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François Baldassare assinou uma curta-metragem intitulada “Saltimbanques”, que foi projetada na quinta-feira em Cannes, no
espaço dedicado a este tipo de filmes.

O documentário de 15 minutos conta a história da escultura dos saltimbancos que se encontra numa das praças mais emblemáticas
do Luxemburgo.

Instalada na praça do Teatro desde 1987, esta escultura foi criada por Bénédicte Weiss. Mas o filme de Baldassare não conta apenas
esta história. O realizador acompanha a vida de Sonia Lettmann, de 82 anos, uma verdadeira saltimbanca cheia de vida e com
felicidade para dar e vender.
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Livro sobre Cristiano Ronaldo
tem segunda edição em
França
O livro "Cristiano Ronaldo - Orgueil Gloire et
Préjugés" ("Cristiano Ronaldo - "Orgulho, Glória e
Preconceitos") vai ter segunda edição...
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À espera do "Sim"
Um casal dá um beijo no exterior do centro de
contagem de votos de Dublin, enquanto por toda a
Irlanda decorre o referendo sobre o casamento
entreâ€¦
(http://pt.euronews.com/foto-do-dia/2015/05

Auréola solar na Cidade do
México
A capital mexicana assistiu a um fenómeno natural
que cria arcos-íris à volta do Sol. O halo é o
resultado da refração da luz em cristais de gelo.â€¦
(http://pt.euronews.com/foto-do-dia/2015/05

Um mergulho no Sabarmati
Um "mahout" é um condutor de elefantes. Conhecido
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maisâ€¦
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