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José Gil, presidente da companhia S.A. Marionetas, apresenta
o livro “Dom Roberto” no Museu
da Marioneta de Lisboa, pelas 18
horas. Em Alcobaça, o lançamento do livro está marcado
para 12 de outubro

O Largo de Nossa Senhora da
Nazaré, no Sítio, pelas 17 horas,
volta ser palco do Festival de
Folclore em Honra de Nossa
Senhora da Nazaré, organizado
pelo Grupo Etnográfico Danças e
Cantares da Nazaré e pela Confraria Nossa Senhora da Nazaré

O Teatro Miguel Franco, em
Leiria, volta a receber, pelas
21:30 horas, os concertos com
conversa “As Paredes Têm Ouvido?” com os The Allstar Project.
A organização está a cargo da
Associação Metamorfose Hábitos Em Mutação

Até domingo
exposição
nazaré
“COOLagens” é o título da exposição que João Videira Santos
apresenta na Biblioteca Municipal da Nazaré até domingo. A
exposição poderá ser visitada de
segunda a sexta-feira, das 9:30
às 13 horas e das 14 às 19 horas

até final do mês
exposição
NAZARÉ
“Livros que mudaram o mundo”
e “Regresso às Aulas” são as
duas exposições bibliográficas
deste mês, patentes na Biblioteca da Nazaré. As visitas podem
ser feitas entre as 9:30 e as 13 e
das 14 às 19 horas e aos fins de
semana das 15 às 18 horas

O III Concurso Internacional de Música
de Câmara “Cidade de Alcobaça” (CIMCA)
tem abertas as inscrições até ao próximo
dia 23 de setembro. A competição, que tem
como objetivo a divulgação da música de
câmara vai-se realizar entre os dias 27 de
outubro e 1 de novembro, no Cine-teatro
de Alcobaça.
Os vencedores na categoria júnior
receberão um prémio de 2.500 euros
(patrocinado pela Fundação Inatel) e a
oportunidade de se apresentarem em concerto no Cistermúsica – Festival de Música
de Alcobaça, em 2014. Na categoria sénior,
o prémio será de 4 mil euros, também com
concertos garantidos no Cistermúsica, em
2014, Festival Internacional de Música de
Câmara de Stellenbosch (África do Sul, 2014)
e Centro Cultural de Belém (2014).
O júri do concurso é composto por:
António Rosa (presidente do júri e diretor
artístico) e Luiz Fernando Pérez Herrero
(Escuela Superior Reina Sofia, Madrid),
ambos repetindo a sua presença, aos
quais se juntam Abel Pereira (Orquestra
Sinfónica do Porto Casa da Música e ESMAE), Miquel Bernat (Drumming, ESMAE e
ESMUC, Barcelona), Aníbal Lima (Academia
Nacional Superior de Orquestra) e Lori Sims
(Western Michigan University, EUA).
Simantra Grupo de Percussão foram
os grandes vencedores da última edição
do Concurso Internacional de Música de
Câmara “Cidade de Alcobaça” na Categoria
Sénior, atuando no Mosteiro de Alcobaça
no passado mês de junho, no âmbito do
Cistermúsica.

Gambuzinos com 1 Pé de Fora vão estrear
“A Boda”, de Bertolt Brecht, no sábado, pelas
21:30 horas, no Centro Cultural Gonçalves
Sapinho (CCGS), na Benedita.
Com encenação de Mariana Ferreira e
Sofia Serrazina, a peça volta a estar em cena
aos sábados até 19 de outubro, sempre às
21:30 horas, no auditório do CCGS.
José Saramago, Paulo Batista, Rafael Serrazina, Sofia Fialho, Mónica Lourenço, Cláudia
Almeida, Cláudia Silva, Alexandre Santos e
Bruno Fialho são os nomes que compõem
o elenco da adaptação da peça.
“A boda dos pequenos burgueses” conta
a história de uma noiva, que mal consegue
disfarçar a gravidez e do noivo, orgulhoso
de ter construído sozinho toda a mobília,

