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AGENDA
SÁBADO
TEATRO 
BENEDITA

O grupo de teatro Os Gambu-
zinos voltam a levar à cena, 
no próximo sábado, no Centro 
Cultural Gonçalves Sapinho, na 
Benedita, a peça “A Cantora 
Careca”, escrita em 1948 por 
Eugène Ionesco. A partir das 
21:30 horas

DOMINGO
MÚSICA 
ALCOBAÇA

A Orquestra de Câmara 
Portuguesa vai apresentar-se 
no Mosteiro de Alcobaça, no 
próximo dia 23, pelas 16 horas, 
no âmbito da iniciativa “Músi-
ca nos Mosteiros”. No passado 
domingo esteve no Mosteiro 
da Batalha

DOMINGO
MÚSICA 
CAPUCHOS

A Orquestra  Orquestra Ligeira 
e Juvenil da Freguesia do 
Bárrio é uma das atrações 
das Festas dos Capuchos, 
na freguesia de Évodra de 
Alcobaça, com um concerto 
aprazado para as 16:30 horas 
de domingo

O Cistermúsica prossegue esta noite 

com um programa de dança. A Gala 

de Pequenos Bailarinos tem lugar no 

Centro Cultural Gonçalves Sapinho, na 

Benedita, a partir das 21:30 horas, com 

o Conservatório de Música e Dança de 

Liubliana (Eslovénia), o Colégio Rainha 

Santa Isabel (Coimbra) e Academia de 

Dança de Alcobaça (AMA).

Amanhã, e ainda na Benedita, destaque 

para o Jardim das Artes – Musical “Sons de 

Cá”, no Centro Escolar da vila, a partir das 

10 horas. A iniciativa decorre no âmbito do 

projeto do ensino pré-escolar da AMA.

No sábado, destaque para o concerto 

de final de ano da AMA. “A Arte da Música 

de Conjunto” tem lugar no Cine-teatro 

João d’Oliva Monteiro, a partir 21:30 horas. 

As entradas custam 3 euros.

Daniel Bernardes apresenta 
álbum de estreia no festival 
de jazz de Valado dos Frades

MÚSICA

MÚSICA

O alcobacense Daniel Bernardes escolheu 

o festival de jazz de Valado dos Frades para 

proceder ao lançamento do seu álbum de 

estreia. “Nascem da terra” tem oito temas 

originais do pianista, que vai poder ser escutado 

na sede da Biblioteca Instrução e Recreio, 

no próximo dia 28, e que neste concerto 

se fará acompanhar pelo contrabaixista 

António Quintino e pelo baterista Joel Silva, 

com os quais compõe o Daniel Bernardes 

Trio, tendo ainda a violoncelista Raquel 

Merrelho como convidada especial.

O música explica a opção pelo lançamento 

no disco no festival de jazz de Valado dos 

Frades pela “proximidade com Alcobaça e 

com o público da região.” “Recordo-me que 

toquei lá há 10 anos, era um adolescente, 

e quando o maestro Adelino Mota me fez 

o convite para participar na edição deste 

ano, procurei aliar o útil ao agradável, 

tendo decidido apresentar o álbum na 

BIR”, sublinha Daniel Bernardes.

Tendo como ponto de partida o jazz, 

“Nascem da terra” é um trabalho de ho-

menagem à música tradicional portuguesa, 

que dá sequência a anteriores projetos do 

autor, dedicados a nomes maiores como 

Carlos Paredes ou Zeca Afonso. “Há uma 

proximidade muito grande com a música 

rural portuguesa neste disco”, admite 

Daniel Bernardes, considerado um dos 

valores emergentes da cena jazzística 

nacional e que, para quem não conhece, 

vai tocar ao vivo em Valado dos Frades e 

no Cistermúsica no concerto “Carta Branca 

a Sérgio Carolino”, a 14 de julho, no Cine-

teatro João d’Oliva Monteiro.
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47 mestrados disponíveis nas seguintes áreas:

2013>2014

MESTRADOS
LEIRIA . CALDAS DA RAINHA . PENICHE

RESULTADOS: 8 JULHO

RECLAMAÇÕES: 9 – 11 JULHO

MATRÍCULAS: 12 – 22 JULHO

INÍCIO LETIVO: SETEMBRO

CANDIDATURAS ONLINE: até 30 de junho

www.ipleiria.pt

Cistermúsica prossegue com programa vasto


