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amanhã 21H30 Museu Machado de Castro

Transmissão
de concerto do CCB
111 O programa CCB - Cidade Digital
tansmite o concerto do Ensemble Palhetas
Duplas - Múisca para os Reais Fogos de Artif ício no Museu Nacional Machado de Castro.
O espetáculo, que esteve agendado para 16 de
agosto, realiza-se ao abrigo de uma parceria
do Centro Cultural de Belém (CCB) com a
Direção-Geral do Património Cultural. A
direção muscial é de Francisco Sequeira e
direção artística está a cargo de Francisco
Luís Vieira.
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tome nota fim-de-semana
HOJE EM COIMBRA
MICRORGANISMOS
DE ESTIMAÇÃO

Exploratório
Todo o dia
Microrganismos de Estimação é
uma mostra digital que o Exploratório - Centro Ciência Viva de
Coimbra apresenta assinalando o
Dia Internacional do Microrganismo. A mostra resulta da exposição que esteve patente em 2020,
na MicroScience Photo Gallery do
Exploratório.Esta mostra digital, a
que será possível aceder
em https://exploratorio.wixsite.co
m/microrganismos, surge a partir
da exposição que, em 2020, esteve
patente no Exploratório, criada
com culturas vivas de microrganismos e, por essa razão, apresentando-se em formas distintas ao
longo do tempo. Agora em formato
digital, a mostra apresenta fotografias de cada uma das culturas
acompanhada por um testemunho
do investigador ou investigadora
responsável, esclarecendo a quem
a vê o motivo para considerar cada
um o “seu” Microrganismo de Estimação. O formato digital permitirá
a partir de agora o acesso a um público global, a qualquer hora e em
qualquer parte do mundo.

...................

LIMPEZA DO
RIO MONDEGO

Santa Clara
9h30
É a terceira edição da iniciativa de
voluntariado ambiental “Mondego
limpo tem mais encanto”.
Hoje pelas 9h30 e até às 12h30, voluntários da Escola de Enfermagem, com a colaboração de vários
parceiros institucionais, voltam, em
mais uma acção espontânea e de
cidadania, a contribuir para a limpeza das margens e do leito do rio
Mondego, numa extensão entre a
ponte de Santa Clara e a ponte pedonal Pedro e Inês. Justamente no
dia em que também se celebra o
World Cleanup Day (Dia Mundial
da Limpeza). O lixo recolhido será
separado e depositado em contentores selectivos. Paralelamente, e
numa iniciativa do projeto Convidas, haverá, no mesmo horário e
local (imediações do Centro Náutico do Choupalinho), um momento de convite à leitura, com
contos para crianças relacionados
com as questões ambientais.

MOSTRA DE ESTÁTUAS
VIVAS ESTÁ
DE REGRESSO

Baixa
10h30 às 13h00
e 16h30 às 19h00

A Mostra de Estátuas Vivas está
de volta hoje. São 40 artistas urbanos espalhados por ruas, praças e largos do coração da cidade, que vão recriar diversas
personagens da cultura e da história de Portugal. Uma verdadeira galeria de arte ao ar livre,
que pode ser visitada entre as
10h30 e as 13h00 e as 16h30 e as
19h00. Vão ser recriadas personagens da cultura e da história
nacionais, como D. Afonso Henriques, D. Sancho I, Rainha Santa
Isabel, o Guerreiro Árabe, um
Poeta ou um Músico e os escritores Miguel Torga, Eça de Queirós
e António Nobre. Pelo coração da
cidade vão estar, também, várias
outras personagens da tradição
popular e do imaginário colectivo, como os Vendedores do
Mercado, o Pescador, a Varina, o
Camponês, a Tricana, os Camponeses Domingueiros, o Carteiro,
o Vendedor de Castanhas, o Polícia Sinaleiro e o Cauteleiro, entre
muitas outras novidades. .

...................

"O MUNDO DE ATLAS
SEM CENSURA"

Galeria SETE
16h00
"O Mundo de Atlas sem Censura"
de António Melo é a exposição
que hoje é inaugurada, a partir
das 16h00, na Galeria SETE. Está
patente até 23 de Outubro.

...................

VERDI QUE TE
QUERO VERDI

OMT
17h00 e amanhã às 11h00
“Verdi que te
quero Verdi” é
o nome do espectáculo
que a Oficina
Municipal do
Teatro recebe
amanhã e domingo.
É um espectáculo que a Companhia de Teatro de Almada dedicou
a Giuseppe Verdi, especialmente
pensado para os mais novos a
partir dos três anos. Nesta ence-

Convento São Francisco 18h00

Amanhã “Requiem
por um (Mundo) Vivo”
Requiem por um (Mundo) Vivo - Tributo à Esperança - é o concerto de encerramento do IX Ciclo
de Requiem- Coimbra 2021, em que vão ser interpretadas as obras "Requiem por un Vivo” e "Caligaverunt Oculi Mei” do compositor espanhol contemporâneo José Pablo Serrano, autor de inúmeras
obras, principalmente de música coral, algumas
delas premiadas. Integrado num projecto internacional este concerto é uma homenagem à escala
mundial a os sobreviventes da pandemia e aos que
pereceram durante essa enorme luta desigual. Serão solistas Leonor Barbosa de Melo (Soprano) e

nação de Teresa Gafeiro, as árias
de Verdi, compositor italiano do
século XIX, são as linhas que cosem e fazem progredir este espectáculo para toda a família. A partir
de uma curiosa mistura de linguagens, onde reina a música clássica, o público poderá assistir a
histórias contadas por fantoches,
dançadas por bailarinos canhestros e misturadas nas aventuras
culinárias de dois cozinheiros desastrados, cujas receitas deixam
muito a desejar. Hoje há sessão às
17h00 e amanhã a partir das
11h00, na OMT. Para mais informações e reservas contactar os
telefones 239 714 013, 912 511 302
ou pelo e-mail
info@oteatrao.com.

João Barros (Barítono). A interpretação está a cargo
do Coro Sinfónico Inês de Castro, acompanhado
por músicos da Orquestra de Inês de Castro (oboé
e percussão), pelo pianista Bernardo Santos e o organista João Henriques, sob a direcção do maestro
Artur Pinho Maria. Este concerto conta ainda com
a participação especial da Cooperativa Bonifrates,
numa encenação e leitura de poemas alusivos à esperança. Os bilhetes têm o preço de 10 euros. Informações junto da bilheteira do Convento pelo telefone 239 857 191 ou e-mail bilheteira@coimbraconvento.pt.

MILU LOUREIRO
LANÇA NOVO
LIVRO

Casa da Cultura
17h00
Hoje na Casa da Cultura de Coimbra, pelas 17h00, Milu Loureiro
lança novo livro, desta vez, bilingue e intitulado “Uma folha nas
dobras do vento” (A leaf in the
folds of the wind). O livro, que
conta com ilustrações de Conceição Mendes, leva «a reflectir sobre
a utilidade do inútil, a valorização
das coisas simples, o poder da
imaginação». A apresentação vai
estar a cargo de Maria Leonilde
Guimarães.

