Cultura

Albufeira recebe novamente os Paginários

rui pando gomes

Albufeira

A Câmara de Albufeira está a preparar a terceira edição dos Paginários, que vai decorrer no
parque de estacionamento em frente ao edifício dos Paços do Concelho, entre os dias 8 e 15
de Junho.
O programa deste evento será dedicado à tradição sanjoanina, à literatura regional, à poesia nacional e
ainda ao Ano Internacional do Deserto e da Desertificação.
Esta iniciativa pretende, em torno de uma Feira do Livro, incentivar as pessoas para a necessidade de
aprofundarem os seus conhecimentos nas áreas das Ciências e da Língua.
Este ano, centenas de crianças farão um desfile pelas ruas com temas alusivos ao tema «Deserto e
Desertificação».
Dentro do programa, destaca-se a II Mostra de Teatro Escolar, na qual participaram seis grupos do
Concelho. O dia da entrega de prémios será no dia 14 de Junho.
Os participantes receberão prémios de presença e monetários para o melhor actor principal e melhor
actor secundário. Também será entregue o prémio de Dramaturgia e Paginários do Teatro. Neste dia
actuará o grupo PIM, com a peça «Aula de História do teatro».
A conferência «Aridez e Desertificação – presente e futuro no Algarve» terá lugar no dia 8 de Junho e
estará a cargo de Nuno Santos Loureiro, da Universidade do Algarve.
No dia 9, decorrerão as comemorações do centenário do nascimento de Rómulo de Carvalho/António
Gedeão, no Salão Nobre, com a participação da mulher do poeta Natália Nunes e da jornalista Diana
Andringa, responsável pelo documentário sobre o homenageado, que será transmitido nessa noite.
A cerimónia de lançamento do livro «A Mulher de Neruda» de Hugo Santos, vencedor do prémio
Albufeira de Literatura – Ficção 2005 será no dia 10 de Junho, Feriado Nacional.
O prémio Albufeira de Literatura – Dramaturgia 2006 também será entregue nesta cerimónia.
No dia 12, haverá Marchas e Arraial de Santo António na Avenida dos Descobrimentos e no recinto dos
Bombeiros de Albufeira, onde não faltarão as «Sortes», o «saltar da fogueira» e pratos típicos. A Banda
Alhada actuará em Albufeira neste dia.
O agrupamento jazzístico de Hugo Chaves e Sandro William Junqueira levará o seu espectáculo «Sons
e Palavras da Lusofonia» ao Auditório Municipal, no dia 14 de Junho, às 21h30.
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