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AGENDA
HOJE
TERTÚLIA 
NAZARÉ

o Museu Dr. joaquim Manso, 
no Sítio da Nazaré, recebe hoje, 
pelas 17 horas, a tertúlia ““An-
tónio Luís júnior e a Arte Naval 
em Madeira”. A iniciativa está 
integrada na exposição foto-
gráfica “António Luís júnior. o 
último calafate da Nazaré” 

SExTA
TEATRO
São MARTINho Do poRTo

A praça Frederico Ulrich, em 
São Martinho do porto, vai 
receber “A Rulote”. A peça, de 
Nuno Nunes, propositário Azul, 
que parte de uma rulote como 
ponto de convergência espa-
cial, terá início às 21:30 horas e 
conta com entrada livre

SábADO
MÚSICA 
ALcoBAÇA

No âmbito da programação 
cultural em rede dos Mostei-
ros portugueses património 
Mundial, a orquestra de jazz 
de Matosinhos vai atuar no 
Mosteiro de Alcobaça, pelas 16 
horas. Mais um concerto em 
Rede-Música no Mosteiro

SábADO 
TEATRO 
NAZARÉ

o cine-teatro da Nazaré recebe 
“Diabo a 7 Show”, pelas 21:30 
horas, sábado. A peça de tea-
tro, que junta entretenimento, 
música, magia e comédia num 
cenário de talk show televi-
sivo, conta com várias figuras 
conhecidas do público

ATÉ FINAL DO MÊS
ExPOSIÇÃO 
ALcoBAÇA

Três exposições itinerantes: 
uma na Biblioteca Municipal 
(“o ciclo de Baco: da Vinha ao 
Vinho”), outra no cine-Teatro 
(“As Designações de origem 
através dos Rótulos”) e outra 
no Museu do Vinho (“As castas 
portuguesas e seus Aromas”)

ATÉ FINAL DE AGOSTO
ExPOSIÇÃO 
São MARTINho Do poRTo 

A IV Exposição de Artes plás-
ticas, uma exposição coletiva 
subdividida em três grupos de 
artistas de áreas como pintura, 
gravura, escultura e fotografia, 
terá lugar na casa da cultura 
josé Bento da Silva em São 
Martinho do porto

i
Filipe de Moura dá 
concerto solidário no 
Cine-teatro de Alcobaça

o tenor Filipe de Moura vai dar um concerto soli-
dário este sábado, pelas 21:15 horas, no cine-teatro 
de Alcobaça. 

“Da Ópera aos Musicais”, nome do concerto, é uma 
viagem pela história da música que contemplará gran-
des canções que atravessaram séculos. Desde a ópera 
e canção lírica, passando pelo estilo dos musicais de 
teatro e filmes, sem esquecer a música portuguesa, o 
concerto contemplará obras de compositores como 
puccini, Mozart, Schubert, Andrew Lloyd Webber ou 
Ennio Morricone. 

António Alves, carolina Vicente, Eduarda Soeiro e Sara 
Estrela são as vozes que darão ainda mais brilho à noite 
musical solidária. Dos 7 euros dos bilhetes, 2 reverterão 
para causas solidárias, tais como o tratamento da Guida 
carolino e para o auxílio nos estudos de estudantes com 
dificuldades financeiras.

MÚSICA

A vigésima edição do cistermúsica 
chegou ao fim, no passado domingo, 
com chave de ouro. o concerto da 
orquestra Sinfónica portuguesa 
e coro do Teatro Nacional de São 
carlos, com direção 
de Rui pinheiro, le-
vou ao claustro do 
Rachadouro, no 
Mosteiro de Al-
cobaça, mais de 
800 espectado-
res, um número 
que ajudou 
a bater 
r e -

cordes: o melhor total na progra-
mação principal (3.317 espectadores) 
e a melhor média de assistência 
de sempre, com 221 pessoas por 
concerto.

“Foi efetivamente o cistermúsica 
com mais público com vários recordes 
de assistência”, assegura  Rui Morais, 
diretor da Academia de Música de 
Alcobaça. 
“À elevada qualidade artística 

juntou-se a afluência e entusiasmo do 
público fazendo com que em muitos 

dos concertos e bailados a lotação 
dos espaços tenha esgotado”, 

justifica o responsável. 
com salas na sua maioria 
esgotadas e com concertos 

de entrada livre, esta foi 
uma edição que 

ficou marcada 

também pela extensão do festival a 
outros concelhos, como foi o caso da 
Nazaré e Tarouca, uma das novidades 
do certame.

Não querendo, para já, destacar 
nenhum concerto do ponto de vista 
artístico, Rui Morais admite que “o 
encerramento com alguns dos coros 
de ópera mais populares de Verdi e 
Wagner foi um momento marcante 
da história do festival”. para já fica 
a promessa para o ano de “manter a 
ambição e qualidade que, perdoem-
nos a imodéstia, julgamos ter atingido 
neste 21º cistermúsica”. 

Até lá, vai decorrer o III concurso 
Internacional de Música de câmara 

“cidade de Alcobaça” (cIMcA), entre 27 
de outubro e 1 de novembro, no cine-
teatro de Alcobaça. E nesse sentido, 

já estão oficialmente abertas as 
inscrições para esta competi-
ção que tem a divulgação da 
Música de câmara como um 
dos seus principais objetivos 
e as quais encerrarão a 23 de 
setembro.

texto   SARA VIEIRA

Edição do Cistermúsica fecha com  
chave de ouro e recorde de assistência 

MÚSICA