FESTIVAL
ILHA 12

Grémio Operáro
18h00
No âmbito do
Festival Ilha 12,
que está a decorrer no
Grémio Operário, hoje a
partir das 18h00,
Pedro Ribeiro convida
Mel Costa dj’s Pêra Roxa e Inês
Rodrigues para um show case. Às
21h30 Wipeout Beat apresentam
novo álbum, "Wine Nights Fantastic Stories" e Ruze apresenta o álbum "Pressão".
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Mercado WW.F
O Centro Comercial Atrium
Solum acolhe, hoje e amanhã,
o Mercado WW.F.
Funciona nos dois dias entre as
10h00 e as 19h00.

Jardim Botânico 18h00
Hoje Summertime traz
“Jogo de Damas”

O último espectáculo de Summertime realiza-se hoje com a música
interpretada por “Jogo de Damas”,
a ter início às 18h00 no Jardim
Botânico. “Jogo de Damas” é
grupo vocal de Jazz, formado no

Porto em 2009, constituído por
quatro vozes femininas (Barbara
Francke, Fátima Serro, Gabriela
Braga e Sameiro Sequeira) com
diferentes backgrounds musicais
que se unem para cantar em harmonia vocal. Em 2012 editaram o
primeiro trabalho discográfico – o
homónimo “Jogo de Damas”, seguiu-se, em 2018, "Too Close",
disco Antena 1, que conta com a
participação especial de João
Mortágua (saxofone) e A.P Neves
(guitarra). Os arranjos que interpretam reflectem os 12 anos de
trabalho em conjunto. Os bilhetes
têm o preço único de 12 euros e
podem ser adquiridos a partir das
16h00, no Jardim Botânico.

Casa do Cinema 10h30
Hoje Matiné
infantil

Hoje há “Matiné Infantil” - entrada
livre até 2 acompanhantes por
criança -, às 10h30 de hoje, na
Casa do Cinema de Coimbra.
Nesta sessão vão ser exibidos diversos filmes, nomeadamente A

Incrível Aventura das Sonhadoras
Crianças Contra Lixeira Furada e
Capitão Sujeira, de Beatriz Ohan
(Brasil), A Lengalenga da Panqueca, de Kai Pannen (Alemanha),
O Agricultor João, de Arjan Wilschut (Holanda), Mancha e Manchinhas: as Estrelas, de Uzi Geffenblad e Lotta Geffenblad (Suécia),
Os Tumblies e o Outono, de Patrick Raats (Holanda), O Passarinho e a Folha, de Lena von Döhren (Suíça), As Aventuras de Miriam: a Inundação, de Riho Unt
(Estónia) Música para um Apartamento e Seis Bateristas, de Johannes Stjarne Nilsson e Ola Simonssen (Suécia). O bilhete tem o
custo de 4 euros.
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Cãominhada
Amanhã, a partir das 17h00,
junto ao Museu da Água, inicia-se
uma Cãominhada. A iniciativa
é aberta a todos os que queiram
nela participar.

PASSEIO STAND UP
PADDLE DA LUA CHEIA

NOITE DE MÚSICA
INSTRUMENTAL

Choupalinho
20h00

Praça do Comércio
21h30

Hoje a partir
das 20h00 inicia-se passeio
guiado de
Stand Up Paddle,
“iluminado” pela lua
cheia, que tem a duração aproximada de 2 horas, com partida do
Centro Náutico do Choupalinho Santa Clara. A participação tem o
custo de 20 euros por pessoa e inclui equipamento completo de
Stand Up Paddle, prancha, pagaia,
leash de segurança, kit de segurança, colete e licras para quem
necessitar. Além dos seguros de
responsabilidade civil e acidentes
pessoais. A reserva da prancha
pode ser feita por SMS ou WhatsApp para 910 170 270 ou para o email : info@coimbrasup.com. Os
participantes têm que acompanhar sempre os guias durante o
passeio.

As “Noites de Música no Coração
da Cidade de Coimbra” estão de regresso à Baixa, e hoje às 21h30 a
Praça do Comércio acolhe uma
noite de música instrumental com
a actuação do grupo
Sax&Companhia.

...................

PÁTIO DAS CANTIGAS
NO CINEMA FORA
DE PORTAS

Terreiro da Erva
21h30
O cinema sai da sala e chega ao
Terreiro da Erva, hoje, a partir das
21h30. Neste Cinema Fora de Portas o filme exibido é "O Pàtio das
Cantigas", de António Lopes Ribeiro. A entrada é gratuita mas carece de reserva de bilhete em
https://www.caminhos.info/.../cinema-fora-de-portas-o.../.

...................

À CONVERSA
COM LINHARES
FURTADO

Exploratório
18h00
O Exploratório e o Centro Cirúrgico de Coimbra prosseguem
hoje, às 18h00, o ciclo Conversar é
o melhor Remédio, com a sessão
Histórias de um Cirurgião - À
conversa com Linhares Furtado. A
sessão realiza-se no Exploratório,
com entrada livre e no cumprimento das medidas de segurança
recomendadas pela DGS. Exactamente no mesmo dia em que o
Homem pisou a Lua, a 20 de Julho de 1969, o cirurgião Linhares

Furtado realizou – nos velhos
Hospitais da Universidade de
Coimbra – o primeiro transplante
renal em Portugal. Este é, certamente, o melhor dos pontos de
partida para as muitas “histórias
de um cirurgião”, que Alexandre
Linhares Furtado vai partilhar na
conversa em que participa. O cirurgião fez toda a sua preparação
e carreira profissional, académica
e clínica na Faculdade de Medicina (FMUC) e nos Hospitais da
Universidade de Coimbra (HUC),
servindo ambas as instituições
durante 45 anos, desde a sua licenciatura (1958) até à sua jubilação em 2003, como professor catedrático de Cirurgia e de Urologia e director de Serviço.

ANDRÉ CARDOSO
EM CONCERTO

Teatro da Cerca de São Bernardo
21h00

O Festival Roda Music conitnua
hoje e tem passagem marcada
pelo Teatro da Cerca de São Bernardo com a actuação do pianista
André Cardoso e, amanhã, o colectivo Círculo – Rita Maria (voz),
Luís Figueiredo (piano) e Mário
Franco (contrabaixo). Todos os
concertos têm início às 21h00. Os
bilhetes custam entre 8 e 10 euros
podem ser comprados na bilheteira do Teatro da Cerca ou na ticketline.

cardo Formoso e é composto por 8
músicos: 3 saxofones, 2 trompetes,
1 trombone, 1 contrabaixo e 1 bateria. As peças que o grupo vai interpretar resultam de encomendas
aos compositores Andreia Santos,
Luís Figueiredo, Gonçalo Moreira,
João Mortágua e Ricardo Formoso.
O espectáculo, de acesso livre, decorre a partir das 12h00 no Mercado do Calhabé.

...................

...................

ENSEMBLE PALHETA
DUPLAS

MIGUEL FALCÃO
E MARCELO DOS REIS
CONVIDAM LUÍS
FILIPE SILVA

Museu Machado de Castro
21h30

Liquidâmbar
21h30
Miguel Falcão e Marcelo dos Reis
convidam Luís Filipe Silva para
uma noite de música hoje, a partir
das 21h30, no Liquidâmbar. Em
palco vão estar três músicos com
percursos distintos que se encontram numa sessão de improvisação livre na procura linguagens comuns.

