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O Museu Dr. Joaquim Manso apresenta, a 

partir da próxima segunda-feira, no Museu 

Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo 

Branco, a exposição ‘Nazaré. Quem não rema 

já remou’. Na vila, esta expressão demonstra 

que, de uma maneira ou de outra, há sempre 

alguém na família ligada ao mar. Uma seleção 

de embarcações, fotografia de Álvaro Labo-

rinho, desenho de Abílio de Mattos e Silva e 

traje de festa e de trabalho, levam o mar até 

ao Museu de Castelo Branco.

História da Nazaré 
mostra-se em 
Castelo Branco

30.000 é muito mais do que um número. 

30.000 é uma conquista de Aristides de 

Sousa Mendes. Sábado, este número, em 

homenagem ao cônsul português que 

salvou dezenas de milhares de pessoas 

do Holocausto, será bailado pelo Quorum 

Ballet, na inauguração do Cistermúsica - 

Festival de Música de Alcobaça, que tem 

como tema ‘Lendas e heróis’. 

O espetáculo ‘30.000’, uma nova criação 

em estreia do coreógrafo Daniel Cardoso, 

sobe, às 21:30 horas, ao palco do grande 

auditório do Cine-teatro de Alcobaça (CTA) 

João d’Oliva Monteiro. 

Enquanto os bailarinos dançam, vão 

caindo 30.000 papéis, que, como explicou ao 

REGIÃO DE CISTER Daniel Cardoso, significam 

as vidas salvas por este herói português, que 

muitos ainda questionam. “Lenda ou não, 

Aristides continua a ser uma personagem 

contemporânea que está bem presente na 

nossa memória”, afirma o coreógrafo.

“Para criar este espetáculo, tentei imaginar-

me na cabeça de alguém que tem de dar 

este passo, no ano de 1940, mediante o 

regime que se vivia”, testemunhou Daniel 

Cardoso

‘30.000’ tem início com todos os intérpretes 

em palco. A pouco e pouco os bailarinos 

vão diminuindo. Em palco, fica uma mulher 

que representa Aristides de Sousa Mendes e 

seu glorioso feito. “Imaginei-o mulher dada 

a sua sensibilidade e sentido maternal”, 

salientou o coreógrafo.

A par deste bailado, tem início ainda 

uma série de propostas incluídas na secção 

Júnior e Famílias, entre as quais se destaca 

‘Música, Dança, Ação!’, espetáculo de final 

de ano da Academia de Música e Dança 

de Alcobaça (AMA), que decorre domingo, 

às 21:30 horas, no Claustro do Rachadouro 

do Mosteiro. Esta secção abre igualmente 

entre terça e sexta-feira, das 10 às 18 horas 

e das 15 às 18 horas, respetivamente, no 

Armazém das Artes, para apresentar os 

Recitais de Finalistas do Curso Profissional 

de Instrumentista de Sopro e Percussão e 

de Instrumentista de Jazz. Na quarta-feira, 

às 21:30 horas, no CTA, terá lugar o Concerto 

de Laureados do 3º Concurso ‘Pequenos 

grandes talentos’, da AMA.

O Cistermúsica prossegue no dia 3 do 

próximo mês, com a Orquestra Sinfónica 

Portuguesa, que vai atuar no Claustro do 

Rachadouro.
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Quorum Ballet abre Cistermúsica com grande 
homenagem a Aristides de Sousa Mendes
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A lisboeta Matilde Antunes venceu o primeiro ‘Concurso de 

fado do Fadário’, em Alcobaça, que decorreu recentemente. 

Durante duas noites, mais de uma dezena de fadistas, de vá-

rios pontos do País, participaram no evento organizado pelo 

Fadário. Na noite da próxima sexta-feira, o espaço recebe 

Manuel João Ferreira, acompanhado à guitarra portuguesa por 

Paulo Leitão, à viola por Bernardo Saldanha e Max Raimundo 

e no contrabaixo João Júlio.

Matilde Antunes vence  
concurso do Fadário

AGENDA
HOJE
TEATRO
ESPANHA

Os S.A. Marionetas estão a 
participar no 1.º Festival Bone-
cos do Atlântico, em Ourense 
(Espanha). O grupo profissional 
de Alcobaça apresenta o Teatro 
Dom Roberto

AMANHÃ
MÚSICA
CASTRO VERDE

Os The Gift atuam amanhã, à 
noite, em Castro Verde, no Alen-
tejo. A banda alcobacense tem 
vários concertos agendados em 
vários palcos do País, no âmbito 
da digressão ‘The Gift Tour 2014’

SÁBADO
FEIRA
ALCOBAÇA

A Feira do Disco pretende 
reunir em Alcobaça algumas das 
maiores editoras independentes 
nacionais e colecionadores de 
CD e vinil de coleção. Além disso, 
vão decorrer concertos de novas 
bandas portuguesas

DIA 3 DE JULHO
TEATRO
LEIRIA

Dez anos depois de ‘Confissões 
das mulheres de 30’, Ana Brito e 
Cunha, Fernanda Serrano e Maria 
Henrique trazem a palco histórias 
novas e outras antigas que os 
anos ajudaram a ver de forma di-
ferente. Uma peça no Teatro José 
Lúcio da Silva, às 21:30 horas

ATÉ DIA 6 DE JULHO
MOSTRA
VALADO DOS FRADES

‘Lenços e xailes de antigamente’ 
é o título da mostra que está 
patente na Junta de Fregue-
sia do Valado dos Frades. A 
exposição, com entrada livre, é 
organizada pelo Rancho Folcló-
rico Flores do Campo

ATÉ DIA 3 DE AGOSTO
MOSTRA
ALCOBAÇA

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

Os Stone Dead vão atuar, no próximo sábado, 

no DRAC (Direito de Resposta – Associação 

Cultural), na Figueira da Foz. O concerto 

tem início às 22 horas. O grupo de Alcobaça 

apresentou-se, neste mesmo espaço, no 

passado mês de março. João Branco (voz 

e guitarra), Bruno Monteiro (bateria e voz), 

João Botas (baixo e Voz) e Jonas Gonçalves 

(guitarra) são os elementos que compõem a 

banda, formada em 2012.

Stone Dead atuam 
sábado no DRAC 
na Figueira da Foz
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