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AGENDA
AMANHÃ
MÚSICA
PORTO DE MÓS

AMANHÃ
MÚSICA
benedita

Até 9 de julho
EXPOSIÇÃO
NAZARÉ

9 de julho
MÚSICA
caldas da rainha

Os The Gift apresentam amanhã,
nas festas de São Pedro, em
Porto de Mós, o mais recente
álbum “Altar”. O concerto da
banda de Alcobaça está marcado
para as 21:30 horas e, tal como
as restantes atuações do evento,
tem entrada livre

O Glee Club promove, amanhã, às
21:30 horas, no Centro Cultural
Gonçalves Sapinho (CCGS), o
espetáculo “RIP Rest In Peace”,
onde serão interpretados temas
de Prince, David Bowie, Leonard
Cohen, George Michael e Chuck
Berry

O Centro Cultural da Nazaré tem
patente até 9 de julho a exposição “Nazaré: Usos e Costumes”,
que leva até este espaço parte
do espólio da Casa Museu do
Pescador

O lançamento do livro de contos
“Insanus”, da autoria de Carlos
Querido, será marcado por um
momento musical do pianista
alcobacense Daniel Bernardes. A
iniciativa decorrerá dia 9 de julho, às 16:30 horas, no Centro de
Congressos de Caldas da Rainha

27 a 29 de julho
festival
alcobaça
A segunda edição do festival Wipeout Open Air, que decorrerá de
27 a 29 de julho, trará a Alcobaça
os nomes nacionais e internacionais do universo da Bass Music. O
bilhete diário custa 12 euros e o
passe para os três dias pode ser
adquirido por 25 euros

Banda Sinfónica de Alcobaça abre
Cistermúsica “em torno de Ravel”
No ano em que comemora a 25.ª edição,
o Cistermúsica - Festival de Música de
Alcobaça, apresenta um concerto de abertura da Banda Sinfónica de Alcobaça (BSA),
dedicado a Maurice Ravel, assinalando os
80 anos da morte daquele que é um dos
grandes génios da história da música.
Sob direção musical de Jean-Sébastien
Béreau, o concerto “Em Torno de Ravel”
será uma oportunidade para ouvir obras
como Bolero e Ma Mere L’oye, entre outras deste conceituado compositor. Este
concerto decorre no próximo sábado, às
21:30 horas, será de entrada livre e terá
como palco as escadarias do Mosteiro de
Santa Maria de Alcobaça, uma das grandes
novidades da edição deste ano.
“Vai ser um concerto memorável, com
um maestro convidado de grande nível e
carreira internacional, muito conceituado,
portanto um momento alto também para
a vida da BSA”, explica Alexandre Delgado,
da direção artística do festival.
Este será também o primeiro de três
espetáculos promovidos pelo Município de
Alcobaça e a Turismo do Centro Portugal, no
âmbito do Ciclo de Espetáculos Mosteiro de
Alcobaça/Lugares Património da Humanidade
da Região Centro - Turismo Centro de Portugal,
que terão na escadaria do monumento.
O primeiro fim de semana do Cistermúsica

TEATRO

Os Gambuzinos
promovem
espetáculo solidário
Os Gambuzinos vão voltar a encenar
a peça “Óscar e a Senhora Cor-de-Rosa”
mas, desta vez, para promover um espetáculo solidário, cujo objetivo é angariar
fundos para as vítimas do incêndio de
Pedrógão Grande.
O valor total da bilheteira será doado
a quem mais precisa, motivo pelo qual o
grupo de teatro do Externato Cooperativo
da Benedita (ECB) decidiu que, para que
cada um dê o montante que entender, o
bilhete não terá valor definido.
O espetáculo está agendado para dia
8 de julho, pelas 21:30 horas, no Centro
Cultural Gonçalves Sapinho (CCGS), na
Benedita.