AMANHÃ
EXERCÍCIO FÍSICO
AO AR LIVRE

Avenida João das Regras
9h00
Amanhã a partir das 9h00 há aulas
de Body Balance, Body Attack,
Body Combat e Zumba no âmbito
do Phive Fitness Day, na avenida
João das Regras, junto ao Mosteiro
Santa Clara-a-Velha. Inserido na
Semana Europeia da Mobilidade,
em parceria com a Câmara de
Coimbra, a iniciativa pretende sensibilizar a comunidade para a prática de exercício físico e hábitos de
vida saudável. A participação é gratuita, basta efectuar inscrição através do 917 448 394.

...................

ENSEMBLE DE JAZZ

Mercado do Calhabé
12h00
Mondego - Ensemble Jazz ao Centro é uma plataforma para compositores e intérpretes da região de
Coimbra, com uma geometria variável e que se renovará ao longo
do tempo. O ensemble estreou em
Novembro de 2020, sob a direcção
artística de João Mortágua e Ri-

O Museu Machado de Castro acolhe, domingo a partir das 21h30, a
transmissão do concerto Ensemble Palheta Duplas, que foi apresentado no ano passado do Centro
Cultural de Belém. O Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por
iniciativa do oboísta Francisco Luís
Vieira, é um conjunto instrumental
de sonoridades particularmente
homogéneas: oboé, corne inglês,
oboé de amor fagote e contrafagote. A entrada é livre.

...................

“AL-MANĀKH”

Torre de Almedina
21h00
“al-manākh” - Almanaque de Coimbra” é um conjunto espectáculos performativos, organizados
pela Associação Recortar Palavras que se
realiza amanhã e dia 25 de Setembro, sempre às 21h00. Estes espectáculos distintos são pensados de
forma a convergir numa união temática que aborda as questões do
passado, da história, do município
e de Portugal, pretendendo que o
público se reconheça como raiz
deste património, que possa passar
o testemunho das recolhas e memórias apresentadas, assim como
reflectir sobre o presente e o conceito de humanidade. Amanhã o
espectáculo realiza-se nos jardins
do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, dedicado a Coimbra enquanto
cidade mítica e emblemática,
dando enfoque ao Mondego, e a 25
de Setembro no Museu Machado
de Castro vai ser dedicado a Coimbra enquanto cidade com o passado mais ilustre da História de
Portugal.
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No próximo fim-de-semana, o CCB vai estar na Batalha e em Coimbra
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No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), o Centro
Cultural de Belém (CCB) continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de
todo o país. No próximo fim-de-semana, o CCB vai transmitir no Mosteiro da Batalha o concerto dos
Voice' n'Combo e no Museu Nacional Machado de Castro o concerto do Ensemble Palhetas Duplas. A
entrada é livre.
No verão de 2020, os Voice'n'Combo apresentaram no CCB um concerto que foi uma verdadeira
viagem pela história do jazz, evidenciando as diferenças entre épocas, valorizando as suas
especificidades, revelando as permutas e influências que estas estabeleceram entre si. Duke Ellington,
Cole Porter, George Gershwin, Charlie Parker, Irving Berlin, Dave Brubeck ou Horace Silver foram
alguns dos grandes compositores que o grupo especializado na interpretação de standards de jazz do
século XX levou até ao palco do CCB.
O Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luis Vieira, e um
conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor
fagote e contrafagote. Desde a sua fundação, realizou inúmeros concertos e participou em vários
festivais, um pouco por todo o país e Espanha, e envolveu dezenas de reputados solistas e maestros
convidados.
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Helena Teixeira da Silva

CIRCO

30 propostas vão passar
pelo Cupula Village Festival
ESPETÁCULO A terceira edição do Cupula Circus Village Festival, que regressa
hoje à beira-mar, junto aos
passadiços de Arcozelo, em
Gaia, vai apresentar mais de
30 propostas de programação, totalmente nacional,
para todos os públicos.
Entre espetáculos, masterclasses, ateliers de circo
parafamílias, performances
de rua, momentos musicais,
intercâmbios de escolas de
circo, cinema, uma conferência e uma exposição de
fotografia, não faltam argumentos para levantar os bilhetes, que são gratuitos.
A maratona começa hoje,
às 21.30 horas, com o espetáculo, para espaço público,

"Rasto" da Erva Daninha. É
uma peça que coloca os corpos e um trator em diálogo
através de técnicas de circo.
Amanhã, às 18 horas, é a
vez de "One is too many",
de Gruppo di Due. "A fronteira entre ficção e realidade é tolhida a tal ponto que
leva os dois atores a perguntar-se se a vida é mais real
dentro ou fora do palco.
Uma busca constante do
equilíbrio entre a escrita de
uma cena e a desintegração
do entendimento" É apenas
uma amostra de um extenso programa. •
ARCOZELO, GAIA

16a 19 de setembro
n a 24 de setembro (omine)

ti

TEATRO

MUSICA

Sobre a privação
de liberdade

Concertos do CCB
espalhados pelo país

Trágico espetáculo da existência humana, "A cantora
careca" é uma crítica à sociedade onde impera a falta de
individualidade, a aceitação
dos slogans pelas massas, as
ideias pré-concebidas que
privam o indivíduo da liberdade intelectual. Escrita em
1948, é uma obra que se
mantém atual. Está em cena
até sábado, na Boutique da
Cultura, numa encenação
Ivo Alexandre. •

No próximo fim de semana,
o Centro Cultural de Belém
vai transmitir no Mosteiro
da Batalha o concerto dos
Voice' n'Combo (dia 18, às
17 horas), um grupo especializado na interpretação
de standards de jazz do século XX, e no Museu Nacional Machado de Castro (dia
19, às 21.30 h) o concerto do
Ensemble Palhetas Duplas,
formação criada em 2005.A
entrada é livre.•

BOUTIQUE DA CULTURA
Lisboa. Até dia 18

MOSTEIRO DA BATALHA
Dia 18, às r7 horas
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Museu Machado de Castro
recebe espetáculos do CCB
O Museu Nacional Machado de Castro (MNMC)
recebe hoje, às 21h30, o espetáculo "Sete Lágrimas",
um projeto que se tem afirmado, a nível nacional e internacional, como um dos mais relevantes "consorts"
de música antiga, promovendo diálogos e encontros
com a arte dos tempos atuais. Uma semana depois, no
dia 10, à mesma hora, o MNMC recebe "Ensemble
Palhetas Duplas", projeto criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luís Vieira, que assenta num
conjunto instrumental de sonoridades particularmente
homogéneas: oboé, come inglês, oboé de amor fagote
e contrafagote. Estes concertos foram apresentados
no Centro Cultural de Belém (CCB) em 2020, no
âmbito da programação "Verão10 Melhor dos Mundos Possíveis". A sua gravação e transmissão gratuita
é feita no âmbito da candidatura europeia SAMA/
Portugal 2020, que integra o projeto "CCB — Cidade
Digital" e prevê uma parceria com a Direção-Geral
do Património Cultural (DGPC), com o objetivo de
transmitir gravações de espetáculos do CCB por todo
o país e permitir a novos públicos a fruição digital de
espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura
e identidade.
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tome nota
HOJE EM COIMBRA

OTUS

VIDEOLAB
X-PRESSION

Grande Auditório
21h30

Grémio Operário
18h00
X-Pression é uma instalação vídeo com cinco trabalhos de vídeo de artistas do
Chile, EUA, Inglaterra, Filipinas e França, cujas obras fazem uma pequena reflexão
sobre a Liberdade e a Liberdade de Expressão. O objectivo é fazer uma ligação
com o Grémio Operário de
Coimbra e uma alusão ao
cantor da liberdade que foi
José Afonso, associando-se
ao Festival Ilha 12 que decorre até 30 de Setembro. É
inaugurado com a performance “Your Way” de António Azenha. Informações
em gremiooperario.coimbra@gmail.com.

