internet 
(http://soundcloud.com/nma-
tos) e o público está tendo 
uma resposta muito positiva 
às músicas. Acredito que isso 

se deve à linguagem atual das 
composições, assim como o 
resgate que faço dos ritmos do 
Pará. Esse é o momento atual 
da música popular paraense”, 
conta a artista, que ficou mui-
to satisfeita ao ver pela primei-
ra vez de fato os olhos da arte 
voltados para sua terra. “Aqui 
tem muito talento não explo-
rado, esses que estão na mídia 
agora são poucos dos muitos 
que o Pará tem a oferecer. Os 
artistas agora tem que se unir 
e crescer formando parcerias 
para abrir mais espaço ainda 
nessa nova etapa da música”, 
conta Natália, que busca inspi-
ração desde criança em nomes 
como Lucinnha Bastos, Mestre 
Verequete e, mais recentemen-
te, em Felipe Cordeiro. 

O repertório de sua apre-
sentação exalta a feminilida-
de e reflete suas influências 
artísticas, em um cantar tropi-
cal, ouvido em canções como 
“Saliva”, “Nua solidão”, “Dor de 
amor” e “Pouca Luz”, além de 
outras obras de compositores 
como Ronaldo Silva, Almirzi-
nho Gabriel, Paulo André Ba-
rata, Dona Onete, Verequete e 
ainda dos paulistanos Criolo 
e Kiko Dinucci. Tudo isso sem 
esquecer dos ritmos paraen-
ses, amazônicos e caribenhos 
em um misto de merengue, 
zouk, carimbó, brega e a gui-
tarrada.

Segundo a cantora, os ar-
ranjos das músicas é feito em 
conjunto por toda a banda, 
composta por Rafael Aze-
vedo, Davi Amorim, Márcio 
Jardim e Adriano Sousa. “São 
músicos ligados à música mo-
derna produzida aqui e todos 
contribuem para as criações”, 
explica a jovem, que destaca 
“Cândido Brilho”, uma parce-
ria com Renato Torres, como 
uma de suas composições pre-
feridas. Na letra, que fala sobre 

Natália Matos tem letras que falam de solidão, cotidiano e influências culturais
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o brilho da lua, trechos como 
“trocar olhares de cândido 
brilho e te ver sorrir, deixar a 
prata da tua presença, me pos-
suir” encantam a todos.

As participações especiais 
nos shows de hoje e do dia 30 
de novembro incluem Almirzi-
nho Gabriel, Juliana Sinimbú e 
Rebecca, da banda de Melody 
Ar-15. De acordo com Natália, 
apesar da diferença de público 
com a banda de melody, con-
vidou a cantora por ser uma 
excelente artista. Juntas, vão 
interpretar “Luz do Mundo”, 
hit da Banda Warilou.

Natália, que teve o projeto 
para CD aprovado em junho 
pela Lei Semear, passa agora 
por uma fase de experimen-
tação e produção de conteúdo 
para o período de gravação 
do primeiro disco, que deve 
acontecer no início do ano que 
vem. Ela adianta os nomes que 
podem aparecer ao seu lado 
em forma de parcerias, entre 
eles, o amigo Felipe Cordeiro 
e Kiko Dinucci, vindo de São 
Paulo. “Posso garantir que te-
rão muitas participações de 
artistas da terra e muita influ-
ência daqui”, declara.

Angélica Costa leva jazz, soul e Bossa Nova para praça de alimentação

 Serviço

Show Natália Matos
 Data: 24 e 30 de novem-

bro, às 19h
 Local: Sesc Boulevard 

(Boulevard Castilho França, 
522)

 Entrada franca

Jazz, Bossa Nova, soul e as 
melhores canções regionais, é 
o “cardápio” musical do show 
que a cantora Angélica Costa 
realiza na noite de hoje, na 
praça de alimentação do IT 
Center, acompanhada pela 
guitarra e o violão do músico, 
e também seu marido, Joel 
Cantão.

Angélica Costa está há 13 
anos na estrada. É formada 
em música pela Universidade 
do Estado do Pará e canto pelo 
Conservatório Carlos Gomes. 
Estudou canto com a cantora 
Amélia Rabelo, em São Paulo, 
e em cursos pela Universi-
dade Federal de Juiz de Fora 
(MG). Mostrou seu talento em 
vários festivais e integrou os 

grupos Marina Monarca por 
ocasião da apresentação do 
Ciclo Beethoven, no Teatro da 
Paz, junto à orquestra sinfôni-
ca do teatro, e o grupo Madri-
gal Experimental de Repertó-
rio, com o qual participou do 
XX Festival Internacional de 
Música do Pará.

Já Joel Cantão é guitarrista 
há mais de 20 anos. É também 
compositor, professor de mú-
sica, com especialização em 
harmonia. Por 17 anos atuou 
como educador musical em 
escolas japonesas e brasilei-
ras no Japão, onde também 
participou como guitar play 
em grupos como Bossa Nova 
All Star, Brazilian Day, Via 
Brasil, Brazilian Bossa Nova, 

Trio Bossa Jazz, além de atu-
ar em casas de blues, hip-hop, 
soul music e live houses em 
cidades japonesas.

Tocou ao lado de músicos 
renomados como Everaldo 
Ferreira, percussionista de 
tom Jobim, Beto Bezerra, bai-
xista de artistas como Elis 
Regina, Lincoln - ex-integran-
te do Trio Mocotó (Rio de Ja-
neiro), entre outros artistas. 
E atualmente leciona cursos 
de harmonia e guitarra na 
Escola de Música da UFPA em 
convênio com o Sesi, além de 
se apresentar em duos de gui-
tarras, violão e voz e possuir 
um quarteto denominado 
Quarteto in Jazz. 

Angélica e Joel estão tra-

O cantor norte-america-
no Stevie B é a atração deste 
sábado (23) em Belém, onde 
se apresenta na festa “Só 80 
Especial”, que acontecerá na 
Computer Music Hall, da BR 
316. É a primeira vez que o 
artista faz show na capital 
paraense, em uma apresenta-
ção única. Com inicio às 22h, 
Stevie B é traz vários hits de 
sucesso na década de 80 e 90 
como “In My Eyes” e “Because 
I Love You”. Reconhecido nos 
Estados Unidos como o rei do 
“Freestyle”, que é uma mis-
tura de ritmos como house 
e blues, é um dos ícones dos 
anos 80 e 90. 

