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Obrigatório Alcobaça recebe2.ª Feira do Disco
A Praça da República, em Alcobaça, acolhe a 2.ª Feira
do Disco, no sábado, dia 26. Coleccionadores de CD,
vinil e algumas editoras nacionais independentes estão
entre os stands orientados para o rock progressivo e
sinfónico ou música portuguesa. O certame decorre a
partir das 14 horas

Prémio Literário José Saramago 
Num prédio que pode ou não existir, as pessoas
acumulam-se numa fila junto ao elevador. É o Edifício
Midoro Filho, um marco imponente no centro da cidade,
dezenas de andares empilhados numa arquitetura sóbria
e funcional. Conforme se espalham pelos corredores,
funcionários e visitantes ocupam as salas
burocraticamente decoradas. Cada oneiro atende sempre
as mesmas pessoas que não se podem conhecer entre si e
tão-pouco manter algum parentesco No jogo das
pequenas esculturas plásticas que auxiliam os clientes
durante as sessões com os oneiros, a autora ilumina as
brechas que existem entre o real e o imaginado, o amor e a
dedicação, numa prosa de arrebatadora força poética. 

As Miniaturas 
Andrea del Fuego 
Editora: Porto Editora 

Erica e Patrik sobreviveram ao trágico final de A
Sombra da Sereia e, ainda a recuperar, Patrik regressa à
esquadra depois de uma baixa prolongada. Mats
Sverin, um antigo colega de liceu de Erica, foi
encontrado morto em casa com uma bala na cabeça.
Por onde passou deixou boas recordações e todos
parecem concordar que era um jovem simpático apesar
de nada deixar transparecer da sua vida privada. E é
este o grande desafio de Patrik: chegar à verdade por
detrás das aparências. Mais uma vez vai contar com a
inesperada ajuda de Erica para descobrir o horror que
esconde a sinistra ilha de Graskar, a ilha dos espíritos,
onde se refugiou uma antiga namorada de Mats com o
filho… 

A Ilha dos Espíritos 
Camilla Lackberg 
Editora: D. Quixote 

Leiturasdasemana

� O desfecho da edição deste ano do Cistermúsica –
Festival de Música de Alcobaça, que teve como mote o
tema Lendas e Heróis, conta com um jantar e Gala de
Encerramento antecedida por um recital de trombone e
piano por Gabriel Antão e Pedro Costa, amanhã, dia 25, a
partir das 19 horas, no Museu do Vinho de Alcobaça. O
duo vencedor do Concurso de Interpretação do Estoril
2013 interpretará obras de G.P. Telemann, Maurice,
Stjepan Sulek e Modest Mussorgsky. Para encerrar a 22.ª
edição do festival, os Músicos do Tejo levam a ópera Il
Mondo della Luna, no domingo, 27, às 18 horas ao Cine-
Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro. Com música
de Pedro António Avondano e libretto de Carlo Goldoni,
a peça conta com interpretações de Fernando
Guimarães, Luís Rodrigues e Carlos Guilherme. 

� Começa já amanhã mais uma edição, a 19.ª, da
Semana Internacional de Piano de Óbidos. Até 3 de
Agosto, a SIPO 2014 reúne grandes personalidades do
mundo da música e jovens estudantes, todo o Mundo,
como objectivo de aperfeiçoarem os seus
conhecimentos musicais, em concertos e cursos de
Masterclasses. A maior parte dos concertos decorre
auditório municipal Casa da Musica e haverá ainda, este
domingo, às 17 horas, uma palestra por Rui Vieira Nery,
intitulada Identidade Nacional, Cosmopolitismo e
Modernidade na Música Portuguesa: de Bomtempo a
Lopes-Graça, no Pavilhão da Casa da Barbacam.
Amanhã, às 21 horas, Paul Badura-Skoda, interpretará ao
piano, Schubert, Mozart, F. Martin e Brahms. No sábado,
à mesma hora, Manuela Gouveia, toca C. Seixas, J.
Haydn, R. Schumann, Mendelssohn e Debussy. No
domingo, às 21 horas, Luiz de Moura Castro interpreta
Mozart, Beethoven e Liszt. Para segunda, à mesma hora,
Boris Berman escolheu Brahms, Schoenberg e Prokofiev
e para quarta-feira, dia 30, às 17 horas, o encontro é com
o órgão e Bridget de Moura Castro, na igreja de Santa
Maria, onde a artista interpretará compositores dos
séculos XVI a XVIII. Às 19 horas, haverá o Recital dos
Laureados do Prémio Antena 2, SIPO 2013. Edgar
Cardoso e Vasco Rocha tocam Debussy e Mussorgsky.

Alcobaça Cistermúsica encerra
com jantar de gala e ópera

�A partir de hoje, dia 24, até segunda-feira, dia 28, todos
os caminhos vão dar às Festas do Bodo, em Pombal. Este
fim-de-semana, a cidade vive a sua maior festa com um
cartaz capaz de agradar a todos os tipos de público. O
certame começa, hoje, a partir das 23:30 horas, com a
actuação dos finalistas do Concurso de Bandas do Café
Concerto e actuação dos Dona Ester. Por volta da 1 hora,
à semelhança do que acontecerá todos os dias do Bodo,
haverá actuações de DJ. Amanhã, sexta, actuam
António Zambujo e o fadista Ricardo Silva, às 23:30
horas. No sábado, Patrícia Gameiro, a cantora natural de
Leiria, radicada em Pombal, que encantou o Factor X,
junta-se a Quim Barreiros, no palco às 23:30 horas. No
domingo, a cidade fica reservada aos Clã e, na segunda,
Slimmy fecha o Bodo 2014.

Pombal Clã, Zambujo e Quim
Barreiros animam Festas do Bodo

Músicos tornam
Óbidos na capital
do piano

DR

DR RITA CARMO