Convento São Francisco 15h00

PLANTAS
QUE VIERAM
DE LONGE

Concerto de Gonçalo Parreirão

Exploratório
18h30
O Exploratório propõe um
passeio e uma conversa
descontraída sobre espécies
nativas, exóticas e invasoras.
Actividade às 18h30 desenvolvida em parceria com o
Centre for Functional Ecology - Science for People &
the Planet da UC e a Escola
Superior Agrária, do IPC. O
ponto de encontro é Parque
Verde, nas traseiras do Exploratório. A actividade é
gratuita e inscrições obrigatórias em https://www.cienciaviva.pt/verao/2021/

Exposição das oficinas
de Élia Ramalho
Após realizar duas oficinas
temáticas sobre Frida Kahlo
nas quais abordou temas
da vida da pintora mexicana, a artista Élia Ramalho
decidiu transformar os trabalhos em exposição que
estará, patente a partir de
hoje e até domingo no Convento São Francisco, das
15h00 às 20h00, será possível apreciar os trabalhos

que resultaram das oficinas,
uma das quais participada
pelos formandos do Centro
de Actividades Ocupacionais de São Silvestre da APPACDM de Coimbra. Mais
informações através do telefone 239 857 1919, das
15h00 às 20h00, através do
e-mail bilheteira@coimbraconvento.pt ou www.coimbraconvento.pt.

Grémio Operário de Coimbra 21h30 No âmbito do Festival Ilha 12, que decorre até 30 de Setembro
no Grémio Operário de Coimbra decorre hoje, a partir
das 21h30, naquele espaço, um concerto de Gonçalo Parreirão, que estará acompanhado de cinco artistas italianos: Marco Zanotti, Martina Fadda, Marcello Jandu, Daniel
Carbelli e Giani Perinelli. Mais informações e reservas em
gremiooperario.coimbra@gmail.com

Liquidâmbar 21h30
Winebox
apresenta música
country e flok
Winebox, um duo de country/folk apresenta-se hoje,
às 21h30 em concerto no Li-

quidâmbar. Trata-se de um
projecto musical com um
repertório que vai desde a
música tradicional à material, mais contemporânea,
todo com raízes na cultura
musical Norte Americana.

OTUS é o espectáculo que é
apresentado hoje, a partir
das 21h30, no Grande Auditório do Convento São
Francisco que faz recurso
ao circo, ao teatro físico, ao
movimento. Com direcção
artística de Hugo Oliveira,
da Oliveira & Bachtler, uma
companhia de Oliveira do
Hospital.

CCB TRAZ
SETE LÁGRIMAS

Museu Machado
de Castro

21h30

O CCB apresenta em streaming no Museu Machado
de Castro o espectáculo de
Sete Lágrimas, a partir das
21h30. O concerto é resultado de uma parceria que
do CCB com a Direcção-Geral do Património Cultural
para transmitir gravações
de espectáculos nos Museus e Monumentos Nacionais. A entrada é livre.

TERRA FRANCA

Casa do Cinema
21h30
No âmbito do ciclo “Retrospectiva João Braz –
Montador” é apresentado,
às 21h30, na Casa do Cinema de Coimbra o filme
“Terra Franca”, de Leonor
Teles. Os bilhetes podem
ser adquiridos 30 minutos
antes da sessão.
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Entrevista a Madalena Reis sobre os eventos culturas que vão decorrer no Museu
Nacional Machado de Castro
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Em setembro, o Centro Cultural de Belém vai apresentar alguma da sua programação no Museu
Nacional Machado de Castro, em Coimbra.
Para conhecer a agenda prevista para este mês, o 'Clube da Tarde' falou com a diretora de Marketing
e Comunicação do Centro Cultural de Belém, Madalena Reis.
Ouça a entrevista na íntegra:
A transmissão dos concertos começa às 21h30 e a entra é livre.
Marta Sousa
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FACTOS
Alunos da ESEC estreiam
“A Noite da Lua de Sangue”
2VDOXQRVÀQDOLVWDVGRFXUVRGH7HDWURH(GXFDomRGD
(VFROD6XSHULRUGH(GXFDomRGH&RLPEUD (6(& HPFRODERUDomRFRPR7HDWUmRYmRHVWUHDU´$1RLWHGD/XDGH6DQJXHµ
XPDDGDSWDomRGRWH[WR´7DPERUHVQD1RLWHµGH%HUWROW
%UHFKWHGLUHFomRGH$QWyQLR)RQVHFD(PSDOFRHVWDUmR
DOXQRVTXHFDUUHJDPXPDKLVWyULDTXHIDODGRPHGRVHPVH
VDEHUTXHIRUPDWRWHPH[SORUDPDVFRQGLo}HVTXHOHYDP
DOJXpPDUHDJLUHVWDQGRHPFDWLYHLURSHUPDQHQWHFRPPHORGLDVHLQVWUXPHQWRVDRYLYR2HVSHFWiFXORYDLUHDOL]DUVHQD
2ÀFLQD0XQLFLSDOGR7HDWURGHKRMHDGH6HWHPEURSHODV
KLQFOXLQGRVHVV}HVFRPLQWHUSUHWDomRHPOLQJXDJHP
JHVWXDOSRUWXJXHVDQRVGLDVHGH6HWHPEUR
Exposição “Ruralidades”
termina a 5 de Setembro
$H[SRVLomR´5XUDOLGDGHVµGH-RUJH%DFHODULQDXJXUDGD
DGH0DLRSDVVDGRHTXHDVVLQDORXDDEHUWXUDGDHGLomR
GH ´$EULO QR )HPLQLQRµ WHUPLQD D VXD WHPSRUDGD Mi QR
SUy[LPRGRPLQJRGLDGH6HWHPEUR 1HVWHPHVPRGLD
SHODVKHVWiSUHYLVWDXPDYLVLWDJXLDGDFRPRDXWRUGDV
IRWRJUDÀDV$ORWDomRpOLPLWDGDHpQHFHVViULRID]HULQVFULomR
SUpYLDSDUDVHUYLFRVHGXFDWLYRV#PQPFGJSFSW$H[SRVLomR
SRGHVHUYLVWDGHWHUoDIHLUDDGRPLQJRGDVKjVK
QR0XVHX1DFLRQDOGH0DFKDGRGH&DVWURHP&RLPEUD
Casa da Esquina acolhe oficinas
que dão visibilidade à mulher
$&DVDGD(VTXLQDYDLDFROKHUHQWUHHGH6HWHPEURD
LQLFLDWLYD´$JRUDpTXHVmRHODV_$FULDUµTXHWHPRREMHFWLYR
GHGDUYLVLELOLGDGHjPXOKHUQDHVIHUDS~EOLFD(PD&DVD
GD(VTXLQDHR*UDDOGHVDÀDUDPDDUWLVWD7HUHVD7HOOHFKHDSDUD
DFULDomRGHXPDVpULHGHRÀFLQDVSDUDRS~EOLFRLQIDQWRMXYHQLO
HPWRUQRGRWUDEDOKRGHTXDWURDUWLVWDVSOiVWLFDVSRUWXJXHVDV
1DDOWXUDHGHYLGRjVLWXDomRGHFRQÀQDPHQWRDVRÀFLQDVIRUDP
GHVHQYROYLGDVSDUDXPDYHUVmRRQOLQH$JRUDSDVVDGRXPDQRR
SURMHFWRYROWDSUHVHQFLDOPHQWHHDXPHQWDGR6HUmRFLQFRRÀFLQDV
GXUDQWHFLQFRGLDVGHGLFDGDVDFLQFRJUDQGHVDUWLVWDVSOiVWLFDV
/RXUGHV&DVWUR+HOHQD$OPHLGD3DXOD5HJR$UPDQGD3DVVRV
H0DULD.HLO TXHPDUFDUDPRVpFXOR;;HP3RUWXJDO

