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Os S.A. Marionetas já se encontram a trabalhar 

num novo espetáculo, que tem por título ‘O 

azarado’. A nova produção será apresentada, 

durante o mês de agosto, em Santa Maria da 

Feira. A companhia profissional alcobacense 

prepara-se, assim, para apresentar mais um 

trabalho produzido, na íntegra, na sua oficina 

na Escola do Casal Pereiro. Hoje, vão até à 

Cooperativa Agrícola de Alcobaça apresentar 

‘Teatro Dom Roberto - O Saloio de Alcobaça’.

S.A. Marionetas 
estreiam em agosto 
‘O azarado’

Além da programação principal do 

Festival de Música de Alcobaça, a secção 

Júnior e Famílias continua a proporcionar 

vários momentos culturais para todas as 

idades. A ‘Gala dos pequenos bailarinos’, 

espetáculo que renova a participação 

de diversas escolas de dança, decorre 

hoje, às 21:30 horas, no Cine-teatro João 

d’Oliva Monteiro.

Para amanhã, às 18:30 horas, na Escola 

Secundária D. Inês de Castro de Alcobaça, 

está agendado o ‘Concerto de encerra-

mento de estágios de orquestra’, que 

inclui Sopros e Percussão (3.ª edição), 

Cordas (2.ª edição) e Direção de Orquestra 

(1.ª edição).

‘Sonhos de uma noite de verão’ é o tema 

do espetáculo que junta música e dança 

também amanhã, às 22:30 horas, no Real 

Abadia Congress & Spa Hotel.

É com ‘Há música no parque’, durante 

todo o dia de domingo, que encerra mais 

uma edição do Cistermúsica Júnior e Famí-

lias. O Parque dos Monges, em Chiqueda, 

terá entrada livre para todos os alunos da 

Academia de Música de Alcobaça.

Cistermúsica para viver em família

MÚSICA

MOSTRA

Alcobaça está prestes a ficar de qua-

rentena, pelas mãos do Teatro O Bando, 

que comemora 40 anos. ‘Alcobaça de 

quarentena’ é o tema do espetáculo 

que vai decorrer no próximo dia 18, às 

21:30 horas, no Cine-teatro de Alcobaça 

João d’Oliva Monteiro. ‘Quarentena’ é um 

projeto que contempla concertos ence-

nados, intervenções artísticas, eventos 

de grande escala e espetáculos teatrais, 

contando com 24 atores e 16 músicos, um 

conjunto de 40 personagens que reflete 

as palavras de 40 escritores. 

Teatro O Bando 
põe Alcobaça 
em quarentena

O Armazém das Artes, em Alcobaça, continua 

envolvido nas histórias de Hans Christian An-

dersen. A exposição, que já esteve em mostra 

em dezenas de outras salas em Portugal, é uma 

iniciativa particular concebida pelo dinamar-

quês Niels Fisher, designer, com o objetivo de 

divulgar o escritor Hans Christian Andersen, 

“na sua forma mais original e generosa”.

Armazém das Artes 
envolto em histórias 
e cores de encantar

Marco Correia expõe em Nova Iorque
Se as suas férias ou trabalho passam 

por Nova Iorque, deixamos-lhe uma 

proposta irresistível: a exposição ‘Focus 

on nature’, na qual encontra trabalhos 

do alcobacense Marco Correia, que em 

dezembro de 2009 e janeiro 2010 participou 

numa expedição à Amazónias. 

A mostra pode ser apreciada até ao 

próximo dia 4 de janeiro, no New York 

State Museum, e está representada por 

91 trabalhos, de 71 ilustradores 

de 14 países. “A seleção do 

meu trabalho representa o 

reconhecimento da qualidade 

das ilustrações que tenho vindo 

a desenvolver”, afirmou ao 

REGIÃO DE CISTER o designer de 

comunicação e de ilustração 

científica. 

‘Focus on nature’ é conhecido 

por selecionar obras de arte que 

demonstram elevada perícia 

técnica, rigor científico e qua-

lidade estética. Para Marco Correia, estas 

são as palavras-chave pelas quais se rege 

qualquer boa ilustração científica. “São 

as palavras que tenho sempre presentes 

quando procuro superar-me a cada novo 

trabalho que realizo, tendo sempre como 

objetivo a obtenção dos melhores resul-

tados”, sublinha o ilustrador e também 

professor universitário, que foi selecionado 

entre 172 candidatos de 18 países. 

Os visitantes, explica Marco Correia, 

poderão apreciar “autênticas obras de 

arte, de variadíssimos temas, produzidas 

para os mais diversos fins científicos. 

É bom não esquecer que nenhum dos 

trabalhos em exposição foi concebido 

com um propósito de contemplação, 

como peças de galeria, mas sim, única 

e exclusivamente, para comunicar ci-

ência no âmbito da especificidade de 

cada obra”. 

Portugal está representado 

por 12 ilustradores, seis dos quais 

terminaram ou estão a terminar o 

mestrado de ilustração científica 

no Instituto Superior de Educação 

e Ciências, em Lisboa, onde Marco 

Correia dá aulas. 

Mais uma razão para visitar a 

cidade que nunca dorme, agora com 

ilustrações made in Alcobaça.
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AGENDA
DIA 11
FOTOGRAFIA
NAZARÉ

A exposição ‘Rostos da Nazaré’ de-
cora o Museu Dr. Joaquim Manso. A 
mostra fotográfica, da autoria de 
Gisela e de Antti Särkilahti, pode 
ser apreciada até ao dia 14 de 
setembro

DIAS 18 E 19
MÚSICA
PRAIA DAS PAREDES

O Festival do Atlântico, na Praia 
das Paredes da Vitória, está de 
regresso nos próximos dias 18 
e 19. 5-30, dj ride e Gabriel o 
Pensador são alguns dos artistas 
que vão pisar o palco deste 
festival de verão

DIA 18
MÚSICA
CALDAS DA RAINHA

Os grupos alcobacenses Stone 
Dead, Black Leather, Sidewalkers 
e CupCake vão participar no 
Oestefest, que decorre no dia 
18, na Foz do Arelho, nas Caldas 
da Rainha

ATÉ DIA 26
MOSTRA
NAZARÉ

A Biblioteca Municipal da Nazaré 
apresenta a mostra ‘Desenho e 
pintura’, de Gil Ensinas. 
O artista plástico, nascido na 
Nazaré em 1956, é licenciado em 
Artes Plásticas pela Escola Supe-
rior de Artes e Design das Caldas 
da Rainha 

ATÉ DIA 3 DE AGOSTO
MOSTRA
ALCOBAÇA

O Armazém das Artes apresenta 
a exposição ‘Hans Christian 
Andersen’ até 3 de agosto. 
Nesta mostra, com entrada livre, 
pode apreciar quadros, livros, 
recortes de papel, esculturas, 
cerâmicas e joias

ATÉ DIA 28 DE SETEMBRO
MOSTRA
CASTELO BRANCO

O Museu Dr. Joaquim Manso 
apresenta, até dia 28 de setem-
bro, no Museu Francisco Tavares 
Proença Júnior, em Castelo 
Branco, a exposição ‘Nazaré. 
Quem não rema já remou’