Steven Bernard Hill, co-
nhecido por Stevie B, é um 
cantor de dance music esta-
dunidense, e tem um estilo 
de freestyle marcante, que 
emplacou vários sucessos e 
marcou a geração dos anos 
80. Entre seus hits estão: 
“Because I Love You (The 
Postman Song)”, “Party 
Your Body”, “Spring Love”, 
“In My Eyes”, “Girl I Am Se-
arching for You”. Ganhou 
reconhecimento após o lan-
çamento do single “Party 

 Serviço

Show de Angélica Costa nes-
te sábado, 24, a partir das 19 
horas, na praça de alimenta-
ção do IT Center (Av. Senador 
Lemos, 3153). 

 Informações: (91) 3201-
2000.Cantora Angélica Costa hoje, no IT Center

Cantor norte-americano Stevie B se apresenta na festa “Só 80 Especial”
Your Body”, que foi um verdadei-
ro sucesso nos clubes, em 1887. 
Depois, a canção lhe rendeu um 
contrato com a gravadora LMR 
Records, e no ano seguinte viria 
a lançar seu primeiro álbum de 
estúdio, também chamado “Par-
ty Your Body”. Outros sucessos 
desse álbum foram “Dreamin’ of 
Love” e “Spring Love”, essa última 
também foi sucesso no Brasil.

Já com seu segundo álbum “In 
My Eyes”, teve sucessos como “I 
Wanna Be the One”, “In My Eyes” 

e “Love Me for Life”. Em 1990, 
foi lançado o álbum Love & 
Emotion, até hoje seu álbum 
de maior sucesso, incluindo o 
single número um nos Estados 
Unidos “Because I Love You 
(The Postman Song)”. Além 
das outras duas músicas que 
entraram no Top 15: “Love and 
Emotion” e “I’ll Be by Your Si-
de”, que fizeram com que o ál-
bum fosse certificado ouro. O 
seu último disco foi “The Ter-
minator”, lançado em 2009.

 Serviço

Festa “Só 80 Especial”, 
com Stevie B 

 E mais DJs Fábio Mi-
randa, Gerson Bradock, 
Marcelo Paes e Betuel

 Hoje (24), a partir das 
22h 

 Local: Computer Music 
Hall (BR-316 KM 03)

 Ingressos R$ 30 (pis-
ta) R$ 50 (área vip)

 Informações: 3299-
9050 / 8800-4568

balhando na produção do 
CD “Conexão Pará-Japão” que 
pretendem lançar em 2013. 
O disco será gravado no Rio 
de Janeiro com músicos de 
renome, como José Canuto e 
Cristóvão Bastos. A intenção 
é divulgá-lo tanto no Brasil 
como no Japão.
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Guia Liberal traz a programação cultural da cidade. Página 5.MAGAZINE

Seus direitos
  Um grande e importante serviço 

de utilidade pública foi iniciado pelo 
Sistema Liberal de Rádio, das ORM. Em 
parceria com a Associação dos Magis-
trados do Estado do Pará, vai ao ar pela 
manhã e à tarde, nas oito emissoras 
que integram o Sistema Liberal de 
Rádio, o programa “Conheça seus direi-
tos”, respondendo aos questionamen-
tos relativos aos direitos dos ouvintes. 

 A Amepa, que conta atualmente 
com 415 juízes, esclarece dúvidas 
sobre pensão alimentícia, herança, 
direitos trabalhistas e outros temas 
que frequentemente atormentam os 
cidadãos, principalmente os que não 
têm condições de pagar os honorários 
de um advogado. 

 Nos programas, que têm o formato 
de perguntas e respostas e, em média, 
um minuto e meio de duração, a 
Amepa informa o que trazem as leis, 
o que a pessoa pode fazer, como e a 
quem recorrer. 

Prêmio Lib Corretor 
Promovido pelo jornal O LIBERAL, será 
realizada hoje à noite a segunda edição 
do Prêmio Lib Corretor, objetivando 
homenagear os corretores que mais se 
destacaram no ano de 2011. O evento 
conta com o apoio do Sindimoveis e 
do Creci-PA/AP e será realizado ás 
20 horas, no salão da sede social da 
Assembleia Paraense, na avenida 
Presidente Vargas.    

Manobra do Exército
Desde ontem o general Carlos Peixoto, 
comandante da 8ª Região Militar e da 
8ª Divisão do Exército, está em Manaus, 
com um grupo de oficiais participando 
da Operação Amazônia, com base em 
Manaus. O evento vai até o dia 28 de 
setembro.

Cultura
O secretário de Cultura, Paulo Chaves, 
vai deixar encerrar a maratona da Feira 
Pan para se reunir com os membros do 
Conselho Estadual de Cultura do Pará.

Trambique literário
Os dois escritores paraenses de maior 
projeção atualmente: Walcyr Monteiro 
e Salomão Larêdo foram vítimas, mais 
uma vez, da falta de pagamento dos 
que adquirem suas obras. O pior é que 
agora foi um órgão público do interior 
que aplicou o golpe. Walcyr e Salomão 
tiram de letra situações desse tipo.

Quarenta anos
Os bachareis em Direito da UFPA, da 
turma Júlio Campos, de 1972, que teve 
como paraninfo o mestre Paulo Klautau 
e patrono o saudoso jornalista Romulo 
Maiorana, estão comemorando, este ano, 
40 anos de formados e já marcaram para 
14 de dezembro, no Hilton, um jantar fes-
tivo de confraternização, para relembrar 
a vida universitária e rever os colegas.   

Remo
Se eleito, será que Aldemar Barra, da 
Unimed Belém, estará para o Clube do 
Remo como Celso Barros, da Unimed 
Rio, está para o Fluminense? 

A debutante Letícia Corrêa brindando a felicidade dos 15 anos com Neusa 
e Alaci Corrêa, Naiara e Mauro Corrêa, Camila e Iury Corrêa e demais 
familiares.

