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Curtas

� Estavam marcados para actuar no dia 28
Agosto às 00 horas, contudo, a “devido a
compromissos de trabalho imprevistos de dois
membros” da banda britânica Ulterior, esta não
poderá estar presente no Palco Corpo, do Festival
Entremuralhas 2014, no Castelo de Leiria. Mas a
Fade In – Associação de Acção Cultural, entidade
organizadora, já encontrou substitutos. “São os
dinamarqueses Iceage, banda que proporcionou
um dos melhores concertos do Paredes de Coura
no ano passado e considerados pelo site de
referência mundial, Pitchfork, como uma das
bandas mais genuínas e peculiares da
actualidade”, anuncia Carlos Matos, presidente
da Direcção da Fade In. O Festival Gótico
Entremuralhas acontece em Leiria entre 28 e 30
de Agosto.
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� A vila da Nazaré, o surf de ondas gigantes e o
Santuário da Senhora da Nazaré fazem parte da
representação portuguesa no Festival Arco
Atlântico, que se realiza em Gijón, nas Astúrias,
entre 26 de Julho e 3 de Agosto. A convite do
Ayuntamiento de Gijón, a participação portuguesa
levará uma mostra da oferta turística e cultural
das cidades e vilas marítimas nacionais, seu
património, cultura, tradição e marcas. Além de
Portugal, fazem parte dos países convidados
França e Irlanda, e as regiões autonómicas
espanholas do País Basco, Galiza e  Cantábria,
sempre com uma componente cultural e
identitária ligada ao mar, à natureza, à literatura,
às artes performativas e plásticas, à música, à
gastronomia e enologia. Espera-se que, por este
evento, passam 500 mil pessoas.

Nazaré Praia, surf e etnologia
promovem-se em Gijón

� A publicação 05ecO10 [cinco autores = dez canções] é
um projecto multidisciplinar, sob a forma de um livro e
CD, da ecO - Associação Cultural de Leiria que
convidou os autores António Cova, Paulo Kellerman,
Paulo Moreiras, Pedro Miguel e Simão Vieira, a
escreverem dois poemas e a escolherem músicos para
trabalharem os seus textos. Convidou ainda cinco
ilustradores para, a partir dos mesmos poemas, criarem
a sua própria interpretação artística. Os músicos são
André Castela, André Venâncio, Cláudia Bertier, Gil
Jerónimo, Gualdino Branco, João Nascimento, Miss Cat
e o Rapaz Cão, Nelson Brites, Pedro Miguel, Renato
Silva e Ricardo Tarrafa e vão estar na festa de
lançamento que decorre no espaço d' O Nariz - Teatro
de Grupo, às 22 horas, de 27 de Junho. 

Leiria 05ecO10 apresentado n'O
Nariz com concerto

� Heróis de carne e osso, como Aristides de Sousa
Mendes, são o tema do Festival de Música de Alcobaça
que recorda, no dia 28, com 30.000, pelo Quorum
Ballet, o cônsul que salvou dezenas de milhar de
pessoas no Holocausto. O palco escolhido para o
bailado criado propositadamente é o do Cine-teatro
João d’Oliva Monteiro, às 21:30 horas. A Orquestra
Sinfónica celebra, no dia 3, às 21 horas, no Claustro do
Rachadouro do Mosteiro, os 150 anos do nascimento de
Strauss, e a Banda Sinfónica de Alcobaça apresenta dia
6, às 11 horas, no mesmo local, Tágides, de Eugénio
Rodrigues, num programa, que inclui ainda o Carnaval
dos Animais, de Saint-Saëns. O festival fecha ao som
dos Músicos do Tejo e da ópera II Mondo della Luna,
celebrando os 300 anos do nascimento de Avondano,
nome grande da música portuguesa setecentista.

Entremuralhas Iceage substituem
britânicos Ulterior

CistermúsicaHeróis de carne e osso
celebrados
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O cartaz das Festas do Bodo 2014 leva a Pombal duas
estreias e um nome repetido. Quim Barreiros, António
Zambujo (na foto) e Clã são os nomes em destaque das
festas, que se realizam entre os dias 24 e 28 de Julho, no
concelho de Pombal. A primeira noite das festas é
dedicada à promoção de artistas, grupos e bandas locais,
entre eles os Dona Ester. António Zambujo actuará em
Pombal no dia 25 de Julho e Quim Barreiros sobe ao palco
no dia 26, num concerto que será antecedido pela voz de
Patrícia Gameiro, concorrente no programa televisivo
Factor X, natural de Leiria, mas residente em Pombal. No

dia 27, os Clã regressam a Pombal para apresentar o seu
novo disco e Slimmy, o autor de Um Anjo Como Tu e
Should Never Leave Me, vai animar a noite do dia
seguinte. Integram ainda as Festas do Bodo, exposições e
actividades de animação de rua. Haverá, como sempre, o
tradicional festival de folclore, o festival da canção
infantil Canta Pombal e os desfiles de gaiteiros e da
Confraria do Bodo. “Como nas últimas tasquinhas a
presença de produtores locais foi um sucesso, voltámos a
convidá-lo a para marcar presença no Largo do Cardal”,
refere o presidente da Câmara,Diogo Mateus.

Quim Barreiros, Clã e Zambujo
vão às Festas do Bodo

Columbano licitado a partir de 500 mil euros
O conjunto de painéis Cenas de Baile, pintado em 1891
por Columbano Bordalo Pinheiro,vai a leilão a 25 de
Junho, em Lisboa, com um valor base de 500 mil euros.
A obra foi pintada para o Palácio do Conde Valenças,
em Lisboa.