FACTO DA SEMANA

Muito gostam as candidaturas de puxar a brasa à sua sardinha

1HVWDVDOWXUDVGHSUpFDPSDQKDHFDPSDQKDHOHLWRUDODFXOWXUDGHPRFUiWLFDFHGHPXLWDVYH]HVHDJDFKDVHQXPDSUiWLFD
UHSHWLGDTXHUHÁHFWHDSRXFDTXDOLGDGHGDQRVVDGHPRFUDFLDPHVPRHVREUHWXGRHQWUHRVDJHQWHVSROtWLFRVTXHWrPSRUPLVVmRGHIHQGrODHSURWHJrOD$SHVDUGHXPDYDVWtVVLPDWH[WXUDUHJXODPHQWDUVREUHDVGLYHUVDVIRUPDVGHID]HUFDPSDQKDRX
WDOYH]SRUFDXVDGLVVRVmRIUHTXHQWHVRVDWURSHORVjOHLHDEXQGDPDVIRUPDVVXEUHSWtFLDVGHDFRQWRUQDU2TXHVHODPHQWD
WDQWRPDLVTXHVmRHVTXHPDVLQ~WHLVGHFRQYHQFLPHQWRGRHOHLWRUDGR2QRVVRSDtVMiWHPXPDSUiWLFDGHPRFUiWLFDGHPXLWRV
DQRVMiDWHYHQRXWURVSHUtRGRVGDKLVWyULDHHVWDPRVSOHQDPHQWHFRQYHQFLGRVTXHDLQWHULRUL]DomRGDHVFROKDHOHLWRUDOHP
FDGDHOHLWRUSDVVDFDGDYH]PHQRVSHORVSDQÁHWRVSHODVSURPHVVDVHOHLWRUDOLVWDVSHORVWtWXORVGRV-RUQDLVSHODSURSDJDQGD
EDUDWDHEDORIDTXHSUHHQFKHJUDQGHSDUWHGRUXtGRTXHVHRXYHQHVWDVDOWXUDV2HOHLWRUFUHVFHXHpFDGDYH]PDLVXPYRWDQWH
HVFODUHFLGR6DEHPXLWREHPHPTXHPYRWDUHQmRVHGHL[DFRQYHQFHUSHORSHQWHDGRGRFDQGLGDWRSHODVSURPHVVDVTXHEHP
GLVWLQJXHHQWUHRVSURMHFWRVYLiYHLVHRSDOHLREDUDWRSHODDJUHVVLYLGDGHFRPTXHVHDWDFDPDGYHUViULRVHVHJHUDPULYDOLGDGHV
ID]HQGRGRHVSDoRHOHLWRUDOGHPRFUiWLFRYHUGDGHLURVHVWiGLRVGHIXWHERO*DVWDPVHPRQWHVGHGLQKHLUR²DOJXPFRPPDX
KiOLWR³SDUDDQXQFLDULPSRVVtYHLVSURPRYHUSURMHFWRVLUUHDLVPXLWRPDLVHPREHGLrQFLDDDXWRHVWLPDVH[DJHUDGDVTXHHP
GHIHVDGHREUDVUHDOL]iYHLV3RULVVRRVFDUWD]HVVmRFDGDYH]PDLViOEXQVGHYDLGDGHVGRTXHHVSDoRVLQIRUPDWLYRV9rHPVH
SRUDtH[HPSORVYiULRVGHDWURSHORVFRPHWLGDVSRUFDQGLGDWXUDVHWDPEpPSRULQVWLWXLo}HVDXWDUTXLDVLQFOXVLYH1D&RPLVVmR
1DFLRQDOGH(OHLo}HVKiTXHL[DVSDUWLFLSDo}HVHUHFODPDo}HVDGDUFRPXPSDX$OJXPDVVHPSpVQHPFDEHoD DRTXHQRV
GL]HP PDVRXWUDVDGHQXQFLDUHPDWURSHORVJUDYHV&RLPEUDQmRHVWiGLVVRLVHQWDHWHPREULJDomRGHID]HUPHOKRUGRTXHID]
HPHOKRUGRTXHID]HPRXWUDVWHUUDVTXHQmRGLVS}HPGHLQVWUXPHQWRVGHFRQVXOWDTXH&RLPEUDWHP6HPSUHGHIHQGHPRV
TXHHPWHPSRVHOHLWRUDLVRV%ROHWLQV0XQLFLSDLVGHYHPVHUVXVSHQVRV+iTXHPFRQWHVWHDWpDVXDH[LVWrQFLDHPTXDOTXHU
DOWXUDSHODVPHVPDVUD]}HVTXHQmRpSHUPLWLGRTXHDVDXWDUTXLDVHGLWHP-RUQDLVSUySULRV1mRYDPRVWmRORQJHTXDQWRLVVR
HTXDQGRIHLWRVFRPULJRUHFRPYHUGDGHFRPSUHHQGHPRVEHPDIXQomR~WLOGRV%ROHWLQV0XQLFLSDLVTXHDPDLRULDGDV
&kPDUDVHGLWDVDEHQGRREYLDPHQWHTXHQHVWDVFRPRQRXWUDVFRLVDVFDGDTXDOVDOJDDVDUGLQKDDJRVWRSHVVRDO1mRGHYLD
VHUDVVLPPDVp(PWHPSRVHOHLWRUDLVRV%ROHWLQVSRGHPVHUXPIDFWRUGHGLVWRUomRGDLJXDOGDGHGHFLUFXQVWkQFLDV6HTXHP
HVWLYHUQRSRGHUDSURYHLWDUHPEHQHItFLRSUySULRHVVHVLQVWUXPHQWRVHGLWRULDLVFRPRIDFWRUHVGHSURSDJDQGDLVVRYLRODDOHL
IHUHDPRUDOGHVUHVSHLWDRVLVWHPDDSHTXHQDDQREUH]DGDGHPRFUDFLD
“Fora de Eixos” chega a Almalaguês,
Cernache e Antanhol
2 ´)RUD GH (L[RV SUiWLFDV DUWtVWLFDV GH SUR[LPLGDGHµ LQLFLDWLYD GR VHUYLoR HGXFDWLYR GR -D]] DR &HQWUR
TXHGHVFHQWUDOL]DDFXOWXUDYDLFKHJDUD$OPDODJXrV GH
6HWHPEUR &HUQDFKH GH6HWHPEUR H$QWDQKRO GH
6HWHPEUR (VWDSULPHLUDIDVHGRSURMHFWRGHVHQYROYLGD
DWpGH2XWXEURHPSDUFHULDFRPMXQWDVGHIUHJXHVLDH
RXWUDVDVVRFLDo}HVHFROHFWLYLGDGHVGH&RLPEUDDUUDQFRX
QRGLDGH$JRVWRHP6RXVHODVFRPDSHUIRUPDQFHGR
P~VLFR0DUFHORGRV5HLVTXHFULDUiDRYLYRXPDEDQGD
VRQRUDRULJLQDOSDUDRÀOPH´2JDURWRGH&KDUORWµ  
GH&KDUOLH&KDSOLQ

