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AGENDA
SÁBADO
múSicA
cAPUchoS

os one Vision são a banda por-
tuguesa de tributo aos Queen 
que vai atuar no Real Abadia, 
sábado, pelas 21:30 horas. com 
mais de sete anos de existên-
cia, a banda já deu mais de 
400 concertos em Portugal 
continental e Açores

SÁBADO
múSicA 
ALcoBAÇA

“Venha tomar um café e dançar 
ao som dos anos 60” é a 
proposta do café D.Abade, 
de Alcobaça, para sábado, a 
partir das 16 horas. o fadista 
Emanuel Moura é o artista 
convidado para animar o “Bai-
le dos anos 60”

DOmiNGO
LiTERATURA 
VALADo DoS FRADES

“Valado dos Frades – Auto-
ridades Administrativas e 
Eclesiásticas de 1812 a 2013” é 
o título do livro de Sérgio Leal 
Pedro, a apresentar domingo, 
pelas 21:30 horas, na BIR, com 
a atuação do Rancho Folclorico 

“Flores do campo”

ATé DOmiNGO
ExpOSiçãO 
NAZARÉ

“A casa Escura” é o título da 
exposição de pintura de josé 
Petinga do carmo, artista da 
Nazaré, patente na Biblioteca 
Municipal da Nazaré. Das 9:30 
às 13 e das 14 às 19 horas, du-
rante a semana, e das 15 às 18 
horas, no fim de semana

ATé DiA 31
ExpOSiçãO 
ALcoBAÇA 

A turquelense júlia Ramanho 
expõe tapeçarias e quadros a 
óleo em Alcobaça, na Galeria 
do Turismo de Alcobaça, até fi-
nal do mês de julho. Em agosto 
a exposição estará patente 
em São Martinho do Porto na 
Galeria do Elevador

ATé 31 DE AGOSTO
ExpOSiçãO 
SÃo MARTINho Do PoRTo

A IV Exposição de Artes Plás-
ticas, uma exposição coletiva 
subdivida 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, a partir de sábado

Filarmónica maiorguense 
realiza espetáculo de 
danças de salão sábado

A Sociedade Filarmónica Maiorguense organiza, no 
sábado, pelas 21 horas, um espetáculo de danças de 
salão, no salão da sede da associação, na Maiorga.

Além da escola anfitriã, vão marcar presença a Escola 
de Dança do hc Turquel, a Escola de Dança do ccR da 
Aldeia da Ribeira e o Grupo de Dança Pop jovem do 
carrascal. A seção de danças de salão da Sociedade 
Filarmónica Maiorguense, funciona há cerca de três 
anos e meio, sob a orientação dos professores Patrícia 
henriques e hélder Santo. 

José Alberto Vasco volta a 
levar os clássicos aos copos 
no próximo sábado

josé Alberto Vasco apresenta, uma vez mais, o seu Dj Set 
“os clássicos (também) vão aos copos”, no Estremadura 
café, em Alcobaça, sábado, a partir das 23:30 horas.

A sessão, integrada no cistermúsica, conta com a 
participação de Fabio Biondi, Reinhard Goebel, cecilia 
Bartoli, William christie, jordi Savall, Simon Rattle e Pierre 
Boulez, com a promessa ainda de algumas surpresas.

DANçA

múSicA

o Museu Dr. joaquim Manso, na 
Nazaré, vai receber nove filmes em 
nove semanas, ou seja, exibirá dois 
meses de cinema ao ar livre.

A iniciativa, que pretende mostrar  
alguns dos filmes mais marcantes 
da história da sétima arte, decorre 
entre 15 de julho e 15 de setembro, 
com o título de “9 Semanas no 
cinema”, tendo as sessões início às 

22 horas. “Duas Feras”, de howard 
hawks, será o filme a ser exibido na 
próxima terça-feira, na Nazaré.

A iniciativa, organizada pela Direção 
Regional de cultura do centro, com 
a colaboração do FilaK cineclube de 
coimbra e de várias organizações 
locais - cineclube de Avanca (Aveiro), 
do cineclube da Guarda (Guarda), 
Anazart - Associação Nazarena de 

Artes Plásticas (Nazaré), Pé de Pano 
(castelo Branco) e Atelier Arte e Ex-
pressão (caldas da Rainha), tem como 
objetivo “proporcionar uma maior 
proximidade do público aos museus, 
assim como divulgar e desenvolver a 
cultura cinematográfica em espaços 
diferentes do usual”.

ciNEmA

museu Dr. Joaquim manso recebe nove f lmes 
clássicos em dois meses de cinema ao ar livre

Depois da sala cheia do cine-teatro de Alcobaça para 
assistir ao concerto de Sérgio carolino, no passado domingo, 
é a vez da orquestra Sinfónica Portuguesa e do coro do Teatro 
Nacional de São carlos atuarem no Mosteiro de Alcobaça 
para encerrarem mais uma edição do cistermúsica.

o concerto, sob direção de Rui Pinheiro, terá lugar no 
claustro do Rachadouro, no Mosteiro, pelas 18:30 horas, 
no domingo. Para sábado está ainda programada a 
atuação do quarteto de cordas romeno, Arcadia Quartet, 
pelas 18:30 horas, no celeiro do Mosteiro. hoje, também 
com entrada livre, cristiana oliveira e jaime Mota farão o 
recital de canto e piano na Igreja Matriz de Pataias, pelas 
21:30 horas e amanhã repete-se no Mosteiro, na Sala do 
capítulo, pelas 22 horas. 

Além da música e consolidando o lema da atual edição 
“Um clássico para todos”, o festival avança este fim de 
semana com uma programação de atividades paralelas 

em sinergia com vários parceiros, desde o Mosteiro de 
Alcobaça, mas também o recém inaugurado Museu do 
Vinho, sem esquecer alguns cafés, restaurantes e hotéis, 

“fazendo do cistermúsica não apenas mais um festival 
de música clássica, mas uma marca relevante para o 
turismo cultural”. 

Assim, o cistermúsica chega ao fim com uma visita 
guiadas à exposição “oBRANoME III Antologia da Poesia 
Visual / Língua Portuguesa”, patente na Galeria de Arte 
contemporânea do Mosteiro de Alcobaça; um show cooking 
e uma prova de vinhos, atividades integradas na iniciativa 
Vinhos de cister “Dos coutos de Alcobaça ao Século XXI” 
e até um menu temático dedicado a Verdi e Wagner, no 
hotel Real Abadia, nos capuchos.

texto   SARA VIEIRA

múSicA

cistermúsica chega ao fim com vários 
concertos e atividades no fim de semana
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