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Concurso Internacional de música 
mantém inscrições abertas 

É com ‘Mar de sons’, domingo, às 11 
horas, que a Academia de Música de Al-
cobaça inaugura o ciclo de espectáculos 
para bébés, intitulado ‘À procura dos 
sons’, no Cine-Teatro de Alcobaça.

A iniciativa que contempla música, 
dança e multimédia abrirá com ‘Mar de 
sons’, de um ciclo de quatro, dedicado 
ao mar, onde os bebés acabam por ser 
convidados a vir ao palco embrenhar-
se num ambiente oceânico que terá o 
piano como convidado especial.

Os restantes espectáculos serão 
dedicados à floresta, ao deserto e ao 
espaço.

Bebés num ‘mar de sons’ no Cine-teatro

mostra

Faltam pouco mais de 15 dias para o 
encerramento das inscrições do segun-
do ‘Concurso internacional de música 
de Alcobaça’ (dia 15 de Fevereiro), que 
decorre entre os dias 10 e 15 de Abril, no 
Cine-teatro João d’Oliva Monteiro.

Sobre o evento António Rosa, director 
Artístico do evento, recorda: “Os mo-
mentos musicais da primeira edição 
estão na memória de todos. Foram de 
grande qualidade e acreditamos que, 
este ano, o mesmo irá suceder”.

O concurso encontra-se aberto a 
todos os interessados (estudantes, 
profissionais de música de todas as 
nacionalidades) e está dividido nas 
categorias sénior (média de idades 
igual ou superior a 30 anos) e júnior 
(média de idades iguais ou inferior a 
20 anos).

Para mais informações sobre o regu-
lamento ou inscrições, pode contactar 
a página de Internet www.cimca.eu ou 
enviar um email para info@cimca.eu.
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‘Monte Siano’ é o tema da 
exposição que está patente no 
átrio da Biblioteca Municipal, 
até dia 3 do próximo mês. As 
fotografias são da autoria de 
valter vinagre

dIa 27
mostra
NAZARÉ

A Biblioteca Municipal da Nazaré 
tem patente uma exposição 
bibliográfica de Stanley kubrick. 
Uma mostra que pode ser apre-
ciada até ao final do mês

atÉ dIa 27 dE FEVErEIro
eXposiÇÃo
ALCOBAÇA

O Armazém das Artes recebe, 
até ao final do mês de Fevereiro, 
a exposição “Siglas do Mostei-
ro”, de José Aurélio

atÉ dIa 18 dE maIo
ConCurso
NAZARÉ

“A Minha Rua” é o tema da 
iniciativa “Conversas de Algi-
beira”, promovida pelo Museu 
dr. Joaquim Manso em parceria 
com a Universidade Sénior da 
Nazaré. São aceites no concurso 
trabalhos de escrita criativa, 
desenho, pintura ou fotografia

atÉ 27 dE FEV.
mostra
ALCOBAÇA

Rogério Ribeiro pintou, dese-
nhou e agora expôs no Arma-
zém das Artes, em Alcobaça. A 
mostra vai estar patente até 27 
do próximo mês

atÉ 27 FEV. 
mostra 
ALCOBAÇA

Está patente até 27 do próximo 
mês a exposição ‘Siglas do Mos-
teiro’ de José Aurélio, no
Armazém das Artes, em Alco-
baça. A exposição encontra-se 
em mostra desde finais de 
Novembro último

Castanheira recebe espectáculo sobre amália
O musical “Amália, Nossa Senhora 

do Fado”, produzido pela Companhia 
de Teatro do Ribatejo, com texto e 
encenação de João Coutinho, vai ser 
apresentado no domingo, pelas 21.30 
horas, na Castanheira.

O espectáculo percorre alguns dos 
mais importantes fados da carreira de 
Amália Rodrigues e de como a fadista 
atingiu uma dimensão mundial, con-
quistando públicos nas mais impor-
tantes salas internacionais.

As reservas podem ser feitas para o 
e-mail teatroribatejo@sapo.pt ou pelo 
telefone 967375256, podendo os bilhetes 
ser ainda adquiridos na Associação Cultural 
de Castanheira no dia do espectáculo.

músICa

Estafeta de Contos na Benedita

lItEratura

Caldas da rainha ao som da oam
A Orquestra Académica Metropolitana 

(OAM) actua sábado, às 21:30 horas, no 
grande auditório do Centro Cultural e 
Congressos das Caldas da Rainha.

A formação musical vai tocar obras    
de wolfgang Amadeus Mozart, Lowell 
Liebermann e darius Milhaud.

Nos últimos anos, a OAM tem exe-
cutado obras de compositores tão 
representativos como Bach, Haydn, 
Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert 
ou Mendelssohn.

músICa

A Benedita vai ser palco, na próxima 
terça-feira, pelas 10:05 horas, de uma es-
tafeta de Contos das Palavras Andarilhas. A 
iniciativa desenrola-se na sala polivalente 
do Centro Cultural Gonçalves Sapinho.

Esta estafeta percorre as bibliotecas do 
País, e será a primeira vez que decorrerá 
naquele espaço. A sessão terá como 
contadora anfitriã a professora e 
escritora vanda Furtado Marques 
e como contadora convidada a 
professora Lúcia Serralheiro.

Esta edição começou na Bi-
blioteca Municipal de Beja, de 
onde os contadores de histó-
rias partiram para outras bi-
bliotecas, levando consigo o 

“testemunho”: um livro gi-
gante onde se registam as 

“estórias” e que é entregue 
ao contador e ao público 
presente na biblioteca 
seguinte
“Palavras Andarilhas – 

Estafeta de Contos” é uma iniciativa 
promovida pela Câmara de Beja, em 
parceria com a direcção-Geral do Livro 
e das Bibliotecas e a Fundação Calouste 

Gulbenkian, que consiste no intercâm-
bio de contadores das diferentes bibliotecas 
participantes espalhadas pelo país. 

Surgiu pela primeira vez em 1999 com 
os objectivos de promover a troca de 
experiências e saberes entre todos os 
que têm as palavras e os livros como 
instrumento de trabalho. 

desenvolver novas práticas e ati-
tudes face à animação e promoção 
do livro e da leitura e potenciar o 
ganho de competências propicia-
doras de uma abordagem lúdica 
e criativa da palavra falada e 
escrita e simultaneamente 
valorizando o conto são 
outros dos objectivos da 
iniciativa, que acontece 
há mais de uma década 
em todo o País.
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