Luso-Amazônico
 Dentro da programação da XVI Feira 

Pan-Amazônica do Livro, que abre 
amanhã em Belém, numa iniciativa da 
Secult, consta a programação do estan-
de Biblioteca Nacional-Bibliotecas Mu-
nicipais de Portugal, com apoio da Cela 
(Centro de Estudos Luso-Amazônicos) 
e da Prointer-UFPA. O conceituado pro-
fessor lusitano doutor Jorge Couto está 
chegando a Belém para proferir pales-
tra na feira, que neste ano tem Portugal 
como o país homenageado.

 No estande da biblioteca há um 
espaço com finalidade de possibilitar o  
acesso a consultas, leituras “in loco” e 
informações genéricas sobre as cidades 
homônimas luso-amazônicas.

Barata no palco
Com direção de Edyr Augusto Proença, 
volta ao palco do Teatro Cuíra, hoje, 
amanhã, sábado e domingo, uma nova 
peça sobre o ex-governador Magalhães 
Barata, que movimentou durante 30 
anos a política paraense. O espetáculo 
começa sempre às 21 horas.

Manto Amazônico
Curso de Design de Moda, juntamente 
com o Núcleo de Responsabilidade 
Social da Faculdade Estácio do Pará-
FAP promove o concurso “Manto 
Amazônico”, que vai escolher através 
de votação de toda a comunidade 
acadêmica, o manto para vestir Nossa 
Senhora de Nazaré em sua visita à 
faculdade, na homenagem que a ela 
será prestada. Todos os mantos, que 
serão confeccionados pelos alunos do 
Curso de Design de Moda, apresentarão  
identidade amazônica, que poderá 
ser expressa em matérias primas ou 
imagens da região. A homenagem será 
no dia 10 de outubro e a divulgação do 
manto vencedor será feita na véspera

Mahrco na Fronteira
Em comeração aos 25 de carreira, 
o cantor Mahrco Monteiro realiza 
um show nesta sexta-feira, na nova 
casa de espetáculos Fronteira, que 
tem ótima infraestrutura e fica na 
Municipalidade, entre Benjamim e Rui 
Barbosa. Durante o evento, Mahrco 
faz o lançamnto de seu novo CD. Os 
ingressos antecipados estarão à venda 
nas Lojas Na Figueredo.

Contagem
Um relógio digital, instalado na praça 
Santuário, está fazendo contagem 
regressiva para o Círio. Foi instalado 
na esquina da Generalíssimo com a 
avenida Nazaré.

No amor
“Quem nunca desejou morrer com 
o ser amado nunca amou, nem sabe 
o que é amar”-  Nelson Rodrigues, 
cujas comemorações pelo centenário 
de nascimento são apresentadas aos 
domingos, no “Fantástico”, da Globo.

Socorro
Os barcos pequenos e médios, que 
transportam pessoas entre Belém e as 
comunidades ribeirinhas, deveriam 
ter gravado, bem visível, o número do 
telefone da Capitania dos Portos, além 
do 190 da Polícia Civil. Mais que uma 
sugestão, é um pedido que faço às 
autoridades competentes.

Cursos 
Estão abertas as inscrições para 
sete cursos livres, oferecidos pela 
Faculdade Estácio FAP. Treinamentos 
em “Comunicação empresarial”, 
“Programa CorelDraw”, “Construção 
de home page em html”, “Introdução 
ao marketing esportivo”, “Branding: 
desenvolvimento de marca e imagem”, 
“Práticas de RH – legislação trabalhista” 
e “Falar em público: apresentações 
impactantes” serão ofertados aos 
sábados ao público em geral. 

Escombros
A praça Princesa Isabel - onde, outrora, 
o Palácio dos Bares abrigava a melhor 
boemia da cidade -  está em escombros. 
Aos fins de semana, é intenso o 
movimento de barcos e pessoas à 
procura dos restaurantes da outra 
margem do rio Guamá. Os assaltos 
diminuíram depois que a Polícia 
Militar marcou presença ostensiva. A 
prefeitura descuida do dever de manter 
bonito um logradouro que tem tudo a 
ver com a história da cidade.

Liberdade
“A minha liberdade não deve procurar 
captar o ser, mas desvendá-lo.” (Simone 
de Beauvoir)

 O professor e advogado Adherbal 
Meira Mattos segue logo mais para 
Fortaleza. A convite, vai proferir 
palestra na Unifor - Universidade de 
Fortaleza, sobre Direito Internacional e 
Relações Internacionais.

 Os empregados da Albras e da 
Hydro Alunorte, de Barcarena, vão 
participar da campanha voluntária 
de doação de sangue ao Hemopa. Um 
bonito gesto.

 Adriana e André Malcher Meira 
vivem a alegria da notícia de que breve 
vão ganhar um segundo herdeiro. 

 Amanhã, o advogado Raimundo 
Medeiros recebe um grupo de amigos 
para chegados para comemorar seu 
aniversário, em meio a um almoço de 
longo curso.

 O grupo Cheiro do Pará selecionou 
as melhores danças do Estado para 

apresentar no projeto Pôr-do-Som, na 
Estação das Docas, nesta sexta-feira.

 O presidente do Sindicato das 
Indústrias Minerais do Pará José 
Fernando Gomes, comanda hoje no 
Parque da Residência, coquetel de 
apresentação do projeto do Anuário 
Mineral 2013.

 Eu não quero ter razão. Eu só quero é 
ter razão de nada mais.

 Bom dia para Ana Júlia Carepa, 
leitora da coluna logo no café da 
manhã.

 De 24 a 29 de setembro, o Martan 
Spa & Hotel realiza a 1ª SPA Week local, 
evento já bastante difundido no eixo 
Rio-SP, com serviços de SPA.

 O médico Rosival Nassar, presidente 
da Sociedade de Reprodução Humana 
Norte-Nordeste, está trabalhando 

para viabilizar um Congresso de 
Reprodução Humana, em Belém no 
próximo ano.

 Adelina Guimarães fez aniversário 
ontem e comemorou com os mais 
chegados.

 A Adapt Consultoria apresenta seu 
mix de serviços neste domingo (16 de 
setembro) durante a edição do projeto 
ABRH na praça da República. 

