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AGENDA
AMANHÃ
MAGiA
NAZARÉ

Mário Daniel, autor, apresen-
tador e mágico do “Minutos 
Mágicos”, programa da sIC, 
apresenta “Fora do Baralho”, 
amanhã, pelas 21:30 horas, no 
Cine-teatro da Nazaré. Um es-
petáculo que mistura a arte da 
ilusão com a cénica e a teatral

DoMiNGo
MÚSiCA 
NAZARÉ

o Largo de Nossa senhora da 
Nazaré, sítio da Nazaré, vai 
receber, pelas 15:30 horas, a 
atuação da banda da Filarmó-
nica União sardoalense (FUs). A 
banda assinala este os seus 151 
anos de existência

DiA 17 
tEAtro 
NAZARÉ

“Agarra que é milionário” sobe 
ao palco do Cine-teatro da 
Nazaré, no próximo dia 17, 
pelas 21:30 horas. A peça conta 
com a participação de Tozé 
Martinho, Carlos Areia, Patrícia 
Candoso, Paula Marcelo, Daniel 
garcia e Rosa Areia

Até fiNAl Do MêS
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

Até 1 DE SEtEMbro
EXPoSiÇÃo 
NAZARÉ

Fotografias de gisela e Antti 
särkilahti sobre o trabalho de 
António Luís Júnior na constru-
ção da miniatura de um barco 
de arte xávega e do restauro de 
um bote, resultam na exposição 

“o último calafate”, patente no 
Museu Joaquim Manso

Até 15 DE SEtEMbro
litErAturA 
são MARTINho Do PoRTo

Promovida pela Casa da Cultu-
ra José Bento da silva, a feira 
do livro, junto à praia de são 
Martinho do Porto, decorre até 
15 de setembro e contará com 
uma biblioteca de praia, atelier 
para crianças, workshops de 
xadrez e workshops de pintura

Concurso internacional de 
Música de Câmara “Cidade 
de Alcobaça” abre inscrições

As inscrições para o III Concurso Internacional de Música 
de Câmara “Cidade de Alcobaça” (CIMCA), que vai decorrer 
no Cine-teatro de Alcobaça, entre 27 de outubro e 1 de 
novembro, estão abertas até 23 de setembro.

os vencedores na categoria júnior receberão um prémio 
de 2500 euros e a oportunidade de se apresentarem em 
concerto no Cistermúsica para o próximo ano. Para a 
categoria sénior, o prémio será de 4 mil euros, também 
com concertos no Cistermúsica de 2014, Festival Inter-
nacional de Música de Câmara de stellenbosch (África 
do sul, 2014) e Centro Cultural de Belém (2014).

S.A.Marionetas prosseguem  
digressão internacional

Bélgica, Coreia do sul, Indonésia, França e Brasil são 
os países já confirmados na digressão internacional 
2013 da companhia s.A.Marionetas.

“Teatro Dom Roberto”, “Tubic” e “ETC...” são as peças 
que vão correr o mundo. Entretanto, a companhia 
alcobacense estreia hoje, em santa Maria da Feira, a 
peça “o gordo Afonso”. 

DANÇA

tEAtro

gravíssimo! 3º Festival e Academia 
Internacional de Metais graves, que 
vai decorrer entre os próximos dias 
4 e 7 de setembro, vai reunir em 
Alcobaça os melhores músicos de 
metais graves. 

Com direção artística dos consa-
grados músicos alcobacenses sérgio 
Carolino e hugo Assunção, gravís-
simo! vai-se realizar na Academia 

de Música de Alcobaça (AMA) e no 
Cine-Teatro de Alcobaça. 

o festival abre agora as suas ins-
crições, sendo um evento destinado 
especialmente aos estudantes de 
música de conservatórios, escolas 
profissionais, academias, institu-
tos politécnicos e universidades, 
acolhendo ainda a participação 
de músicos amadores que estejam 

interessados em desenvolver o seu 
nível técnico e artístico. 

 A iniciativa que, após as suas duas 
primeiras edições (2010 e 2011), dá 
este ano um salto no seu ambicioso 
percurso assumindo uma nova ima-
gem e denominação, é promovida 
pela AMA. Portanto, gravíssimo! 
será não participar.

MÚSiCA

Gravíssimo! vai reunir em Alcobaça os melhores 
músicos de metais graves em setembro

A bienal de arte experimental Rabiscuits regressa amanhã 
com muitas propostas artísticas e culturais espalhadas 
pelo centro histórico de Alcobaça. Durante três dias, a 
sexta edição da mostra de artes plásticas e performativas, 
assente no tema Ar e Vento, vai contar com “40 obras com 
a assinatura de mais de 50 participantes”, em espaços tão 
diversos como a Praça 25 de Abril, o Mosteiro de Alcobaça, 
a Praça D. Afonso henriques, o antigo edifício Beatriz 
godinho ou o Café D. Abade.

Mas também de video e música se faz o Rabiscuits. E 
este ano a grande novidade é o rally DJs. ou seja, amanhã 
a partir da meia noite, quatro DJ’s vão rodando por quatro 
estabelecimentos da cidade, de hora a hora. E ainda na 
música, este ano pela primeira vez estão programados 
cinco concertos. “Queremos criar mais interação entre o 
público e os artistas”, explica gonçalo Tarquínio. A grande 
atração é Manuel João Vieira que vai atuar no sábado, a 

partir das 23:30 horas, na Praça D. Afonso henriques. Antes, 
às 22 horas, serão os subway Riders a subir a palco. E na 
sexta, os Lavoisier e os Les Enfants Terribles. No domingo 
é a vez de hugo Trindade & João Barradas. 

Resumindo: o que “começou por ser uma mostra de 
desenhos, com 14 bancas na Praça D. Afonso henriques, em 
2006”, como recordam os mentores do projeto, gonçalo 
Tarquínio e Rita Pimenta, revelou-se um “grande evento 
de divulgação e promoção da arte experimental”. Tanto 
que, segundo a organização, “em 2011 foi a bienal com 
mais gente”, o que aumenta a fasquia das expetativas para 
este ano. seja como for, a inauguração está marcada para 
amanhã às 21 horas, com música e ginja de honra, esperando 
alguns rabiscos daquilo que será o fim de semana.

texto/foto   SARA VIEIRA

ArtES

Arte experimental volta a rabiscar  
o centro histórico de Alcobaça


