
 

 

 

Paredes de Coura recebe 
Ogre electric de Maria João 

sáb | 22 out | 21h30 | CENTRO CULTURAL 

 

Maria João volta a Paredes de Coura este sábado, pelas 21h30, recorrendo ao projeto OGRE 

para mais uma incursão pelo mundo da eletrónica. Aspetos para confirmar com ‘Open Your 

Mouth’, onde Maria João caminha numa direção mais urbana, com um groove orientado para 

o hip-hop, numa viagem que nos leva a paisagens de sonho, florestas escuras e misteriosas, 

ritmos africanos, e mesmo ao interior das nossas mentes alucinadas. 

Para além da formação de base, que inclui João Farinha (teclados, sintetizadores, composição 
e produção) e André Nascimento nas ambiências eletrónicas, o novo álbum ‘Open Your Mouth’ 
conta ainda com o baterista Silvan Strauss que acrescenta uma nova direção sonora. 
 

Nesta sua terceira incursão pelo mundo da electrónica, Maria João encoraja-nos a abrir a boca, 

cantar, falar, amar e lutar pelo que acreditamos. Com este projeto OGRE electric, Maria João e 

a sua banda procura sempre novas coisas - este será sempre o lema deste projeto, que por 

vezes é difícil de definir. Mas também, quem é que precisa de rótulos?  

 

Maria João (PT) - voz 

João Farinha (PT) - teclados / sintetizadores (composição/produção musical) 

Diana Gageiro (PT) - electrónica 

Silvan Strauss (DE) - bateria (produção musical) 

Centro Cultural de Paredes de Coura 

Dia 22 de outubro - 21h30 

Bilhetes à venda na plataforma BOL em https://mparedescoura.bol.pt/ e no Centro Cultural de 

Paredes de Coura 

Valor: 5€ (Bilhete pago a partir dos 6 anos) 

Não é permitida a entrada a menores de 6 anos 

Não é permitida a entrada na sala após o início do espetáculo 
 



 

 

Maria João escolhe ‘Blade Runner’ para o Ler Cinema 

Complementarmente, prossegue este domingo, 23 de outubro, pelas 15h00 e também no 

Centro Cultural, mais uma sessão do Ler Cinema. 

Nesta iniciativa com que se pretende trazer a Paredes de Coura, uma vez por mês, nomes da 

música, literatura, artes plásticas, política e cultura para falar sobre os filmes que lhes marcaram, 

a escolha deste mês recaiu sobre a cantora Maria João que escolheu o filme ‘Blade Runner’, 

dirigido por Ridley Scott. 

Precede a projeção de ‘Blade Runner’ a curta-metragem ‘Sol Negro’ realizada por Maureen 

Fazendeiro. 

  

SOL NEGRO 

SINOPSE 

Vislumbres do eclipse solar do dia 20 de março de 2015, em Lisboa. Uma carta fala 

sobre a vida numa terra longínqua. 

FICHA TÉCNICA 

Realizador Maureen Fazendeiro 

Produtor Valentina Novati, NORTE PRODUCTIONS 

Luís Urbano, Sandro Aguilar, O Som e a Fúria 

Argumento Maureen Fazendeiro, based on a poem by Henri Michaux 

Fotografia Nicolas Rey, Pedro Pinho 

Montagem Pedro Filipe Marques, Maureen Fazendeiro 

Música Norberto Lobo 

Som António Pedro Figueiredo, Miguel Martins 

Voz Off Delphine Seyrig 

Língua Original Francês 

Duração: 7 minutos  

BLADE RUNNER  

SINOPSE 

"É um filme ícone, mítico, um daqueles que vai ficar na história do cinema. Ridley Scott 



partiu do conto "Do Androids Dream of Electric Sheep?", de Philip K. Dick, para 

apresentar um mundo futuro exausto, denso, poluído e violento. Um futuro 

magnificamente concebido nos cenários de Syd Mead, onde Harrison Ford é o 

protagonista, um ex-agente da polícia que é encarregue de uma investigação em Los 

Angeles, no século XXI, sobre um grupo de andróides que se dirige para a 

Terra. “  (PÚBLICO)  

Ficha TÉCNICA 

Realização Ridley Scott 

Argumento e diálogos Hampton Fancher, David W. Peoples, Philip K. Dick (história 

original) 

Intérpretes Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young, Edward James, Olmos M. 

Emmet, Walsh Daryl, Hannah William, Sanderson Brion, Jones Joe Turkel 

Música Vangelis 

Fotografia Jordan Cronenweth 

Montagem Marsha Nakashima 

Duração: 117 minutos 
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