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AGENDA
sábado
teatro
benedita
A peça de teatro “A Boda dos
Pequenos Burgueses”, apresentada pelo grupo de teatro
“Os Gambuzinos”, continua em
cena este e no próximo sábado,
no auditório do Centro Cultural
Gonçalves Sapinho, na Benedita,
a partir das 21:30 horas

sábado
workshop
alcobaça

domingo
literatura
nazaré

Arteterapia é o nome do
workshop que vai decorrer na
Biblioteca Municipal de Alcobaça,
sábado, das 14:30 às 17 horas.
Djanira Costa é a formadora do
ateliar que pretende “reconhecer,
trabalhar e equilibrar as nossas
emoções”

No âmbito da hora do conto,
este mês é a vez da história “Vê
se adivinhas” ser apresentada
no domingo, pelas 15:30 horas,
na Biblioteca Municipal da
Nazaré. A recolha de textos é de
Joana Ferreira da Silva e ilustrações de Eunice Rosado

domingo
música
alcobaça
A Academia de Dança de Alcobaça leva a cabo mais um ateliê
de música para bebés no
domingo, pelas 10:30 horas.
“Brincando com os sons... no outono” encerra a série de ateliês
dos 0 aos 36 meses, realizados
ao longo deste ano

dia 19
música
nazaré

até 10 de novembro
exposição
NAZARÉ

Os Bombeiros Voluntários da Nazaré vão receber um espetáculo
de variedades, pelas 22 horas,
no dia 19, com vários artistas
nazarenos, acompanhados por
Mário João Estrelinha. O evento
contará com a participação
especial dos “Loucos da Folia”

O Centro Cultural da Nazaré
(antiga lota) acolhe, de 13 de
outubro a 10 de novembro, uma
exposição coletiva de pintura.
Sob o tema “Delírios de luz num
sonho dual”, Maria Gabriela Matos e Rute Sousa Avelino são as
autoras presentes nesta mostra

CONCURSO

CINEMA

João Bello vence
prémio de artes
plásticas no Estoril

ALCOBAçA
Circuito Fechado
dE John Crowley
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
Domingo e segunda-feira, às 21:30 horas

O beneditense João Bello foi premiado no
âmbito do evento “Segredos para Amar”,
na categoria de Artes Plásticas.
Organizado pela Fundação Maria Castelo
Branco, a atribuição de troféus decorreu
no passado sábado, no auditório da escola
Salesiana do Estoril. Encerrada a exposição
Segredos para Amar, abriram as votações
para apurar o melhor quadro, o melhor livro,
o melhor pintor, o melhor músico.
Assim, com os convidados especiais Vasco
Correia no piano e José Ornelas no canto,
foram entregues os galardões de ouro a
António Vilhena (literatura infantil), João
Bello e Pedro César Teles (Artes Plásticas),
Paulo Figueiredo e Bruno Costa (Clave de Sol
de ouro) e ainda as menções honrosas em
prata a António Loureiro, pelo seu tributo
a Cascais e a Maria Correia e Jorge Correia
pela tributo às poetisas da nossa história.
António Vilhena recebeu o galardão de
prata pela poesia.

leiria
A Gaiola Dourada
de Ruben Alves
cinemacity
De hoje a quarta-feira, às 17:40 e 21:50
horas

LITERATURA

Escritor alcobacense
apresenta livro de
minicontos no Porto
O escritor alcobacense Luís de Sousa Alves
vai apresentar o seu livro de minicontos
“Curtas - Com Margem de Progressão”, sábado, pelas 17 horas, no Porto.
A apresentação da obra, que decorrerá
na Livraria Bertrand do centro comercial
Dolce Vita Antas, será feita pelo escritor
alcobacense José Alberto Vasco, que apresentará igualmente o autor, que se estreia
no mundo literário com este livro.

caldas da rainha
Diana
De Oliver Hirschbiegel
vivacine
De hoje a quarta-feira, às 15:25, 18:05,
21:20 e 23:50 horas (sexta-feira e sábado)

