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> Romance ‘Ficar’ reflecte sobre os sentimentos do amor e da liberdade.
LIVRARIA 100ª PÁGINA

BRAGA

LITERATURA

Livro para mudar mentalidades
O romance ‘Ficar’, de Pompeu Miguel Martins, foi apresentado na passada sexta-feira em Braga e retrata
as diferentes fases da vida de um jovem que vive numa pequena localidade.
> miguel viana

“É um livro que pretende ajudar
a mudar mentalidades, através
da reflexão sobre o tempo”,
disse sexta-feira à noite, em Braga, Pompeu Miguel Martins, a
propósito do lançamento do seu
novo romance, ‘Ficar’.
A obra foi apresentada na Livraria 100.ª Página, pelo professor da Universidade do Minho,
Jaime Costa.

O livro retrata a vida de um
homem, desde a infância até à
velhice, que vive numa pequena
vila.
“Pode muito bem ser a cidade
de Fafe, que é a minha terra, que
foi vila e só é cidade há pouco
tempo. Contudo o cenário passase também em Paris e Portugal
na altura da Revolução ”, revelou Pompeu Miguel Martins,
que acrescentou que a obra também tem um cunho pessoal.

“Tem alguns dos valores que me
foram transmitidos pelos meus
pais, e a foto da capa, por exemplo, é o meu pai quando era pequeno, em 1922. Foi inspirado
em episódios da vida familiar”,
disse o autor. O sentimento de
liberdade, a reconstrução de
afectos, o confronto entre a ética, a estética e as emoçoes são
os valores mais presentes na
obra, que foi apresentada publicamente, pela primeira vez, em

Dezembro do ano passado. “São
valores que inquietam sempre”,
considerou Pompeu Martins.
Carga política
Para o autor, o livro pode ter
mesmo uma carga política sem,
contudo ser uma obra política.
“É importante que as pessoas
tenham a consciência de que
houve muito sangue derramado
para a civilização chegar onde
chegou, e o livro aborda um

pouco isso. Pretende reflectir sobre esse assunto”
Sobre o autor
Pompeu Miguel Martins é natural de Fafe.
Licenciou-se em Psicologia
pela Universidade Autónoma de
Lisboa e obteve a pós-graduação
em História na Universidade do
Minho. Actualmente é vereador
da Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Fafe.
Publicidade
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Momento da apresentação do romance ‘Ficar’

Alunos de Maximinos assistem
à apresentação da peça ‘Os Maias’
Os alunos do Agrupamento de Escolas de Maximinos vão poder assistir,
no dia 7 de Fevereiro, no Auditório Municipal de Espinho, à
apresentação da peça ‘Os Maias’, baseada na obra homónima de Eça de
Queirós.
A iniciativa tem como objectivo motivar os alunos para a leitura da obra
do programa, levar os alunos a compreender a importância das
linguagens teatrais que constituem a essência da obra
dramática, promover valores de civilidade, desenvolver o gosto por
atividades de âmbito cultural, promovendo a criatividade e o espírito
crítico.
Cada bilhete custa 10 euros e inclui o transporte.
Apresentação está a cargo da Companhia de Teatro ATE.
Os alunos que assistirem à peça estão dispensados do período das
aulas da manhã.
O romance ‘Os Maias’ foi escrito em 1888 por Eça de Queirós.

