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Agenda

Exposição Simão feito à mão, do
artista plástico brasileiro Simão
Bolívar, patente na Arquivo
Livraria, em Leiria. Simão
Bolívar nasceu em João Pessoa,
estado da Paraíba, região
nordeste do Brasil. Filho do
mestre de Mamulengo Paulo de
Tarso. O Mamulengo é um dos
mais significativos espectáculos
populares do nordeste brasileiro
e consiste em representações
dramáticas, feitas por bonecos-
actores que são um misto de
teatro, música, dança,
pantominas e acrobacias

A Poética do mundo, exposição
de pintura de Paulo Cruz, até dia
26,  no m|i|mo - Museu da
Imagem em Movimento, Leiria

Vizinhança de Olhares, projecto
poético fotográfico de Paulo José
Costa e Sara Fabião, patente no
m|i|mo - Museu da Imagem em
Movimento, Leiria, até dia 27

Exposição de pintura de João
Sobreira, A cor como objecto de
permanência, para ver até dia 24,
no Teatro José Lúcio da Silva
(TJLS), Leiria

Tonekolândia, exposição de
António Sérgio Elias, até dia 25,
nas galerias do Centro Cultural
Mercada Sant’Ana, Leiria

A exposição de pintura All
Together dos alunos da
AMARTE, está patente na Sala de
exposições dos Paços do
Concelho de Ourém, até dia 30

Exposição de desenho a carvão
Os meus Rabiscos, de Sílvia
Brota, na Biblioteca Municipal
de Ourém, até dia 31

Ilustrações de João Jorge (Daqui
até à lua), do projecto Familiarte,
até dia 31, no Centro Cultural e
de Congressos, Caldas da
Rainha. A mostra integra as 14
ilustrações que compõem a obra
Daqui até à lua, publicada pela
Editora Chiado

Exposição 25 Anos do Museu
Municipal - Francisco Jorge
Furriel para ver até dia 27, no
Museu Municipal de Porto de
Mós

Entre Outros, exposição de
pintura, desenho e serigrafia de
Sofia Areal, na galeria Municipal
de Ourém, até 10 de Agosto
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roO cantor de reggae, Richie
Campbell e ainda José Cid e
Amor Electro (na foto) são os
nomes de cartaz do Festival
Oeste Fest, que se realiza pela
primeira vez na praia da Foz do
Arelho, Caldas da Rainha, a
partir de hoje, dia 17, até
domingo, sendo os concertos
sempre a partir das 22 horas.
Pelo palco junto à Lagoa de
Óbidos, vão passar Memória de
Peixe e o dj Caim. Richie
Campbell (hoje) e o dj Cristian F
amanhã (sexta). Sábado actuam
Amor Electro e Dj Nuno Remix,
encerrando o festival dia 20,
com José Cid e Jack Shits. No
recinto do festival, durante o
dia, haverá mais de 50
actividades lúdicas e
desportivas, no mar ou em terra,
como surf ou yoga. O festival dá
também oportunidade para as
bandas locais e regionais se
darem a conhecer
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Simão feito à
mão, do
artista
plástico
brasileiro
Simão Bolívar,
patente na
Arquivo
Livraria, em
Leiria

Temporada
dos Concertos
no Castelo de
Leiria com
João Só, este
sábado 19

Ópera na Prisão fora da Prisão (D.
Giovanni 1003 e Leporello 2015),
numa organização SAMP -
Sociedade Artística e Musical dos
Pousos, sábado, dia 19, às 15
horas, no Teatro Miguel Franco
(TMF). Entrada livre, com apoio
da Fundação Calouste
Gulbenkian, Fundação Caixa
Agrícola e autarquia

João Só é o segundo músico
convidado da temporada dos
Concertos no Castelo de Leiria, a
actuar sábado, dia 19, a partir das
22 horas. Coração no chão é o
terceiro álbum de originais do
cantor. O jovem compositor,
cujos dois primeiros discos foram
A Marte e Sorte grande,
aprofunda, em Coração no chão, o
seu fascínio pelas grandes
canções dos anos 60

A Sociedade Filarmónica
Maceirense, com o espectáculo
Sonslusos, é a banda convidada
para os Concertos de Verão, no
Jardim Luís de Camões, Leiria,
amanhã, dia 18, pelas 22 horas,
numa organização da Câmara
Municipal 

Concerto com o pianista Sérgio
Varalonga, domingo, dia 20, pelas
17 horas, no auditório da
Filarmónica de Chas, Leiria

Recital de Tiorba, com Hopkinson
Smith domingo, 20, às 19 horas,
na sala do capítulo do Mosteiro
de Santa Maria de Alcobaça.
Também em vários espaços deste
monumento, actuará o Pulsat
Percussion Groups, (Ensemble de
Percussão), sábado, 19, às 23
horas. Hoje, dia 17, pelas 21:30
horas, o IncertusTrio (flautas),
actua na Igreja Matriz de Pataias,
repetindo o programa no dia
seguinte, pelas 18 horas, no Forte
de São Miguel Arcanjo, Nazaré.
Estes espectáculos são no âmbito
do Cistermúsica

Noites com Jazz, hoje, dia 17, às 22
horas, no Espaço O Nariz -
Recreio dos Artistas, Leiria, com
os VIBE, iniciativa de seis alunos
do Curso Profissional de Jazz do
Conservatório de Música de
Coimbra. A banda é constituída
por Ivo Xavier (baixo eléctrico),
Diogo Alexandre (bateria),
Joaquim Festas (guitarra), Nuno
Justino (vibrafone), Pedro
Jerónimo (trompete) e Pedro
Cortesão (saxofone)

Concerto Esgotofonia em mais
uma sessão, sábado, dia 19, às 21
horas, em Telhados de Água,
Mendiga, Porto de Mós. Afinadas
as sanitas, ajustado o bidé e…
silêncio para ouvir o Sanitofone!
Com direcção artística do
Maestro Alberto Roque e
interpretação de CAOS, que conta
ainda com a actuação de The
Bellsbrass Ensemble a iniciativa
é da SIMLIS (projecto de
sensibilização ambiental O cano é
que paga!)