 O médico Paulo Amorim viajou 
a Brasília para tratar assuntos de 
contratualização do Hospital Bettina 
Ferro. 

 Plante flores. Deixe Belém mais 
bonita e perfumada, nesta época do 
Círio.

 Cantinho da poesia: “A estrela 
cadente me caiu ainda quente na palma 
da mão.” (Paulo Leminski)

VITRINE

Em seu show “De volta a 
Belém”, Natália Matos 
apresenta o seu primei-

ro show autoral. Ela vai se 
apresentar no dia 21 de 
setembro, às 21 horas, no 
segundo andar do bar Mu-
nicipal. Desde sua volta, no 
início do semestre, Natá-
lia foi convidada de shows 
como o de Felipe Cordeiro, 
que ocorreu no circuito 
Terruá e no programa “Co-
nexão Cultura”, no show de 
Renato Torres com Renato 
Gusmão no Teatro Cláudio 
Barradas, e ainda de outras 
apresentações com Alba 
Maria, Gigi Furtado, Diego 
Xavier, Pipira do Trombone 
e MG Calibre. 

Natália também mostrou 
sua voz com um show dedi-
cado principalmente a can-
ções dos anos 70, no qual, 
acompanhada por Renato 
Torres, cantou de bregas de 
Oswaldo Bezerra às seten-
tistas de Caetano, passando 
pela sua aplaudida parceria 
com Torres, “Cândido Bri-

Natália Matos mostra 
novo show autoral 
FEMININO
"De volta a Belém" traz
parcerias com 
compositores locais e 
canções próprias

lho”. Com seu projeto de CD 
aprovado em junho pela Lei 
Semear, Natália vive agora 
uma fase de experimenta-
ção e expansão, preparató-
ria para o futuro período de 
gravação de seu primeiro 
disco. Este é o mote deste 
primeiro show autoral, on-
de ao lado de Rafael Azeve-
do, Davi Amorim, Marcio 
Jardim e Adriano Sousa, a 
cantora e compositora brin-
ca em cima de músicas suas 
e de amigos. 

Segundo Natália, o re-
pertório exala feminilidade 
e reflete um tanto de uma 
solitude doce e ao mesmo 
tempo faceira. Eleconta 
que  serão ouvidas as su-
as canções “Saliva”, “Nua 
solidão”, “Dor de amor”, 
“Pouca Luz” e “Cândido 
Brilho”, permeadas por ou-
tras de compositores como 
Ronaldo Silva, Almirzinho 
Gabriel, Paulo André Bara-
ta, Dona Onete, Verequete 
e ainda dos paulistanos 
Criolo e Kiko Dinucci. “Tu-
do isso envolto por um véu 
tropical: nossos ritmos pa-
raenses, amazônicos e cari-
benhos como o merengue, 
a cumbia, o zouk, o mara-
baixo, o carimbó, o brega 
e a guitarrada”, afirmou a 
cantora.

bernardino            santos
bernardino@oliberal.com.br
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Natália Matos faz show
"De volta para Belém'' é o primeiro show 
autoral da cantora, nesta sexta-feira. Página 4.

Gang do Eletro premiada
Grupo paraense diz que não esperava ser eleito 
''Revelação'' no 19º Prêmio Multishow Página 7.
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“Juliana...’’ no Amazônia Doc
O fi lme de Roger Elarrat abre 
a programação do Festival Pan 
Amazônico de Cinema, neste 
sábado, na Estação das Docas

 CONTINUA NA PÁGINA 2

Depois do lançamento mun-
dial em Cannes, dentro da 
mostra não-competitiva 

Short Film Corner, o curta-
metragem paraense “Juliana 
contra o Jambeiro do Diabo 
pelo Coração de João Batista”, 
de Roger Elarrat, finalmen-
te estreia em Belém. O filme 
abre a programação do Ama-
zônia Doc - Festival Pan Ama-
zônico de Cinema, que chega 
à quarta edição com um for-
mato mais enxuto, dentro 
da XVI Feira Pan Amazônica 
do Livro. O lançamento será 
no próximo sábado (22), às 
19h30, na Estação das Docas. 
A entrada é franca. 

Mantendo a proposta de exi-
bir e premiar documentários e 
ficções produzidos nas diver-
sas “Amazônias”, o festival terá 
duas mostras paralelas e uma 
competitiva. Brasil, Peru, Chile, 
Uruguai e Colômbia concorrem 
nas categorias Melhor Longa-

Metragem (documentário ou 
ficção), Melhor Curta Ficção e 
Melhor Curta Documentário, 
eleitos via Júri Popular e Júri 
Oficial, este último formado 
por membros da Associação 
de Críticos de Cinema do Pa-
rá (ACCPA). 

“Nossa programação tem 
bons filmes inéditos, dentro 
do conceito e do recorte pan 
amazônico do festival”, ex-
plica Zienhe Castro, diretora 
do projeto. A programação 
segue até dia 30, dividida 
entre Mostra Competitiva 
(Estação das Docas), Mostra 
Rodrigueana de Cinema, em 
homenagem ao centenário de 
Nelson Rodrigues (Instituto 
de Artes do Pará) e Mostra de 
Cinema Português, com fil-
mes cedidos pelo Consulado 
de Portugal em Belém (Han-
gar Centro de Convenções). 
Além das mostras, o público 
pode participar das oficinas 

de microdocumentários em 
mídias móveis, realizadas no 
decorrer da Feira Pan Amazô-
nica do Livro. 

O crítico de cinema Marco 
Antônio Moreira observa que a 
programação reúne filmes que 
raramente chegariam a Belém 
por meio do circuito comer-

cial. É o caso do documentário 
“Carta para o Futuro”, de Rena-
to Martins, que será exibido na 
sessão de abertura, na Estação 
das Docas. O filme acompanha 
quatro gerações de uma família 
cubana, ao longo de sete anos. 
Preciosos arquivos de família 
em super-8, dos anos 60, são 

misturados a ima-
gens atuais, propor-
cionando uma via-
gem no tempo. Um 
recorte sobre a vida 
de pessoas comuns 
que falam sobre o pa-
ís, o cotidiano e que, ao mesmo 
tempo, questionam o futuro. 

