
Comunidade escolar da Sá de Miranda
saiu à rua para ‘Andar a ler’ 
A coordenadora da biblioteca da Escola Secundária Sá de Miranda,
Maria de Fátima Costa, mostrou-se “satisfeita” com a adesão quer da
comunidade educativa, quer do público em geral à segunda edição do
‘Andar a Ler’, que decorreu durante a manhã de ontem.
“Esta iniciativa é já o culminar da Semana da Leitura e a ideia é sair da
escola e trazer o livro à cidade, sensibilizando as pessoas para lerem
mais e, ao mesmo tempo, incentivar para o exercício físico”, justificou 
a professora bibliotecária.
Cerca de 500 pessoas participaram na iniciativa e andaram a ler por
algumas ruas da cidade. “Para além de ler, oferecer livros e declamar
poemas, houve dança do ventre, dança africana, hip hop e capoeira”,
informou aquela responsável. E atirou: “a tarefa dos alunos, funcionários
e encarregados de educação foi facilitada porque as pessoas
mostravam-se curiosas com o que estávamos a fazer”. 
O sucessso e a adesão ao ‘Andar a Ler’ é já um bom prenúncio para 
a edição do próximo ano.
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> rui serapicos

Herodes fica encantado com Sa-
lomé e oferece-lhe o que ela qui-
ser. Ela pede a cabeça de João
Baptista. A história, do evange-
lho segundo S. Marcos, é recu-
perada por escritores do século
XIX, como Flaubert, Eça e Os-
car Wilde. 

Para esta ópera, Pedro Amaral
inspira-se num texto de Fernan-
do Pessoa. Recupera o mito de
Salomé, cujo casamento em se-
gundas núpcias com Herodes, ir-
mão do primeiro marido, assu-
miu na época contornos de es-
cândalo. O enredo conta seis
personagens, sendo três cantores
masculinos. Herodes é interpre-
tado por Jorge Vaz de Carvalho,
o capitão por Mário Redondo e o
escravo por Armando Possante. 

As três vozes femininas são
Salomé, por Carla Caramujo e
duas aias — Ângela Alves e
Sara Braga Simões.  

Interpelada pelo CM para um

comentário sobre o espectáculo
que hoje tem a sua première em
Londres, Sara Braga Simões res-
ponde que a estreia de uma
ópera “é sempre um aconteci-
mento, especialmente tratando-
se se um compositor tão distinto
como é o Pedro Amaral. É um
privilégio ( e uma honra) poder
dizer que este papel que vou fa-
zer (a Aia 2) foi escrito especial-
mente para a minha voz (o que é
algo, por si só, extraordinário na
vida de um cantor)”. 

“É um papel enorme”, acres-
centa “estou em cena do pri-
meiro ao último minuto da ópe-
ra. Para além do mais, a ópera
será estreada em Londres (um
dos mais importantes centros
musicais no mundo), com um
dos melhores ensembles dedica-
dos à música contemporânea no
mundo: a London Sinfonietta.
É, por isso, um momento único!
Sinto-me, de facto, privilegiada
por poder fazer parte deste pro-
jecto. A ópera está muitíssimo

bem escrita e o texto é belíssi-
mo.... ou não fosse Fernando
Pessoa”.

Nascida e formada
na cidade de Braga

Sara Braga Simões nasceu em
Braga no ano de 1975. Iniciou
estudos musicais aos 10 anos no
Conservatório de Música Ca-
louste Gulbenkian. Licenciou-se
em Comunicação Social pela
Universidade do Minho e em
Canto pela Escola Superior de
Música do Porto. Continuou a
formação no Estúdio de Ópera
da Casa da Música. Foram seus
mestres Manuela Bigail, Rui
Taveira e Peter Harrison. Actual-
mente recebe orientação de Eli-
sabete Matos. Em 2008 gravou,
com o pianista Luís Pipa, a inte-
gral da obra para Canto e Piano
de Eurico Thomaz de Lima. 

Desde a temporada de 2006/-
/2007 tem sido presença regular
nas temporadas do Teatro Na-
cional São Carlos.

Sara Braga Simões estreia em Londres
A soprano bracarense Sara Braga Simões integra a ópera de Pedro Amaral 'O Sonho' que hoje estreia em Londres,
no The Place, e em Portugal, dia 3 de Maio, no grande auditório da Fundação Calouste Gulbenkian. 
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