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Biblioteca recebe 
conversas de 
verão na Nazaré

A Universidade Sénior da Nazaré 
realiza durante este mês um “ciclo 
de conversas de Verão”.

A iniciativa que irá decorrer às 
quintas-feiras de julho (11, 18 e 25), 
pelas 14 horas, na Biblioteca Municipal 
da Nazaré, contará com a presença 
de vários convidados, chamados a 
falar de temas relacionados com o 
turismo e a Nazaré.

A atividade de verão culminará com 
a comemoração do Dia Internacional 
do Turismo, cujo tema este ano é 

“o Mar”, evento que se assinalará, 
em meados de outubro.

fotografia

agENDa
sáBaDo
DaNça 
NAzARé

o Grupo de Dança contempo-
rânea Nazballleto, Soladanza, 
Sabor latino, Universidade 
Sénior da Nazaré e o contrate-
nor luís Peças subirão a palco 
do Teatro chaby Pinheiro, pelas 
21:30 horas, para o espetáculo 
de dança

sáBaDo
música 
VESTIARIA

A Sociedade Filarmónica 
Vestiariense “Monsenhor josé 
cacella” vai receber a audição 
final da Escola de Música, 
pelas 15 horas, no próximo sá-
bado. A iniciativa conta ainda 
com a participação da Banda 
juvenil do Arrabal

sáBaDo
DaNça 
BENEDITA

As bailarinas da ADESo 
apresentam, pelas 21 horas, 
o espetáculo de final de ano 
letivo com as coreografias 
da professora camila Moreira. 
Será ainda apresentada uma 
demonstração pelos alunos da 
modalidade de Krav Maga

sáBaDo
tEatro 
cAlDAS DA RAINhA

“ETc...” será o espetáculo 
apresentado pela companhia 
S.A.Marionetas, no centro 
cultural e de congressos das 
caldas da Rainha, pelas 22 ho-
ras. Esta criação é o resultado 
de vários anos de trabalho na 
área do teatro de marionetas

DomiNgo
música 
NAzARé 

A orquestra juvenil da junta de 
Freguesia de Valado dos Frades 
vai atuar na Praça Manuel 
de Arriaga, pelas 22 horas. o 
concerto de animação de verão 
é organizado pela câmara da 
Nazaré

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

sérgio carolino recebe carta 
branca do cistermúsica

o tubista Sérgio carolino 
recebeu carta branca do 
cistermúsica e vai responder 
ao desafio com uma seleção 
de peças tocadas em várias 
formações, no domingo, 
pelas 18 horas, no cine-
teatro de Alcobaça.

De resto, o festival pros-
segue com a sua progra-
mação. hoje, na Igreja 
Matriz de évora de Alcobaça, 
pelas 21:30 horas, e na 
Biblioteca Municipal da 
Nazaré, às 18 horas, será 
a vez do recital de flauta 
e piano de Sofia Silva e 

Margarida Prates. Amanhã, 
o Mosteiro de Alcobaça 
recebe as Vozes Alfonsinas, 
pelas 22 horas. 

No sábado será a Igreja 
Matriz de São Martinho o 
palco para o recital de alaúde 
de Miguel Yisrael. 

“Pedro e o lobo”, apre-
sentado pela Banda Sin-
fónica de Alcobaça, está 
marcado para domingo, 
às 11:30 horas, no Mos-
teiro de Alcobaça. 

Por sua vez, a 
orquestra de 
cordas leiden 

Baroque Ensemble, atuará 
quarta-feira, também no 
Mosteiro, às 21:30 horas. 

texto    sara viEira

música

“candidato vieira 
trio” no rabiscuits

A Bienal de Arte Experimental de Al-
cobaça - Rabiscuits vai contar com a 
participação do “candidato Vieira Trio”, 
personagem interpretada por Manuel 
joão Vieira, no dia 3 de agosto, na Praça 
25 de Abril, em Alcobaça.

No dia anterior, pelas 21:30 horas, lavoisier 
é a banda que vai inaugurar oficialmente 
a Bienal, seguida da atuação da banda les 
Enfants Terribles, com a parceria da Gaz 
Rok, pelas 23 horas, também programada 
para a Praça 25 de Abril.

com entrada livre, os concertos estão 
inseridos na programação do Rabiscuits, 
que este ano decorre entre o dia 2 e 4 
de agosto. 
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