“Carta para o Futuro” ganhou o 
prêmio de Melhor Documentá-
rio no Festival Íbero Americano 
de Cinema e Vídeo, no Rio de 
Janeiro.

Já o curta paraense “Julia-
na contra o Jambeiro do Diabo 
pelo Coração de João Batista” 
chega cercado de expectativas, 
após um ano e meio de traba-
lho, entre planejamento, pro-
dução e edição. “Por conta do 
nome inusitado e longo, além 
da temática sombria, acho que 
as expectativas foram crescen-
do mês a mês. Agora podemos 
lançá-lo em película 35mm, no 
grande festival de cinema de 
Belém”, comemora Elarrat. 

Outro lançamento nacional 
é o documentário “Das barran-

cas do rio Cariá”, de Chico 
Carneiro, que será exibi-

do no dia 29, às 19h30, 
também no Cine Esta-
ção. O 4º Amazônia 
Doc tem patrocínio do 
Governo do Estado do 

Pará, por meio da Secre-
taria de Estado de Cul-
tura, apoio cultural do 
Colégio Ideal e Estúdio 

Ovelha Negra.

O cineasta Roger Elarrat e as duas crianças que trabalham no filme
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Amanhã, abra os olhos.

Você vai conhecer o lugar
que vai valorizar ainda mais

a sua beleza.
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nasestrelas 

Áries 21 de março / 20 de abril
Re gen te: Mar te

Quando estamos muito competitivos, 
podemos acabar entrando na disputa 

sozinhos, e ainda investindo todas as 
nossas forças para ganhar a qualquer 
custo. É tempo de rever quem se está 
escolhendo como rival.

Touro 21 de abril / 20 de maio
Re gen te: Vênus

Para que possamos mergulhar de cabeça 
em algum sentimento, precisamos 

nos sentir seguros da afetividade do 
outro também. É tempo de aproveitar ao 
máximo a intensidade das suas emoções, 
se entregando com paixão. 

Gêmeos 21 de maio / 20 de junho
Re gen te: Mercúrio

Em momentos em que as emoções 
dominam a razão, temos que prestar 

atenção aos sentimentos que as pessoas 
estão nos gerando, e nos afastar de quem 
estiver nos fazendo mal. É tempo de 
selecionar quem você quer ter ao seu lado.

Câncer 21 de junho / 22 de julho
Re gen te: Lua

Quando estamos com a sensibilidade 
aflorada, acabamos absorvendo os 

humores alheios. É tempo de se recolher 
no seu canto para não sofrer pelo que não 
é seu.

Leão 23 de julho / 22 de agosto
Re gen te: Sol

Quando as bases que sustentam a nossa 
realidade forem sólidas, é possível que 

nos sintamos com muito mais coragem e 
capacidade para suportar as decepções. 
É tempo de comemorar a vitória de ter 
passado pelas duras provas.

Virgem 23 de agosto / 22 de setembro
Re gen te: Mercúrio

Quando o desejo de realização é grande, 
conseguimos juntar forças que não 

conhecíamos para ir atrás dos nossos 
objetivos. É tempo de reconhecer a sua 
valentia e ousadia, e concentrar seus 
esforços para conquistar a vitória.

Sagitário 23 de novembro / 21 de dezembro
Re gen te: Júpiter

Por prezarmos a liberdade nós sabemos, 
melhor do que ninguém, que sem 

independência não chegamos a lugar 
nenhum. É tempo de entender que o 
seu mérito está em andar pelas próprias 
pernas.

Capricórnio 22 de dezembro / 20 de janeirol
Re gen te: Saturno

O desejo de sermos reconhecidos pelas 
nossas realizações nos move a trabalhar 

com muito mais perseverança. Ao avistar 
algo que possa impedir o alcance dos 
objetivos traçados, temos que estar 
espertos para saber contorná-los. 

Aquário 21 de janeiro / 19 de fevereiro
Re gen te: Urano

Quando vamos fazer alguma coisa pela 
primeira vez, se não tiver alguém para 

nos ensinar, vamos errar para só assim 
aprender. Há ocasiões que só saberemos 
como agir após termos dado o primeiro 
passo. É tempo de ser audacioso.

Peixes 20 de fevereiro / 20 de março
Re gen te: Netuno

Em momentos que estamos com a 
sensibilidade aflorada, devemos ouvir a 

voz da intuição para saber qual caminho 
seguir. Se isto foi compreendido, vamos 
iniciar uma jornada rumo a uma nova fase 
da vida. É tempo de ir em outra direção.

MÚSICA

Um amor feito de som e bossas
Paraense radicada 
em São Paulo, Natália 
Matos faz o show “O 
amor daqui de casa” 

Cantora nunca 
abandonou 
as raízes da 
musicalidade 
paraense 

“Oamor daqui de casa” é o 
nome do show que marca 
a estreia da jovem cantora 

Natália Matos em Belém. Paraense 
de 22 anos, ela vem se destacan-
do na cena musical de São Paulo, 
onde estudou Canto Popular na 
Universidade Livre de Música. Fi-
lha do ex-prefeito e deputado es-
tadual Edmilson Rodrigues e da 
professora Lucília Matos, Natália 
já teve participação em apresenta-
ções de Eloy Iglesias, entre outros 
artistas locais, e, recentemente, 
cantou em capela “Vóis Sois o Lí-
rio Mimoso”, em sessão especial 
do Senado que homenageou a 
Virgem de Nazaré. No espetáculo 
de hoje, Natália faz seu voo solo 
entre os ritmos do samba, choro, 
carimbó, MPB e valsa e conta com 
participações especiais de Alba 
Maria, Leandro Dias, Lucinnha 
Bastos, O Charme do Choro e Pa-
trícia Bastos. O show começa às 
20 horas, no Teatro do CCBEU.

