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AGENDA
amanhã
música
alcobaça

amanhã
música
leiria

sábado
escultura
batalha

sábado
música
caldas da rainha

dia 16
exposição
alcobaça

dia 23
artes
alcobaça

Os Pianoplay estão de volta ao
Maria’s, em Alcobaça, para um
concerto amanhã à noite. Em
evidência vai estar a música
das décadas de 70, 80 e 90,
que ainda arrastam muitos
nostálgicos

A Fnac do LeiriaShopping recebe
amanhã, pelas 22 horas, um
showcase de Sean Riley & The
Slowriders. As onze canções do
álbum “It’s Been a Long Night”
vão ser motivo de encontro com
os fãs e com os que desconhecem o trabalho da banda

O escultor Filipe Curado inaugura, no próximo sábado, pelas
19 horas, uma exposição na
Galeria de Exposições Mouzinho
de Albuquerque, na Batalha. A
mostra estará patente até ao
próximo dia 17

A Orquestra Clássica do Centro
abre o Musicaldas’11, no próximo
sábado, pelas 21:30 horas, no
Grande Auditório do Centro
Cultural e Congressos das Caldas.
O espectáculo destaca obras de
George Gershwin

O Armazém das Artes inaugura,
no próximo dia 16 de Julho, às
16 horas, um novo ciclo de exposições, que estará patente até
ao mês de Outubro. Trabalhos de
fotografia, peças de escultura e
peças inéditas do Núcleo Museológico ocupam o espaço

Ainda no Armazém das Artes,
marque na agenda o workshop
de Terra-cota engobada, com o
professor e escultor Rui Vasquez.
Tem lugar no próximo dia 23
e visa a aquisição e o desenvolvimento de competências
técnicas-artísticas

literatura

Cistermúsica junta Inês e Mahler
O Cistermúsica não pára. Depois
do fim-de-semana medieval no
Mosteiro, o festival de música de
Alcobaça apresenta mais alguns
dias de um recheado programa,
que junta as temáticas de Inês de
Castro a Mahler.
No sábado, pelas 21:30 horas, os
Ludovice Ensemble apresentam-se
no Dormitório do Mosteiro de Alcobaça com “Um Concerto para Inês
de Castro”. A direcção artística está
a cargo de Fernando Miguel Jalôto,
devendo ser assinalada a presença
do baixo-barítono Hugo Oliveira. Os
bilhetes custam 8 euros.
No domingo, pelas 18 horas, é a vez
de a Banda de Alcobaça entrar em acção,
com um concerto, de entrada livre,
nas Traseiras da Biblioteca Municipal

de Alcobaça, dedicado a Inês de
Castro e a Mahler, espectáculo
integrado na secção Cistermúsica
Júnior e Famílias.
Voltando a sábado, destaque
para a apresentação de “Os sons
românticos - Clássicos a 4 mãos”,
pelas 11 horas, no Armazém das
Artes. Trata-se de um concerto de
piano a quatro mãos, com obras de
Liszt, Saint-Saens, Arensky e Brahms,
interpretadas por Isa Antunes e Sara
Marcelino. Em torno de Pedro e Inês,
a música transporta-nos para as
emoções que marcam esta história.
O romance, a tragédia e a morte são
invocados através dos sons, palavras
e imagens, numa interacção de
linguagens artísticas. As entradas
custam 3 euros.

Livro “D. Fuas Roupinho”
passa figurar no Plano
Nacional de Leitura

música

O Livro infantil “D. Fuas Roupinho”, que retracta a
lenda do alcaide-mor de Porto de Mós e o milagre de
Nossa Senhora da Nazaré, da autoria de Vanda Furtado
Marques, passou a fazer parte do
Plano Nacional de Leitura.
A escritora afirma que “o sonho
vai-se concretizando e os meus
livros, que faço de alma e coração para as crianças, vão sendo
reconhecidos”.
O livro, com a ilustração de
Gabriel Colaço, faz parte da
Colecção “Contado aos Pequenotes” e passa a integrar o Plano Nacional de Leitura,
uma medida governamental, destinada à promoção
de leitura.