fica completo no domingo, às 18 horas, com
o grupo coral Les éléments (França) que volta
a atuar no refeitório do Mosteiro de Alcobaça.
“Os Les éléments, um dos melhores coros do
mundo, já fizeram um dos concertos mais
fantásticos e memoráveis da história do
festival. Desta vez vão trazer um programa
muito diferente, com um reportório alemão
para coro com piano que é fabuloso”, destaca
Alexandre Delgado ao referir que este será
um concerto imperdível.
“A filosofia destes 25 anos é de facto voltar
a juntar alguns dos melhores grupos que
passaram pelo Cistermúsica, sem repetir
reportório, com uma programação muito

variada. Não é todos os dias que um festival de música comemora a 25.ª edição, é
bastante raro acontecer e nisso, Alcobaça
tem um exemplo muito bom para dar ao
País”, acrescenta o codiretor artístico do
Cistermúsica, festival organizado pela
Banda de Alcobaça/Academia de Música
de Alcobaça e Município de Alcobaça.
Outros dos momentos altos do festival,
que decorre durante o mês de julho, serão
a Orquestra Estágio Gulbenkian, dia 27, a
estreia moderna da ópera D. Inês de Castro,
dia 29, e a Orquestra Filarmónica Portuguesa
que, dia 30, encerrará a programação.

música

Acácio Gomes fora
da final do “Just Duet
O Dueto Perfeito”
Depois de ter sido um dos concorrentes eleitos por
Paulo de Carvalho para as semifinais do “Just Duet
- O Dueto Perfeito”, na gala do passado domingo,
o alcobacense Acácio Fomes não foi apurado para
a final do programa de talentos da SIC.
Na segunda gala em direto do “Just Duet - O
Dueto Perfeito”, Acácia Gomes interpretou, em
dueto, um dos clássicos da música portuguesa,
o tema “Mãe Negra”, um original do seu mentor
Paulo de Carvalho.
Depois da prestação, o técnico de ótica ocular
confessou sentir-se “de coração cheio”, e ter sido um
sonho partilhar o palco e cantar com o músico.
O vencedor do “Just Duet - O Dueto Perfeito”,
será conhecido no próximo domingo durante a
emissão final a final do programa.

MÚSICA

dia 29 de julho
MÚSICA
SÃO MARTINHO DO PORTO
A luso-britânica Mia Rose atua
no próximo dia 29, às 22 horas,
na Praça Engenheiro José Frederico Ulrich, em São Martinho do
Porto. A cantora vai apresentar
o 1.º disco de originais intitulado
“Tudo Pra Dar”

Pisões “em
sarilhos” a
partir de sábado
Filho Sarilho é o nome da mais recente
associação cultural dos Pisões, que será
inaugurada na antiga pré-primária da
localidade, no próximo sábado, a partir
das 16 horas.
Fundada por nove jovens, com idades
entre os 21 e 24 anos, a associação cultural
tem como objetivo “organizar exposições,
concertos, workshops e todo o género de
atividades culturais que permitam envolver
pessoas da zona, de todas as idades, e
dinamizar a região”, explica Mariana Reis,
uma das fundadoras.
Apesar da escolha do nome ter sido
aleatória, a ideia deste projeto já existia há
muito tempo, porém “faltava um espaço
na zona que estivesse sempre disponível
para realizarmos o que queríamos”, refere
Mariana Reis.
Com o aval da Junta de Pataias, a certeza de que teriam um espaço e apoio, os
jovens avançaram com a legalização da
associação e os trabalhos de recuperação
do espaço.
Este sábado, organizam uma festa de
abertura, para a qual estão agendados concertos, uma exposição, atividades, petiscos
e outras surpresas como a apresentação
da agenda para o mês de julho.
“Queremos estar sempre ativos e a fazer
coisas diferentes, principalmente nestes
meses de verão em que as condições são
melhores e há mais pessoas na zona”,
acrescenta.
Os nove elementos da associação cultural
acreditam que a criação deste projeto vem
colmatar uma lacuna que existia na zona
de Alcobaça. “Sentíamos necessidade de
ter um espaço que nos desse liberdade
para organizar e promover este tipo de
eventos, além disso estamos abertos a
ideias de fora e diferentes”.
Tanto que, no próximo sábado, a Filho
Sarilho estará de portas abertas para todos
os que quiserem participar na festa de
inauguração e a quem se quiser tornar
sócio e apoiar esta iniciativa.
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