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AGENDA
SÁBADO 
TEATRO 

BENEDITA

Os Gambuzinos apresentam no 
Centro Cultural Gonçalves Sapi-
nho, às 21:30 horas, “A Boda”. 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 

DOMINGO
CINEMA
ALCOBAÇA

O Cine-teatro de Alcobaça 
vai ter em exibição o filme 

“Elysium”, no domingo e na 
segunda-feira, pelas 21:30 horas. 
O filme de ficção científica é 
estrelado por Matt Damon, Jodie 
Foster, Wagner Moura, Sharlto 
Copley, Carly Pope e Alice Braga

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 6 DE OUTUBRO
EXPOSIÇÃO
NAZARÉ

“Porto de Abrigo - aspiração de 
um povo” é o título da exposi-
ção comemorativa dos 30 anos 
do porto de abrigo da Nazaré, 
que vai estar aberta ao público, 
no Centro Cultural da Nazaré 
(antiga lota) até 6 de outubro. A 
entrada é livre

LITERATURA

“Lilith - Uma biografia não autorizada” é 

o nome do conto de Vasco Sousa, de Valado 

dos Frades, que ficou entre os 10 finalistas 

no Concurso Talentos Fnac Literatura. Depois 

do júri ter selecionado os dez contos, entre 

800 a concurso, agora serão premiados os 5 

contos mais votados pelos internautas, que 

serão posteriormente publicados. Assinado 

sob o pseudónimo Mr. Grieves, a votação 

está aberta no site da Fnac.

Conto de Vasco Sousa 
entre os 10 melhores

CONCURSO

O pianista italiano Antonio Pompa-Baldi é 

o novo jurado do III Concurso Internacional 

de Música de Câmara “Cidade de Alcobaça” 

(CIMCA), que decorrerá nos próximos dias 

27 de outubro e 1 de novembro no Cine-

Teatro de Alcobaça. Deste modo, Baldi 

vem ocupar o lugar deixado vago pela 

norte-americana Lori Sims, que por razões 

pessoais não poderá integrar o grupo de 

jurados inicialmente delineado.

Assim, o júri do concurso é composto por 

António Rosa (presidente do júri e diretor 

artístico) e Luiz Fernando Pérez Herrero 

(Escuela Superior Reina Sofia, Madrid), 

ambos repetindo a sua presença, aos quais 

se juntam Abel Pereira (Orquestra Sinfónica 

do Porto Casa da Música e ESMAE), Miquel 

Bernat (Drumming, ESMAE e ESMUC, Bar-

celona), Aníbal Lima (Academia Nacional 

Superior de Orquestra) e naturalmente 

Antonio Pompa-Baldi (Cleveland Institute 

of Music).

Os vencedores na categoria júnior rece-

berão um prémio de 2.500 euros (patro-

cinado pela Fundação Inatel) e a oportu-

nidade de se apresentarem em concerto 

no Cistermúsica – Festival de Música de 

Alcobaça, em 2014. Na categoria sénior, o 

prémio será de 4 mil euros, também com 

concertos garantidos no Cistermúsica, em 

2014, Festival Internacional de Música de 

Câmara de Stellenbosch (África do Sul, 2014) 

e Centro Cultural de Belém (2014).

Simantra Grupo de Percussão foram 

os grandes vencedores da última edição 

do Concurso Internacional de Música de 

Câmara “Cidade de Alcobaça” na Categoria 

Sénior, atuando no Mosteiro de Alcobaça 

no passado mês de junho, no âmbito do 

Cistermúsica.

Pianista italiano 
junta-se a jurados 
do CIMCA

Os The Gift estão nomeados na categoria 

“Best Portuguese Act” para os “MTV EMA 

2013”, que terão lugar em Amesterdão no 

dia 10 de novembro. A corrida pelo maior 

prémio internacional dedicado aos mú-

sicos portugueses cabe aos fãs decidirem 

qual o seu artista português preferido 

votando em www.mtvema.com, até ao 

dia 24 de outubro.

The Gift nomeados 
para MTV EMA 2013

“Marionetas (à solta) na  
Cidade” juntam vinho e livros

Várias marionetas à solta, um livro e vinho 

abafado. Pode parecer uma combinação es-

tranha mas são os principais “ingredientes” 

da 16.ª edição do festival “Marionetas na 

Cidade”, que vai decorrer entre os dias 11 e 

13 de outubro, em Alcobaça.

Espaços tão diversos como o Cine-teatro 

de Alcobaça, a Praça 25 de Abril, o auditório 

da Biblioteca Municipal e da Escola Adães 

Bermudes, o Mercado Municipal e os jardins 

junto ao Tribunal vão receber oito espetáculos, 

doze apresentações e sete companhias 

(Alma d’Arame, Fosso de Orquestra, 

Companhia Marimbondo, Projeto 

Pumba, João Costa, Vítor Costa e 

S.A.Marionetas). 

Quanto ao livro... cha-

ma-se “Teatro 

Dom Rober-

to. O teatro 

tradicional 

itinerante por-

tuguês de mario-

netas. O Saloio 

de Alcobaça e os 

novos Palhetas”. 

Assinado por José Gil, das S. A. Marionetas 

e presidente da Unima Portugal, o livro, que 

foi lançado na semana passada no Museu 

da Marioneta de Lisboa, tem apresentação 

marcada, na cidade de cister, para dia 12 de 

outubro, no auditório da Biblioteca Municipal 

de Alcobaça.

A história do vinho abafado surge na se-

quência de uma parceria estabelecida entre 

a companhia alcobacense de marionetas e 

a Adega Cooperativa de Alcobaça. “Normal-

mente o teatro popular de bonecos tem uma 

bebida alcoólica associada”, explicou José 

Gil, na conferência de imprensa da semana 

passada. Assim se explica o lançamento do 

“Dom Roberto – Vinho Abafado”, também 

marcado para dia 12, no auditório da Bi-

blioteca Municipal de Alcobaça. 

“O rótulo do vinho estará escrito em Português 

e Inglês e tem uma pequena explicação do 

que é o Teatro de Marionetas em Portugal”, 

acrescentou o bonecreiro. “Estamos ainda a 

tentar que o 4.º Encontro da Unima 

Portugal aconteça em Alco-

baça”, cidade que acolhe 

a sede da organização, 

adiantou José Gil.

Confiante de que “este 

festival vai ser, uma vez 

mais, um sucesso”, Paulo 

Inácio, presidente da Câmara 

de Alcobaça, explicou que 

é também seu desejo, “dar 

um salto ainda maior em 

termos de artistas de rua 

num futuro próximo”. 

Com exceção dos espetá-

culos de sexta-feira (dia 12) e 

sábado (dia 13), todos os espetáculos 

programados são gratuitos. As duas sessões 

(manhã e tarde) dos espetáculos apresen-

tados pelo Projeto Pumba, destinadas ao 

público escolar e que vão decorrer no dia 

11, no auditório da Escola Adães Bermudes, 

necessitam de inscrição prévia. 

texto/foto   SARA VIEIRA

Galeria do Mosteiro 
recebe duas mostras

Inauguram este sábado, pelas 16 horas, 

duas exposições, integradas nas Jornadas 

Europeias do Património, na Galeria de 

Exposições Temporárias do Mosteiro de 

Alcobaça. “Octo Art – Azulejos Anjos Azul”, 

em colaboração com a Embaixada da 

Bélgica, e “O Futuro da Memória”, esta 

última de fotografia, são os nomes das 

duas mostras patentes até final do mês 

de outubro.

EXPOSIÇÃO

MÚSICA

TEATRO