André Gago inaugura
ciclo de recitais “Coimbra C”
2DFWRU$QGUp*DJRLQDXJXUDDPDQKm  RFLFORGH
UHFLWDLV´&RLPEUD&&LFOR(XURSDµ2HYHQWRFRQWDUiFRP
WUrVVHVV}HVGH6HWHPEURD1RYHPEURFRPOXJDUQRV&ODXVWURV²3LVRGR&RQYHQWRGH6mR)UDQFLVFR2SULPHLUR
UHFLWDOWUD]SHODYR]GH$QGUp*DJRXPDVpULHGHYLV}HV
DFHUFDGD(XURSDQDWUDGLomROLWHUiULDDOEHUJDQGRWDPEpP
SRHVLDSURVDHHQVDLR1HVWDVHVVmRVHUmRDLQGDOLGRVWH[WRVGH
-XGW(GXDUGR/RXUHQoR=ZHLJ+RXHOOHEHFT-RKQ'RQQH
6KDNHVSHDUH3DVROLQLH*RQoDOR07DYDUHV2HVSHFWiFXOR
pGHHQWUDGDJUDWXLWDHWHPDGXUDomRGHPLQXWRVVHQGR
GLULJLGRDPDLRUHVGHDQRV

Centro Cultural do IPC acolhe exposição
fotográfica “Quimeras”
2&HQWUR&XOWXUDO3HQHGRGD6DXGDGHGR,QVWLWXWR3ROLWpFQLFRGH&RLPEUDWHUiSDWHQWHDWpGH6HWHPEURDH[SRVLomR´4XLPHUDVµGH+XJR)HUUHLUD$PRVWUDLQDXJXUDGD
RQWHPUH~QHXPFRQMXQWRGHIRWRJUDÀDVTXHYLVDPH[SORUDU
XPXQLYHUVRIDQWDVLRVRXWySLFRSURGXWRGRLPDJLQiULRGR
DXWRU 2 DUWLVWD p DSDL[RQDGR SRU IRWRJUDÀD H GHPRQVWUD
SUHIHUrQFLDSRUFULDUFRPSRVLo}HVIRWRJUiÀFDVUHODFLRQDGDV
FRPSDLVDJHQVHQDWXUH]D
Museu Machado de Castro exibe concertos
realizados no Centro Cultural de Belém
$PDQKm  HQRGLDGH6HWHPEURSHODVKR0XVHX1DFLRQDO0DFKDGRGH&DVWURYDLWUDQVPLWLUJUDYDo}HVGH
HVSHFWiFXORVUHDOL]DGRVQR&HQWUR&XOWXUDOGH%HOpP &&% 
'HVWHPRGRSRGHUmRVHUYLVWRVRVFRQFHUWRVGH´6HWH/iJULPDVµHGR´(QVHPEOH3DOKHWDV'XSODVµUHVSHFWLYDPHQWH
&RPRREMHFWLYRGHWUDQVPLWLUJUDYDo}HVGHHVSHFWiFXORVGR
&&%SRUWRGRRSDtVHSHUPLWLUDQRYRVS~EOLFRVDIUXLomR
GLJLWDOGRVPHVPRVHPOXJDUHVIXQGDPHQWDLVGDQRVVDFXOWXUD
HLGHQWLGDGHHVWHSURMHFWRpIHLWRQRkPELWRGHXPDSDUFHULD
HVWDEHOHFLGDFRPD'LUHFomR*HUDOGR3DWULPyQLR&XOWXUDOH
R&HQWUR&XOWXUDOGH%HOpP
Minibasquete da Académica
arranca com nova época
2V DWOHWDV PDLV MRYHQV GR EDVTXHWHERO GD $FDGpPLFD
LQLFLDPRVWUDEDOKRVGDpSRFDHVWDTXLQWDIHLUDGLD
SHODVKQR3DYLOKmR(QJ-RUJH$QMLQKR'HVWLQDGRV
DDWOHWDVQDVFLGRVHPHSDUDRHVFDOmRGHPLQL
HPHSDUDRHVFDOmRGHPLQLHPH
SDUDRHVFDOmRGHPLQLHHPHSDUDRHVFDOmRGH
EDE\EDVNHWRVWUHLQRVHVWmRDJHQGDGRVSDUDDVWHUoDVTXLQWDVH
VH[WDVIHLUDVGDVKjVK2VHVFDO}HVGHPLQLEDVTXHWH
GD$FDGpPLFDVHUmRRULHQWDGRVSHORVWUHLQDGRUHV%HUQDUGR
)ROKDV&DUROLQD'LDVH&DWDULQD$PDURFRDGMXYDGRVSHOR
PRQLWRUHDWOHWDVpQLRU'DYLG&DUHFKR2VWUHLQRVVHUmRDEHUWRV
DWRGRVRVMRYHQVTXHTXHLUDPH[SHULPHQWDUREDVTXHWHERO
EDVWDQGRTXHVHGLULMDPDR3DYLOKmR(QJ-RUJH$QMLQKRQRV
KRUiULRVLQGLFDGRV
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Alunos da ESEC estreiam
“A Noite da Lua de Sangue”
2VDOXQRVÀQDOLVWDVGRFXUVRGH7HDWURH(GXFDomRGD
Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC) em colaboração com o Teatrão, vão estrear “A Noite da Lua de Sangue”,
XPDDGDSWDomRGRWH[WR´7DPERUHVQD1RLWHµGH%HUWROW
%UHFKWHGLUHFomRGH$QWyQLR)RQVHFD(PSDOFRHVWDUmR
alunos que carregam uma história que fala do medo, sem se
VDEHUTXHIRUPDWRWHPH[SORUDPDVFRQGLo}HVTXHOHYDP
alguém a reagir, estando em cativeiro permanente, com melodias e instrumentos ao vivo. O espectáculo vai realizar-se na
2ÀFLQD0XQLFLSDOGR7HDWURGHKRMHDGH6HWHPEURSHODV
21h00, incluindo sessões com interpretação em linguagem
gestual portuguesa nos dias 8 e 10 de Setembro.
Exposição “Ruralidades”
termina a 5 de Setembro
$H[SRVLomR´5XUDOLGDGHVµGH-RUJH%DFHODULQDXJXUDGD
a 8 de Maio passado e que assinalou a abertura da 2.ª edição