“Eu fiz muitas apresentações 
de choro e samba em São Paulo, 
mas sempre estive conectada 
com a música de Belém. Por isso 
consegui montar o meu show e 
trazer para cá com a banda dos 

finalista do concurso.
“O repertório do espetáculo 

de hoje foi montado por Natália 
e construído naturalmente por 
meio de uma pesquisa, que pas-
sa por Gilberto Gil, Ronaldo Silva, 
Milton Nascimento, Nilson Cha-
ves, Celso Viáfora, Ivan Lins, Le-
andro Dias, Felipe Cordeiro, Flo-
riano, Verequete, entre outros.

“O amor daqui de casa” tem a 
direção musical de Adelbert Car-
neiro, que também se apresenta 
no baixo, e a produção artísti-
ca de Cláudia Cabral. A banda 
também é constituída de Edgar 
Matos no piano, David Amorim 
na guitarra e no violão, Márcio 
Jardim na percussão, Edivaldo 
Cavalcante na bateria e Esdras 
de Souza nos sopros. O show não 
foge do que diz o título, pois fala 
de diferentes formas de amor, 
de quereres incompreendidos 
e impulsivos e, principalmente, 
daquele amor que vem pra fa-
zer bem. O espetáculo traduz o 
prazer que Natália tem de poder 
cantar em homenagem ao povo 
do Pará e seus compositores.

Natália Matos canta ritmos que vão do samba ao choro, do carimbó à valsa

meus sonhos, que tem músicos ma-
ravilhosos”, comemora a cantora. 
Em São Paulo, Natália Matos estudou 
Arquitetura e Urbanismo, mas nun-
ca abandonou as raízes da musica-
lidade paraense que a encanta e faz 
vibrar. Na capital paulista, ela fez no-
me nas rodas de choro e samba, par-
ticipou de projetos como um show 
em homenagem a cantora Aracy de 

Almeida, outro em homenagem ao 
compositor Adoniran Barbosa, e ain-
da aos sambas antigos e à Era do Rá-
dio. Recentemente esteve nos palcos 
do SESC Pompéia com convidada do 
grupo Os náuticos para no espetácu-
lo “Eros - Poesia e Música”. Vencedora 
do Festival da Música Francesa pelo 
Estado de São Paulo participar,á em 
novembro, no Rio de Janeiro, como 

Libra 23 de setembro / 22 de outubro
Re gen te: Vênus

Se estivermos sempre contando com 
os outros para realizar os nossos 

desejos, quando eles não quiserem ou 
não puderem. É tempo de fazer as suas 
vontades mesmo que elas estejam em 
oposição às dos outros.

Escorpião 23 de outubro / 22 de novembro
Re gen te: Plutão

Nem sempre os conflitos precisam ser 
destrutivos. Muitas vezes eles são 

necessários para renovar as relações, 
podando o que está em excesso. É tempo 
de fazer com que o outro entenda que 
mudanças são inevitáveis.

Nesta quarta-feira, o sol 
aparece entre muitas nuvens 
e chove a qualquer hora do 
dia no centro-sul do Amazo-
nas, em Rondônia e no leste 
do Acre. Já no nordeste do 
Pará, o sol brilha forte, faz 
bastante calor à tarde e não 
há condições de chuva. Nas 
demais áreas do Norte, o sol 
também predomina, mas a 
nebulosidade aumenta com 
o tempo abafado e há previ-
são de pancadas de chuva a 
partir da tarde. No Pará, tem-
po nublado a parcialmente nublado com pancadas 
de chuva no centro, oeste e sul.Em Belém, tempo 
parcialmente nublado a nublado. A temperatura má-
xima é de 33° e mínima de 23°. 

    TEMPO EM BELÉM E NO PARÁ

Tempo  claro Parcialmente 
nublado

Nublado Chuvoso Chuvoso com 
trovoadas

PRAIAS TEMPO MÁX.
  MIN.

Bispo -  Satisfatória
Farol - Satisfatória
Chapéu Virado - Satisfatória
Murubira - Satisfatória
Marahú - Satisfatória
Baía do Sol - Satisfatória

Cruzeiro - Imprópria
Brasília - Satisfatória
Praia Grande- Satisfatória
Serenata - Satisfatória

Caripi - Satisfatória
Barcarena

    MARÉS

   LUA

  No Estado
Aurora

Crepúsculo

06h30

18h30

Em Belém, tempo
parcialmente nublado

Minguante
20 de
outubro

Crescente
02 de
novembro

Nova
26 de
outubro

Cheia
10 de
novembroMosqueiro

Salvaterra

33°
21°

33°
21°

33°
21°

Salinas

Ajuruteua

Marudá

34°
19°

33°
21°

33°
21°

Joanes

otempotodo

PRAIAS TEMPO MÁX.
  MIN.

    SANTO DO DIA

   HOJE

Quarta, 12 de outubro de 2011

Belém

Altamira

Bragança

Breves

Itaituba

Oriximiná

Paragominas

Redenção

Soure

Santarém

Marabá

CIDADE TEMPO MÁX./MIN.

 1ºBAIXA-MAR 1ºPREAMAR 2ºBAIXA-MAR 2ºPREAMAR

Belém 06h19/0.4m 11h36/3.1m 18h13/0.4m 23h47/3.2m
Salinas  01h43/0.5m 07h36/4.8m 13h54/0.6m 19h43/4.9m
Mosqueiro 05h08/0.3m 10h58/3.2m 17h17/0.5m 23h00/3.3m
Ilha dos Guarás 01h45/0.7m 07h38/4.0m 13h51/0.8m 19h41/4.1m
Breves 01h09/-0.2m 06h38/1.1m 13h49/-0.2m 18h53/1.1
Vila do Conde 07h06/0.5m 12h02/2.7m 19h09/0.5m ***********

Temperaturas máximas

   CONDIÇÕES DE BANHO   O TEMPO NAS PRAIAS

Mosqueiro Icoaraci /Outeiro

36°
22°

TEMPO M

Itaituba

Santarém

Breves

Soure

Altamira

Redenção

Marabá

Castanhal

Paragominas

37°
23°

23°
32°

19°
33°
21°
33°
21°
36°
22°
36°
22°
34°
19°
37°
21°
33°
21°

Belém

Oriximiná

Bragança

37º
21°

33°

34°

Dia da Criança
Dia do Atletismo
Engenheiro Agrônomo

Nossa Senhora Aparecida

“Galinha Pintadinha” e Boi Malhadinho para as crianças
Sucesso em DVD, o espetácu-

lo “Galinha Pintadinha”, chega a 
Belém hoje, em única apresenta-
ção no salão de festas da Assem-
bleia Paraense, às 17 horas. Em 
comemoração ao dia das crian-
ças, o musical trará em uma 
hora e vinte de show, a interpre-
tação de canções que marcaram 
a infância dos brasileiros e que 
estão contidos em dois DVDs 
lançados pelo grupo. 

