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hoje
pisões
músIcA

A antiga pré-primária dos Pisões, 
a sede da nova associação “Filho 
sarilho”, vai acolher hoje, pelas 
21:30 horas, um concerto da 
artista LaBaq, uma das multi-
instrumentistas brasileiras mais 
destacadas da nova vaga da 
música brasileira

hoje
lisboa
TEATRO

A s.A.marionetas  vai participar 
hoje na inauguração da exposi-
ção “Robertos - histórias de um 
teatro itinerante” no museu da 
marioneta de Lisboa, às 18:30 
horas, com a apresentação das 
peças “O castelo dos Fantasmas” 
e “Rosa e os três Namorados” 

amanhã
capuchos
LITERATURA

Vasco Ribeiro santos vai apresen-
tar amanhã, às 18 horas, no Real 
Abadia, congress & spa Hotel, 
nos capuchos, o livro “cortesia, 
Etiqueta & Protocolo na Hotelaria 
de Luxo”. conheça o autor e o seu 
livro numa conversa acompa-
nhada de chá e scones

sábado 
teatro
VALAdO dE sANTA QUITéRIA

A Associação Recreativa e 
desportiva Quiterense vai voltar 
a ser palco do espetáculo “ O 
meu marido é...”, apresentado 
pelo Grupo de Teatro Pó d’de 
Palco. O teatro de comédia está 
agendado para as 22 horas  
 

dia 15
leiria
LITERATURA

“Os alcobacenses também podem 
ser elétricos - subsídios para uma 
história de rock em Alcobaça”, de 
José Alberto Vasco, será apresen-
tado no próximo dia 15, às 18 horas, 
na Livraria Arquivo, em Leiria. O 
autor e o livro serão apresentados 
pela leiriense Leonor Lourenço

29 julho 
música
sãO mARTINHO dO PORTO

mia Rose vai atuar na Praça 
Engenheiro José Frederico Ulrich, 
em são martinho do Porto, no 
próximo dia 29, às 22 horas. A 
cantora luso-britânica vai apre-
sentar o 1.º disco de originais 
intitulado “Tudo Pra dar” 

aGenda

teatro

“Óscar e a senhora 
cor-de-rosa” em 
espetáculo solidário

“Óscar e a senhora cor-de-Rosa”, do Grupo de Teatro do EcB 
“Os Gambuzinos”, vai voltar ao palco no próximo sábado, às 21:30 
horas, no centro cultural Gonçalves sapinho, na Benedita, num 
espetáculo solidário de angariação de fundos para as vítimas 
dos incêndios de Pedrógão Grande.

O evento é promovido pelo Externato cooperativo da Bene-
dita e pelo Grupo de Teatro do EcB “Os Gambuzinos”. O valor 
total da bilheteira será entregue em mãos a quem precisa. O 
bilhete não tem preço definido, sendo o donativo que cada um 
entender poder fazer.

O nazareno João delgado, pescador e artista plástico, mostra o 
quotidiano da pesca ao largo da Nazaré, nomeadamente através 
da atividade diária dos barcos “Quinzico”, “Nova Estrelinha”, “Ana 
António” e “deus sabe o teu destino”. deste levantamento resultou a 
publicação “O Outro Lado” (2003), cujas fotografias agora se expõem 
no museu dr. Joaquim manso, na Nazaré. A mostra de fotografias 
inaugura hoje e estará patente até dia 17 de setembro.

Num registo a preto e branco, procurando “reproduzir o mais 
fielmente possível o quotidiano desta vida”, as imagens organizam-
se por “artes”, elegendo a Arte Xávega, o candil e Pesca do cerco, 
Pescas solitárias, Aparelho, espinel ou anzol, Redes de emalhar 
e Armadilhas. 

o “outro lado” de joão 
delgado exposto no 
museu joaquim manso

teatro

bombeiros de são 
martinho recebem 
“ol(h)á Florbela”

A revista “Ol(h)á Florbela” chega a são 
martinho do Porto no próximo dia 15, pelas 
22 horas, para uma sessão solidária com 
os Bombeiros Voluntários de são martinho 
do Porto, associação humanitária para a 
qual reverterá parte da bilheteira. 

Ao lado de Florbela Queirós, que diverte 
a plateia como uma matreira alentejana, 
um tropa irreverente, entre outros bone-
cos, estará Vera mónica, marisa carvalho, 
Raquel caneca e Gonçalo Brandão. 

