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AGENDA

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

Dar a conhecer as várias técnicas 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

“A Boda” continua
em cena no Centro
Cultural na Benedita
A peça de teatro “A Boda dos Pequenos Burgueses” continua em cena no
auditório do Centro Cultural Gonçalves
Sapinho, na Benedita, todos os sábados
até 19 de outubro.
Com encenação de Mariana Ferreira e
Sofia Serrazina, a peça será apresentada
pelo grupo de teatro “Os Gambuzinos”, no
âmbito do projeto “Gambuzinos com 1 Pé
de Fora”, a partir das 21:30 horas.
A peça, de Bertolt Brecht, satiriza a vida
de uma família pequeno-burguesa que
se reúne com os amigos para comemorar
o casamento de dois jovens. Durante
o jantar as conversas ocas e fúteis vão
degenerando até ao estalar do verniz.

TEATRO

ATÉ 8 DE OUTUBRO
EXPOSIÇÃO
ALCOBAÇA

ATÉ FINAL DO MÊS
EXPOSIÇÃO
NAZARÉ

DOMINGO
OFICINA
NAZARÉ

AMANHÃ
POESIA
ALCOBAÇA

“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

No âmbito das Jornadas Europeias do Património 2013, estão
patentes duas exposições na
Galeria de Exposições Temporárias do Mosteiro de Alcobaça:
“O Futuro da Memória”, de fotografia, e “Octo Art – Azulejos
Anjos Azul”

ATÉ 13 DE OUTUBRO
EXPOSIÇÃO
NAZARÉ

ATÉ 17 DE NOVEMBRO
EXPOSIÇÃO
CALDAS DA RAINHA

A Biblioteca Municipal da
Nazaré acolhe até 13 de outubro
a exposição de diferentes
exemplares de pranchas de surf.
A exposição pode ser visitada
das 9:30 às 13 horas e das 14 às
19 horas e aos fins de semana e
feriados das 15 às 18 horas

No âmbito das Jornadas
Europeias do Património, está
patente no Museu de Cerâmica
das Caldas da Rainha a exposição dos trabalhos de cerâmica
e vidro do CENCAL, dos cursos
que decorreram entre junho de
2012 e 2013

João Barradas vence concurso
mundial de acordeão
João Barradas, antigo aluno
da Escola de Música Serenata
de Alcobaça, venceu na semana
passada, a Sétima Edição do
Concurso Internacional de
Acordeão “Roland V-Accordion
Festival”, que
decorreu em
Barcelona.

Natural do Porto Alto, freguesia de Samora Correia,
João Barradas preparou-se
para os concursos nacionais
e internacionais na Escola de
Música Serenata, em Alcobaça,
com o professor Aníbal Freire,
duas vezes campeão do mundo
de acordeão. João Barradas
junta este prémio ao seu vasto
currículo de que se salienta:
Campeão de Mundo Júnior
Clássico (Espanha), Campeão do
Mundo Júnior Varietté (Rússia),
1.º lugar Concurso Castelfidardo
(Itália), 1.º prémio no Prémio
Internacional de Acordeão

“Cidade de Alcobaça”, quatro
títulos de Campeão Ibérico, dez
títulos de Campeão Nacional
entre muitos outros.
Este concurso divide-se na
final nacional e final internacional, que terão lugar no
auditorio Parco della Musica
em Roma, nos dias 18 e 19 de
outubro. Para já, o acordeonista atua hoje na Lisbon Week
e sábado no Centro Cultural
de Belém, no concerto dos
Laureados do Prémio Jovens
Músicos 2013.
texto SARA VIEIRA
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Concurso de
Música de Câmara
fecha inscrições
As inscrições para a 3.ª 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, terminaram na passada
segunda-feira.
Tal como previsto pelo regulamento,
o anúncio dos grupos escolhidos para
o concurso será feito no próximo dia
7 de outubro, recebendo todos os
concorrentes um diploma de participação e os premiados uma certificação
correspondente à sua classificação. A
divulgação da Música de Câmara é o
principal objetivo da competição.

  
 
  
Somos o Crédito Agrícola e estamos sempre por perto. Perto das pessoas, das empresas e das regiões. Somos minhotos, transmontanos, beirões, micaelenses,
alentejanos, algarvios e muitos outros. Das cidades às aldeias, somos pelo desenvolvimento local. Somos 700 Agências, mais de 400 mil Associados e mais
de 1 milhão de Clientes. Somos maiores que a soma das partes, somos um Banco sem igual. Somos o Banco Cooperativo, somos pelo bem de Portugal.
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Para mais informações consulte:

  "

Atendimento 24h por dia. Personalizado de 2ª a 6ª feira das
8h30 às 23h30 e Sábados, Domingos e Feriados das 10h às 23h.
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