de “Abril no Feminino”, termina a sua temporada já no
SUy[LPRGRPLQJRGLDGH6HWHPEUR 1HVWHPHVPRGLD
pelas 11h00, está prevista uma visita guiada com o autor das
IRWRJUDÀDV$ORWDomRpOLPLWDGDHpQHFHVViULRID]HULQVFULomR
SUpYLDSDUDVHUYLFRVHGXFDWLYRV#PQPFGJSFSW$H[SRVLomR
pode ser vista de terça-feira a domingo, das 10h00 às 18h00,
no Museu Nacional de Machado de Castro, em Coimbra.
Casa da Esquina acolhe oficinas
que dão visibilidade à mulher
$&DVDGD(VTXLQDYDLDFROKHUHQWUHHGH6HWHPEURD
iniciativa “Agora é que são elas | A criar” que tem o objectivo
de dar visibilidade à mulher na esfera pública. Em 2020, a Casa
GD(VTXLQDHR*UDDOGHVDÀDUDPDDUWLVWD7HUHVD7HOOHFKHDSDUD
DFULDomRGHXPDVpULHGHRÀFLQDVSDUDRS~EOLFRLQIDQWRMXYHQLO
em torno do trabalho de quatro artistas plásticas portuguesas.
1DDOWXUDHGHYLGRjVLWXDomRGHFRQÀQDPHQWRDVRÀFLQDVIRUDP
desenvolvidas para uma versão on-line. Agora, passado um ano, o
SURMHFWRYROWDSUHVHQFLDOPHQWHHDXPHQWDGR6HUmRFLQFRRÀFLQDV
durante cinco dias, dedicadas a cinco grandes artistas plásticas
(Lourdes Castro, Helena Almeida, Paula Rego, Armanda Passos
e Maria Keil) que marcaram o século XX em Portugal.
Centro Cultural do IPC acolhe exposição
fotográfica “Quimeras”
O Centro Cultural Penedo da Saudade do Instituto PoliWpFQLFRGH&RLPEUDWHUiSDWHQWHDWpGH6HWHPEURDH[SRsição “Quimeras”, de Hugo Ferreira. A mostra, inaugurada
RQWHPUH~QHXPFRQMXQWRGHIRWRJUDÀDVTXHYLVDPH[SORUDU
um universo fantasioso, utópico, produto do imaginário do
DXWRU 2 DUWLVWD p DSDL[RQDGR SRU IRWRJUDÀD H GHPRQVWUD
SUHIHUrQFLDSRUFULDUFRPSRVLo}HVIRWRJUiÀFDVUHODFLRQDGDV
com paisagens e natureza.
Museu Machado de Castro exibe concertos
realizados no Centro Cultural de Belém
Amanhã (3) e no dia 10 de Setembro, pelas 21h30, o Museu Nacional Machado de Castro vai transmitir gravações de
HVSHFWiFXORVUHDOL]DGRVQR&HQWUR&XOWXUDOGH%HOpP &&% 
Deste modo, poderão ser vistos os concertos de “Sete Lágrimas” e do “Ensemble Palhetas Duplas”, respectivamente.
Com o objectivo de transmitir gravações de espectáculos do
&&%SRUWRGRRSDtVHSHUPLWLUDQRYRVS~EOLFRVDIUXLomR
digital dos mesmos, em lugares fundamentais da nossa cultura
e identidade, este projecto é feito no âmbito de uma parceria
estabelecida com a Direcção-Geral do Património Cultural e
R&HQWUR&XOWXUDOGH%HOpP
Minibasquete da Académica
arranca com nova época
Os atletas mais jovens do basquetebol da Académica
iniciam os trabalhos da época 2021/22 esta quinta-feira, dia
2, pelas 18h00, no Pavilhão Eng.° Jorge Anjinho. Destinados
a atletas nascidos em 2010 e 2011, para o escalão de mini-12,
HPHSDUDRHVFDOmRGHPLQLHPH
SDUDRHVFDOmRGHPLQLHHPHSDUDRHVFDOmRGH
baby basket, os treinos estão agendados para as terças, quintas e
VH[WDVIHLUDVGDVKjVK2VHVFDO}HVGHPLQLEDVTXHWH
GD$FDGpPLFDVHUmRRULHQWDGRVSHORVWUHLQDGRUHV%HUQDUGR
Folhas, Carolina Dias e Catarina Amaro, coadjuvados pelo
monitor e atleta sénior David Carecho. Os treinos serão abertos
DWRGRVRVMRYHQVTXHTXHLUDPH[SHULPHQWDUREDVTXHWHERO
bastando que se dirijam ao Pavilhão Eng.° Jorge Anjinho nos
horários indicados.
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Muito gostam as candidaturas de puxar a brasa à sua sardinha