 Em forma de musical, a “Ga-
linha Pintadinha” mostrará os 
grandes sucessos infantis, co-
mo: “A Barata”, “A Galinha e o 
Galo Carijó”, “Alecrim”, “Formi-
guinha”, “Mariana Conta”, “Meu 
Lanchinho”, “O Sapo”, “Pintinho 
Amarelinho”, “Quem está Feliz”, 
“Sapo Cururu”, “Se essa Rua Fos-
se Minha” e outras.

Com mais de 250 mil cópias 
vendidas e um disco de platina, 
os DVDs da “Galinha Pintadi-
nha” se tornaram uma febre pa-

ra as crianças, que vibram com as 
músicas infantis cantadas por uma 
galinha. O musical tem adaptação e 
direção de Gleydson Almeida e dire-
ção de produção de Amaury Júnior 
e Danilo Marcondes

BOI MALHADINHO

Pelo terceiro ano seguido o Boi 
Malhadinho, da Pedreirinha, famo-
sa rua do Guamá, faz hoje a festa no 
Dia das Crianças, e homenageia os 
mestres da cultura popular. Desta 
vez a festa tem novidades que pro-
metem alegrar não só a garotada, 
mas quem chegar na brincadeira. E 
a folia começa cedo, de manhã, e vai 
até o anoitecer, com show do Arraial 
do Pavulagem. 

Na programação, o tradicional 
Festival de Sorvetes, recheado de 
brincadeiras, como: “queimada”, 
“corrida do saco”, “quebra-pote”, 
“prenda do trigo”, “pelada” e por 
aí vai. Ao longo do dia acontecem 

ainda sorteios de prêmios e sho-
ws com vários artistas locais. Mas 
o grande momento do festejo será 
o “arrastão” pelas ruas do Guamá, 
com direito ao “Navio Rosa Branca” 
(do artista Evaldo), alegoria produzi-
da especialmente para este dia, que 
homenageia o saudoso Nazareno 
Silva, padrinho do Boi.

O evento visa também comemo-
rar a vitória em importante festival 
de música popular, em que o Malha-
dinho foi o grande homenageado, 
com a música “Pra Recordar a Ba-
lança”, de Allan Carvalho e Ronaldo 
Silva. Dora, bordadeira e uma das 
principais coordenadoras do bum-
bá enfatiza que “Não se pode deixar 
passar esta oportunidade, a comuni-
dade está cobrando uma comemora-
ção. Queremos mostrar, exaltar cada 
vez mais essa brincadeira que leva a 
cultura popular a sério, tendo em 
frente o especial envolvimento de 
várias crianças, várias gerações”.

Tudo acontece na base da força 

de vontade de vários parceiros 
que tem o Malhadinho. Assim, a 
confecção de camisetas, de ins-
trumentos, a decoração, a infra-
esturtura de palco, sonorização, 
entre tantos outros detalhes, a 
brincadeira é resultado de um ar-
ranjo coletivo, exemplar, que visa 
meramente manter acesa a força 
da cultura popular no bairro. E a 
programação conta com nomes 
como Ronaldo Silva, Allan Carva-
lho, Grupo Sancar, Lúcio Mousi-
nho e outros convidados.

SERVIÇO:

“Galinha Pintadinha”, hoje (12), 
no salão de festas da Assembleia 
Paraense, às 17h. 
Boi Malhadinho, à rua Pedreirinha, no 
Guamá, de 8h às 19 horas
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O amor daqui
A paraense Natália Matos solta a voz em show com 
diversas participações especiais. Página 2.

Arte Pará no Goeldi
Artista exibe trabalhos impregnados da 
atmosfera do museu paraense. Página 3.

Hoje é um dos dias mais 
esperados pelos peque-
nos cidadãos de todo o 

Brasil, afinal é o dia deles. E 
neste Dia das Crianças nada 
melhor do que comemo-
rar. Aqui em Belém, vários 
espaços vão oferecer uma 
programação voltada para 
a diversão dos pequenos, 
desde projeção de filmes, 
brincadeiras, danças até 
apresentações teatrais. Mas 
tem muito mais.

Nesta quarta-feira, o Man-
gal das Garças e a Estação das 
Docas fazem uma programa-
ção especial, inteiramente 
gratuita, que começa logo ce-
dinho. A partir das 9h, a área 
do Mangal ganha brinquedos 
como pula-pula, piscina de 
bolas e tiro ao alvo.

No Mangal das Garças, 
além de conhecer as espé-
cies que vivem no parque, as 
crianças podem participar 
da Oficina de Miriti a partir 
das 09h30. “Os artesãos do 
município de Abaetetuba 
que fazem o brinquedo de 
miriti estarão ensinando as 
crianças a confeccionarem, 
de forma artesanal, este 
brinquedo que é símbolo da 
cultura paraense”, explica 
Gabriela Landé, diretora de 
marketing da Organização 
Social Pará 2000.

Em seguida, ainda no 
Mangal, a partir das 10h en-
tra em cena o teatro dos Pa-
lhaços Trovadores com a en-
cenação “Reprises”. De acor-
do com a diretora Gabriela a 
apresentação dos Palhaços 
Trovadores deve durar cerca 
de 50 minutos.

Ainda no Mangal das 
Garças, a partir das 10h30h, 
a Companhia Bric Brac vai 
apresentar o espetáculo 
“Contos da Floresta”. A mon-
tagem é uma adaptação das 
histórias do contista grego 
Esopo, com uma releitura 
amazônica. Nela são retra-
tados conflitos humanos 
vividos por animais, em 
situações cheias de humor 
e ironia, para fazer o espec-
tador refletir sobre seus atos 
diante à natureza.