Os bilhetes custam 10 euros solidários e 
podem ser reservados através do 917 791 497 
ou adquiridos na secretaria dos Bombeiros 
ou no Posto de correios de Alfeizerão.

danÇa

bailarinas da região 
ganham ouro no 
dance World cup

A valadense Laura Viola e a alcobacense 
Francisca costa Louro, da Academia de Ballet 
Annarella, voltaram a trazer para Portugal 
várias medalhas de ouro no dance World 
cup, cujas finais este ano tiveram lugar em 
Offenburg, na Alemanha, entre os passados 
dias 23 de junho e 2 de julho. 

Laura Viola voltou a trazer a medalha de 
ouro obtida no ano passado como melhor 
solista estilo clássico e obteve ainda este 
ano uma medalha de ouro como solista de 
dança contemporânea. A bailarina obteve 
mais nove medalhas de ouro, duas de prata 
e uma de bronze, nas suas participações em 
dueto, quarteto e grupos de vários estilos, 
integrando os grupos que obtiveram as 
maiores pontuações do concurso em estilo 
clássico, contemporâneo e ballet fusão.

Já Francisca costa Louro conquistou 
quatro medalhas de ouro, duas de bronze 
e duas de prata, com participações em 
quarteto e grupos de vários estilos. A jovem 
integrou ainda a melhor coreografia de 
grupo ballet clássico junior. 

exposiÇão

cistermúsica prossegue com  
dança e programação off

depois do concerto de abertura 
da 25.ª edição do cistermúsica, 
que “chamou” cerca de 950 
pessoas em frente ao mosteiro 
de Alcobaça no passado sábado, 
a escadaria do monumento vai 
voltar a ganhar vida amanhã com 

“murmúrios”, um bailado em 
estreia pela Academia de dança 
de Alcobaça, inspirado na lenda 
dos rios Alcoa e Baça.
“No concerto de abertura do 

cistermúsica tivemos das me-
lhores assistências da história 
do festival. Havia alguma pre-
ocupação com o frio e o vento, 
pois fazer este tipo de concertos 
ao ar livre tem sempre estas 
condicionantes, mas a noite 
acabou por estar amena e o 
concerto dedicado a Ravel que 
a Banda sinfónica de Alcobaça 
apresentou correspondeu não 
só às nossas expetativas mas 
também às do público. O nível 
artístico da Banda e o enqua-
dramento magnífico que foi 
possível construir, aproveitando 
a fachada principal do mosteiro, 

fizeram com que este concerto 
tenha sido o momento marcante 
que queríamos para o início 
do cistermúsica”, afirmou Rui 
morais, co-diretor artístico do 
cistermúsica, que eleva assim 
a fasquia para o espetáculo 
de amanhã.

Para o próximo sábado está 
previsto, às 21:30 horas, na 
Nave central do mosteiro, um 
dos principais destaques da 
programação principal, ou seja, 
a apresentação do requiem “À 
memória de camões” de João 
domingos Bomtempo, que será 
executado pela primeira vez 
nos tempos modernos com 
instrumentos de época.

Por outro lado, e depois do 
regresso ao festival do grupo 
coral francês Les éléments, 
que decorreu no passado 
domingo, o quarteto de cordas 
Arcadia (Roménia) regressa 
também a Alcobaça, quatro 
anos depois da sua estreia nos 
palcos do cistermúsica, para 
um concerto no claustro d. 

Afonso VI, no próximo domingo, 
às 18 horas, trazendo obras de 
mozart, Haydn e Bartók.

Entretanto, o festival já ar-
rancou com a programação off, 
ontem, com a exibição do filme 
mudo “Luzes da cidade”, de 
charles chapin, acompanhado 
ao piano pelas mãos do brasileiro 
Paulo melo no cine-teatro de 

Alcobaça. mas este programa 
estende-se até dia 22, estando 
programado para dia 15 uma 
apresentação dos cursos Rocks-
chool da Academia da música de 
Alcobaça, na esplanada do Ala 
sul, no rossio da cidade, e um 
concerto de jazz (este a 22 de 
julho) que reunirá o guitarrista 
alcobacense Hugo Trindade a 
um dos mais reconhecidos jo-
vens valores na área de jazz, o 
acordeonista João Barradas.

O concerto pelos cursos Rocks-
chool no dia 15 faz parte de outro 
dos momentos altos do cister-
música, o dia Nonstop, que este 
ano decorrerá das 15 horas à 1 da 
manhã com várias performances 
musicais e um bailado.
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