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AGENDA
sábADo
DANçA
AlcobAçA

Dance na Gala dos Óscares da 
escola de dança Passo cubano, a 
partir das 22:30 horas. Vista-
se a rigor e venha passar uma 
noite em cheio dançando com 
os bailarinos da Real Abadia

 

DiA 26
litErAturA
cElA

‘Sábado literário no concelho de 
Alcobaça’ é a proposta do cen-
tro cénico da cela. o evento, que 
decorre às 21 horas, conta com 
a presença de Vanda Furtado 
Marques, Rogério Pereira, Pedro 
Mateus e Natércia Inácio
 

DiA 27
poEsiA 
AlcobAçA

o café Tertúlia, em Alcobaça, vai 
receber uma Tertúlia de Poesia, 
no próximo dia 27, pelas 21:30 
horas. Será um encontro de 
amigos da poesia e da prosa, 

“para dizer poesia vadia”, com 
temas originais ou de autor, ao 
gosto de cada um

DiA 29
oficiNA 
NAzARé

Dar a conhecer as várias téc-
nicas de desenho e pintura é 
o objetivo do Atelier Técnicas 
de Expressão Plástica que vai 
decorrer na biblioteca Municipal 
da Nazaré,na sala infantil, às 
16 horas. A oficina é digirida a 
crianças até aos 12 anos

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 horas 
e das 14 às 19 horas e aos fins de 
semana das 15 às 18 horas 

Até Ao fiNAl Do mês
Exposição
NAzARé

A biblioteca Municipal da Nazaré 
apresenta a exposição biblio-
gráfica ‘Woddy Allen’ até ao 
final do mês. A mostra pode 
ser apreciada de segunda a 
sexta-feira, entre as 9 e as 18 
horas, e aos sábados, das 15 até 
às 18 horas

flores do campo organiza ‘descamisada’ em Valado dos frades

o rancho folclórico Flores do campo promove, no 
próximo sábado, a partir das 21 horas, em Valado dos 
Frades, uma ‘descamisada’. 

Trata-se da recriação de um dos costumes rurais locais 
e tem como objetivo manter viva a memória cultural 
daquela vila. Além disso, incentiva os mais jovens a 
preservar antigas tradições, ao mesmo tempo que os 
mais antigos recordam.

A animação musical do evento estará a cargo do grupo 
Flores do campo. A recriação etnográfica da descamisada, 
a atividade agrícola ligada ao ciclo do milho.

 A realização da atividade na Praça 25 de Abril estará 
condicionada às condições do tempo. Em caso de mau 
tempo, a descamisada realizar-se-á na nova sede da 
bIR – biblioteca de Instrução e Recreio da Nazaré.

litErAturA

A câmara de celorico de bastos promoveu 
um concurso literário e o vencedor foi o 
alcobacense luís de Sousa Alves, apre-
sentando uma produção literária ainda 
inédita. Novidades, para breve. 

Até lá, o autor continua a apresentar o seu 
livro de mini contos ‘curtas - com margem 
de progressão’ por todo país. No próximo 
domingo, pode encontrar o escritor luís 
de Sousa Alves, na livraria Arquivo, pelas 
16 horas, a apresentar esta obra literária. 
As apresentações do autor e do livro estão 
a cargo de José Alberto Vasco. Momentos 
antes, haverá uma performance de Paulo 
Marinho em gaita-de-foles. 

‘curtas - com margem de progressão’ 
um livro em que “as personagens são 
caricatas, peculiares, os contos especiais, 
e o narrador dá-lhes aquela pincelada 
suave de ironia e graça”.

o livro ‘ofício dos pássaros’, de Alberto 
Riogrande, será apresentado, amanhã, 
pelas 21:30 horas, no café Tertúlia, em 
Alcobaça. A apresentação está a cargo de 
Ilda Azinhais Velez, professora na Esdica. 
Alberto Riogrande, que escreveu ‘A lua no teu 
umbigo’, é professor na área das Humanida-
des. Descendente de agricultores, mantém 
viva a matriz ancestral e o encantamento 
deslumbrado pela mãe natureza. 

luís de sousa Alves 
apresenta livro  
na livraria Arquivo

‘ofício de pássaros’  
na biblioteca  
de Alcobaça

o músico alcobacense Hugo Trindade é um 
dos elementos que integra o júri do II bass 
Day lX, que decorre amanhã, a partir das 15 
horas, em lisboa. Juntam-se leo Espinoza 
e cécero lee. Haverá workhops com Yuri 
Daniel, Eddy Slap, Miguel Amado e Norton 
Daiello. o evento conta com a participação 
especial do baterista luís candeias.

músico de Alcobaça 
intregra júri  
do bass Day lx

momentos de música de 
câmara a partir de domingo

Há eventos sem os quais Alcobaça já não 
pode passar, o concurso Internacional de 
Música de câmara “cidade de Alcobaça” 
(cIMcA) é um desses exemplos. Um evento 
que leva o nome de terras de cister além-
fronteiras e traz até cá músicos de vários 
pontos do mundo. A maioria dos músicos, 
são jovens promissores. 

o evento começa domingo, com o sorteio 
das provas eliminatórias, e termina dia 1 do 
próximo mês. 

A maioria dos grupos e dos instrumentistas 
são oriundos de Portugal, mas também de 
como Espanha, Alemanha, França, Itália, 
Holanda, Polónia, Grécia, letónia, lituânia, 
Rússia e Japão. Estão a concurso um total 
de cerca de 24 formações e cerca de sete 

dezenas de músicos, divididos entre as duas 
categorias (Júnior e Sénior). 

os vencedores na categoria Júnior recebem 
2.500 euros e têm a oportunidade de atuar na 
próxima edição do cistermúsica. Na categoria 
Sénior, o prémio será de quatro mil euros 
e também com concertos no cistermúsica, 
Festival Internacional de Música de câmara 
de Stellenbosch (África do Sul, 2014) e centro 
cultural de belém (2014). 

o cIMcA - uma ideia de António Rosa, diretor 
Artístico do concurso e mentor do projeto - 
tem como objetivo a divulgação da Música 
de câmara, premiando o esforço, o talento 
e a criatividade dos participantes.

texto   luci pais

músicA

DANçA

litErAturA

músicA