As histórias de Esopo, 
adaptadas para a realidade 
da região são: “O bode e o 
burro”, “A pele de leão” e “A 
Cigarra e a Formiga” e o “O 
Couro de Onça”, que retrata 
a vida de um burro, cansado 
de trabalhar na fazenda, que 
foge para a mata e se disfar-
ça de onça para enganar os 
outros animais. Lá, encontra 
a mucura que descobre seu 
disfarce. A BricBrac e é a pri-
meira e única companhia do 
Pará a atuar especificamente 
com bonecos de fio, os mario-
netes ou títeres, desde 2007.

Na Estação, haverá a “Mos-
tra Cineminha no Círio” traz 
a partir das 15 horas os fil-
mes “O achado de plácido”, 
“O rapto do peixe-boi”, “Nos-
sa Senhora dos Miritis”, “Ad-
mirimiriti”. As animações 
são produções paraenses.

“Fizemos uma progra-
mação diversificada para as 
crianças com foco na valo-
rização da cultura do Pará. 
Pela manhã teremos artesa-
nato e teatro no Mangal, no 
horário da tarde iremos ter 
cinema e muita música na 
Estação e tudo gratuito pa-
ra o público”, disse Gabriela 
Landé. Para participar da 
programação não precisa fa-
zer inscrição, mas chegue ce-
do para garantir seu lugar.

A partir das 17h30, os 

Palhaços Trovadores levam 
para o palco sua homena-
gem ao Círio de Nazaré, com 
a peça “A morte do Patarrão”. 
De uma maneira divertida, 
os clows mais famosos do 
Pará encenam a história do 
Pato do Círio. Às 18h30, o Boi 
Veludinho leva cabeçudos e 
pierrôs à orla da Estação. O 
grupo é formado por meni-
nos e meninas do Guamá e 
realiza, há 16 anos, trabalho 
de difusão e valorização do 
boi de máscara típico de São 
Caetano de Odivelas no pú-
blico infanto-juvenil do bair-
ro. Depois, às 18h, a Banda 
Acordalice vai fazer um es-
petáculo de músicas infan-
tis na Orla do Armazém 3, 
encerrando a programação 
na Estação das Docas.

Teatro infantil e show de 
mágica estão na programa-
ção especial do Espaço São 
José Liberto. Com entrada 
gratuita, as apresentações 
iniciam pela manhã, às 10h, 
no Coliseu das Artes. A Cia. 
de Teatro 7 da Arte apresen-
tará o espetáculo “A Meni-
na Bonita do Laço de Fita”. 
A peça narra a história de 
um coelho branco que fica 
encantado ao ver a garota, 
chamada Menina Bonita, de 
pele negra. Cercado de ou-
tros coelhos brancos, o per-
sonagem busca alternativas 
para ficar parecido com a 
garota. Ele toma café, se pin-
ta com tinta preta e nada o 
faz ficar negro. 

O espetáculo trabalha 
com o tema da diversidade, 
não somente com de apre-
sentar ao espectador a rique-
za da diversidade étnico-cul-
tural brasileira, contribuindo 
para que as crianças se apro-
priem de valores como o res-
peito a si mesmo, aos outros 
e à aceitação.

À tarde, a partir das 17h, 
também no Coliseu das Ar-
tes, o mágico internacional 
Rafael Voltan apresentará 
um espetáculo com perfor-
mances que prometem en-
cantar e divertir as crianças.

Na Assembleia Paraense 
a programação especial se 
inicia a partir das 10h. Neste 
ano o tema da confraterniza-
ção será o Circo, e levará ao 
clube alguns artistas do pi-
cadeiro para divertir a garo-
tada, além de uma diversida-
de de atrações que promete 
fazer a alegria da garotada.

A festa infantil no clube 
já tradicional e atrai um nú-
mero cada vez maior de pe-
quenos sócios a cada edição. 
A data comemorativa ainda 
contará com outros atrativos 
para divertir a criançada, co-
mo brincadeiras recreativas, 
brinquedos infláveis e muita 
diversão no complexo infan-
til do clube. O espaço game 
também promete divertir 
com jogos de guitarra e tape 
dance. Além disso, haverá 
oficinas temáticas e até mes-
mo pinturas com o tema pro-
posto para festa deste ano. 

Outro espaço que ofere-
cerá programação especial 
e gratuita para a criançada é 
a Fundação Cultural do Pa-
rá (Centur). A programação 
inicia a partir das 18h, para 
comemorar o Dia das Crian-
ças. Haverá apresentação 
dos Palhaços Trovadores 
(18h), Cia. In Bust de Teatro 
com Bonecos (19h) e banda 
Acordalice (20h). O Grupo 
Experiência também se 
apresentará para o público 
infantil com a peça “O Pati-

Criança quer cultura e arte
Teatro, música, cinema e muita 
diversão são opções para 
os pequenos de Belém nas 
comemorações do Dia das Crianças
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A Cia. Bric Brac faz 
apresentação de 
teatro de marione-
tes com as fábulas 
de Esopo

nho Preto”, a partir das 10h, 
no Cine Líbero Luxardo.

ORIGEM

O Dia das Crianças é uma 
data comemorada nos quatro 
cantos do planeta. De acordo 
com a história e o significado 
da comemoração, cada país 
escolhe uma determinada 
data e certos tipos de cele-
bração para comemorar o 
dia dos pequenos cidadãos. 

Ao mesmo tempo, o Fundo 
das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef) convencionou 
o dia 20 de novembro para se 
comemorar o dia das crian-
ças, após oficializar, em 1959, 
a Declaração dos Direitos da 
Criança. Nesse documento, 
se estabeleceu uma série de 
direitos válidos a todas as 
crianças do mundo como ali-
mentação, amor e educação.

No caso brasileiro, a tenta-
tiva de se padronizar uma da-
ta para as crianças aconteceu 
algumas décadas antes. No 
dia 5 de novembro de 1924, 
um decreto que instituiu o 
dia 12 de outubro como data 
oficial para comemoração do 
Dia das Crianças. Desde en-
tão, é fortalecida no mercado 
por empresários do ramo in-
fantojuvenil.

O LIBERAL