celebram em família o seu casamento. A boda
desenrola-se segundo as regras postiças
de um cerimonial padrão, onde o modelo
vigente e o da alta burguesia. Uma comédia
que retrata o jogo do faz de conta criado
pelas revistas cor de rosa, e que promete
arrancar muitas risadas do público.
Os bilhetes estão à venda na bilheteira do
CCGS e na biblioteca do Externato a partir
das 20 horas no dia do espetáculo.
A associação cultural, que surgiu na
sequência do grupo de teatro “Os Gambuzinos”, encenou recentemente peças
como “O menino que virou história”, de
Nanna de Castro e “A Cantora Careca”, de
Eugène Lonesco.
texto SARA VIEIRA
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S.A. Marionetas ganham
prémio no maior festival
de marionetas
A companhia S. A. Marionetas - Teatro & Bonecos conquistou o galardão de melhor espetáculo tradicional de
marionetas de rua no Wayang World Puppet Carnival 2013,
considerado o maior festival de marionetas do mundo,
em Jacarta, na Indonésia. A companhia recebeu, ainda,
a nomeação para melhor espetáculo de rua. “Tubic” e
“Teatro Dom Roberto” foram os espetáculos apresentados.
Entretanto, a companhia apresentou ontem, já depois
do fecho de edição, a programação para a 16.ª edição do
festival Marionetas da Cidade, que decorre nos dias 11, 12
e 13 de outubro.

teatro

“Porto de Abrigo - aspiração de
um povo” é o título da exposição comemorativa dos 30 anos
do porto de abrigo da Nazaré,
que vai estar aberta ao público,
no Centro Cultural da Nazaré
(antiga lota) até 6 de outubro. A
entrada é livre

música

Centro Cultural Gonçalves
Sapinho recebe “A Boda”

Inscrições abertas
para Concurso de
Música de Câmara

até 6 de outubro
exposição
NAZARÉ

40 músicos marcaram
presença no festival
Gravíssimo!
Cerca de 40 músicos participaram,
durante quatro dias, no Gravíssimo! 3º
Festival e Academia Internacional de Metais
Grave, que decorreu no Cine-Teatro e na
Academia de Música de Alcobaça.
“Foi uma experiência humana e artística com a qual todos aprendemos
muito”, assegurou Sérgio Carolino, da
direção artística, juntamente com Hugo
Assunção. “O feedback foi tão positivo
que brevemente anunciaremos as datas,
nomes dos professores e ensembles
convidados para o Gravíssimo de 2014”,
anunciou o tubista.
Entre masterclasses, colóquios, apresentações de jovens solistas e recitais
dos músicos convidados, o festival reuniu em Alcobaça alguns dos melhores
músicos de metais graves, tais como
Gabriel Antão, Ricardo Antão, Demondrae
Thurman, Mike Forbes, Javier Colomer
e Paulo Perfeito. Destacou-se a estreia
da versão júnior dos Mr SC & The Wild
Bones Gang e a apresentação de obras
originais do grupo “sénior” Mr SC & The
Wild Bones Gang.

literatura

literatura

Armazém das Artes
recebe este sábado
“Afectos e Memórias”

Conto de valadense
entre os finalistas
concurso nacional

A apresentação de “Afectos e Memórias”,
da autoria de Fernanda Nabais, está marcada
para sábado, pelas 16 horas, no Armazém
das Artes, em Alcobaça. A obra marca a
estreia da poetisa, que reside em Alcobaça
desde 1975, na edição com um conjunto
de poemas, ilustrados por fotografias de
época. O prefácio é da autoria do fotógrafo
alcobacense, Jorge Barros.

“Lilith - Uma biografia não autorizada” é
o nome do conto de Vasco Sousa, de Valado
dos Frades, que ficou entre os 10 finalistas
no Concurso Talentos Fnac Literatura. Depois
do júri ter selecionado os dez contos, entre
800 a concurso, agora serão premiados os
5 contos mais votados pelos internautas.
Assinado sob o pseudónimo Mr. Grieves, a
votação está aberta no site da Fnac.