“Marionetas (à solta) na
Cidade” até domingo
As marionetas estão de volta a Alcobaça,
naquela que é a 16.ª edição do festival
“Marionetas na Cidade”, que vai decorrer
entre amanhã e domingo, em vários locais
da cidade.
Destinadas ao público escolar, para amanhã estão marcadas duas sessões (10 e 14:30
horas) do espetáculo “Resposta a todas as
perguntas”, apresentado pelo Projeto Pumba,
no auditório da Escola Adães Bermudes. À
noite, pelas 21:30 horas, o Cine-teatro de
Alcobaça recebe a peça “King Kong - Quem é o
monstro?”, pela companhia Alma D’Arame.
No sábado, é a vez de a companhia S.A.
Marionetas “jogar” em casa, apresentando
a peça “Teatro Dom Roberto”, no Mercado
Municipal de Alcobaça, pelas 11 horas. A peça
repete à tarde na Praça 25 de Abril, pelas
15 horas, numa tarde dedicada ao Teatro
Dom Roberto, com apresentações de Vítor
Santa-Bárbara (16:30 horas) e João Costa
(17 horas).

Depois do lançamento do livro “O Saloio
de Alcobaça” e de um vinho abafado na Biblioteca Municipal de Alcobaça, as iniciativas
do festival de teatro prosseguem à noite com
o espetáculo “As Pequenas Cerimónias”, de
João Calixto e Tiago Viegas, no Cine-teatro
João d’Oliva Monteiro, pelas 21:30 horas.
No domingo, último dia do festival, pelas
15 horas, tem início a peça “Vegitales”, da
companhia Cia Marimbondo, e uma hora e
meia depois será a vez da estreia, em Alcobaça, da peça “A Farsa do Sapateiro”, das
S.A. Marionetas. Ambas as apresentações
decorrem na Praça 25 de Abril.
Com exceção das peças de sexta-feira e
sábado, todos os espetáculos programados
são gratuitos. Até dia 27 de outubro, o Café
Tertúlia tem patente a Mostra Bonecos do
Mundo, uma coleção da companhia alcobacense, que há 16 anos trabalha para o
boneco ter lugar em Alcobaça.
texto/foto sara vieira

José Gil apresenta “Teatro Dom Roberto”
“Teatro Dom Roberto. O teatro tradicional itinerante português de marionetas. O Saloio
de Alcobaça e os novos Palhetas” é o nome do livro de José Gil, das S. A. Marionetas, que
será apresentado sábado, pelas 18 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Alcobaça.
Resultado da sua tese de dissertação de mestrado na Universidade de Évora, o livro de
José Gil é uma edição da EGEAC e do Museu da Marioneta de Lisboa.
No mesmo dia, e meia hora depois, está agendado o lançamento do “Dom Roberto –
Vinho Abafado”, uma parceria estabelecida entre a companhia S.A. Marionetas e a Adega
Cooperativa de Alcobaça. O rótulo do abafado, escrito em Português e Inglês, incluirá uma
pequena descrição do que é o teatro de marionetas, em Portugal.

teatro

CONCURSO

Participantes do
concurso “Cidade de
Alcobaça” apurados
Os grupos que irão participar na próxima edição do Concurso Internacional de
Música de Câmara “Cidade de Alcobaça”
(CIMCA), que se realiza entre os dias 27 de
outubro e 1 de novembro no Cine-teatro
de Alcobaça, já estão definidos.
Entre os participantes contam-se na sua
maioria grupos e instrumentistas oriundos de Portugal, mas também de países
como Espanha, Alemanha, França, Itália,
Holanda, Polónia, Grécia, Letónia, Lituânia,
Rússia e Japão, num total de cerca de 24
formações a concurso e com a presença
de cerca de 70 músicos, divididos entre as
duas categorias (Júnior e Sénior).
Todos os concorrentes receberão um
diploma de participação e os premiados
uma certificação correspondente à sua
classificação após a sua participação na
competição.