Nestas alturas de pré-campanha e campanha eleitoral, a cultura democrática cede muitas vezes e agacha-se numa prática
UHSHWLGDTXHUHÁHFWHDSRXFDTXDOLGDGHGDQRVVDGHPRFUDFLDPHVPRHVREUHWXGRHQWUHRVDJHQWHVSROtWLFRVTXHWrPSRUPLVVmRGHIHQGrODHSURWHJrOD$SHVDUGHXPDYDVWtVVLPDWH[WXUDUHJXODPHQWDUVREUHDVGLYHUVDVIRUPDVGHID]HUFDPSDQKDRX
talvez por causa disso, são frequentes os atropelos à lei e abundam as formas sub-reptícias de a contornar. O que se lamenta,
tanto mais que são esquemas inúteis de convencimento do eleitorado. O nosso país já tem uma prática democrática de muitos
anos, já a teve noutros períodos da história, e estamos plenamente convencidos que a interiorização da escolha eleitoral em
FDGDHOHLWRUSDVVDFDGDYH]PHQRVSHORVSDQÁHWRVSHODVSURPHVVDVHOHLWRUDOLVWDVSHORVWtWXORVGRV-RUQDLVSHODSURSDJDQGD
barata e balofa que preenche grande parte do ruído que se ouve nestas alturas. O eleitor cresceu e é cada vez mais um votante
HVFODUHFLGR6DEHPXLWREHPHPTXHPYRWDUHQmRVHGHL[DFRQYHQFHUSHORSHQWHDGRGRFDQGLGDWRSHODVSURPHVVDVTXHEHP
distingue entre os projectos viáveis e o paleio barato, pela agressividade com que se atacam adversários e se geram rivalidades,
fazendo do espaço eleitoral democrático verdadeiros estádios de futebol. Gastam-se montes de dinheiro – algum com mau
KiOLWR³SDUDDQXQFLDULPSRVVtYHLVSURPRYHUSURMHFWRVLUUHDLVPXLWRPDLVHPREHGLrQFLDDDXWRHVWLPDVH[DJHUDGDVTXHHP
GHIHVDGHREUDVUHDOL]iYHLV3RULVVRRVFDUWD]HVVmRFDGDYH]PDLViOEXQVGHYDLGDGHVGRTXHHVSDoRVLQIRUPDWLYRV9rHPVH
SRUDtH[HPSORVYiULRVGHDWURSHORVFRPHWLGDVSRUFDQGLGDWXUDVHWDPEpPSRULQVWLWXLo}HVDXWDUTXLDVLQFOXVLYH1D&RPLVVmR
1DFLRQDOGH(OHLo}HVKiTXHL[DVSDUWLFLSDo}HVHUHFODPDo}HVDGDUFRPXPSDX$OJXPDVVHPSpVQHPFDEHoD DRTXHQRV
dizem), mas outras a denunciarem atropelos graves. Coimbra não está disso isenta e tem obrigação de fazer melhor do que faz
e melhor do que fazem outras terras que não dispõem de instrumentos de consulta que Coimbra tem. Sempre defendemos
TXHHPWHPSRVHOHLWRUDLVRV%ROHWLQV0XQLFLSDLVGHYHPVHUVXVSHQVRV+iTXHPFRQWHVWHDWpDVXDH[LVWrQFLDHPTXDOTXHU
altura, pelas mesmas razões que não é permitido que as autarquias editem Jornais próprios. Não vamos tão longe quanto isso
HTXDQGRIHLWRVFRPULJRUHFRPYHUGDGHFRPSUHHQGHPRVEHPDIXQomR~WLOGRV%ROHWLQV0XQLFLSDLVTXHDPDLRULDGDV
Câmaras edita, sabendo obviamente que nestas como noutras coisas cada qual salga a sardinha a gosto pessoal. Não devia
VHUDVVLPPDVp(PWHPSRVHOHLWRUDLVRV%ROHWLQVSRGHPVHUXPIDFWRUGHGLVWRUomRGDLJXDOGDGHGHFLUFXQVWkQFLDV6HTXHP
estiver no poder aproveitar em benefício próprio esses instrumentos editoriais como factores de propaganda , isso viola a lei,
fere a moral, desrespeita o sistema, apequena a nobreza da democracia.
“Fora de Eixos” chega a Almalaguês,
Cernache e Antanhol
2 ´)RUD GH (L[RV SUiWLFDV DUWtVWLFDV GH SUR[LPLGDde”, iniciativa do serviço educativo do Jazz ao Centro
TXHGHVFHQWUDOL]DDFXOWXUDYDLFKHJDUD$OPDODJXrV GH
Setembro), Cernache (10 de Setembro) e Antanhol (11 de
Setembro). Esta primeira fase do projecto, desenvolvida
DWpGH2XWXEURHPSDUFHULDFRPMXQWDVGHIUHJXHVLDH
outras associações e colectividades de Coimbra, arrancou
QRGLDGH$JRVWRHP6RXVHODVFRPDSHUIRUPDQFHGR
músico Marcelo dos Reis, que criará ao vivo uma banda
VRQRUDRULJLQDOSDUDRÀOPH´2JDURWRGH&KDUORWµ  
de Charlie Chaplin.

André Gago inaugura
ciclo de recitais “Coimbra C”
O actor André Gago inaugura, amanhã (3), o ciclo de
recitais “Coimbra C, Ciclo Europa”. O evento contará com
WUrVVHVV}HVGH6HWHPEURD1RYHPEURFRPOXJDUQRV&ODXVtros – Piso 1, do Convento de São Francisco. O primeiro
recital traz, pela voz de André Gago, uma série de visões
acerca da Europa na tradição literária, albergando também
SRHVLDSURVDHHQVDLR1HVWDVHVVmRVHUmRDLQGDOLGRVWH[WRVGH
Judt, Eduardo Lourenço, Zweig, Houellebecq, John Donne,
Shakespeare, Pasolini e Gonçalo M. Tavares. O espectáculo
pGHHQWUDGDJUDWXLWDHWHPDGXUDomRGHPLQXWRVVHQGR
dirigido a maiores de 12 anos.

Se pudesse até o Cemitério da Conchada teria batido ontem
palmas a Teresa Granado
Faleceu na segunda-feira passada, foi sepultada ontem. Tinha
DQRV$VVLPÀQGRXDYLGDGHXPDGDVPDLVH[WUDRUGLQiULDVPXlheres solidárias que viveu em Coimbra nos últimos 50 anos, a “mãe”
de centenas, se não milhares, de crianças e jovens a quem a fortuna
abandonara à nascença ou nos seus primeiros anos. Falamos da madre
Teresa Granado, a fundadora, a alma mater da Comunidade Juvenil S.
Francisco de Assis, instituição feita casa de família para uma juventude
imensa que ali encontrou pão, tecto, roupa, amor e carinho que a vida
lhe negara por circunstâncias diversas. Nascida na Covilhã em família
da classe média, muito cedo deu sinais de uma particular sensibilidade
para a pobreza em que muita gente vivia, sobretudo crianças e jovens
menos afortunados. Em várias partes do mundo por onde passou e
estudou, Teresa Granado misturava-se com naturalidade com a pobreza
das terras onde ía vivendo, fosse em Itália ou Macau, até que em França
o chamamento interior fez dela freira da Congregação das Franciscanas Missionárias de Maria. Com formação na área da psicologia prisional, aos reclusos dedicou sempre parte do seu
FXLGDGRHD&RQJUHJDomRUHOLJLRVDRQGHVHDFROKHUDFHGRVHUHYHORXIRUPDWDGDHPH[FHVVRSDUDSHUPLWLUD*UDQDGR
RH[HUFtFLRGRVHX´VDFHUGyFLRµSDUDDOpPGRVPXURVGHXPTXDOTXHUFRQYHQWR3DUWLXSDUDRPXQGRHYHLRSDUDUD
&RLPEUDRQGHHPGHXRVSULPHLURVSDVVRVQDFULDomRGRSURMHFWRGRTXHYLULDDVHUD&RPXQLGDGH-XYHQLO6
)UDQFLVFRGH$VVLVTXHDLQGDKRMHH[LVWHSDUDEHPGHPXLWDVFULDQoDVHMRYHQV9LULDDLQVWDODUVHGHSRLVHP%HQFDQWD
HDtWHUiDLQVWLWXLomRSDVVDGRRSHUtRGRGHPDLRUHVGLÀFXOGDGHVDWpSRUTXHGXUDQWHDQRVYLYHXDSHQDVGDPRELOL]DomR
solidária que Teresa Granado ía conseguindo aquém e além, altura em que pessoas singulares mas sobretudo empresas da região se assumiram, com recato e dimensão ética, na obrigação moral de matar a fome àquelas crianças, nas
LQ~PHUDVYH]HV²ÀQVGHVHPDQDVREUHWXGR²HPTXHRSmRHUDSRXFRRDUUR]HPDVVDPHQRVDLQGDFDUQHHSHL[H
nenhuns. Foi a partir daí que informalmente se foi formando em Coimbra uma pequeníssima comunidade que, de
forma individual mas muito atenta, foi acompanhando a instituição, até na mudança de instalações para a zona de S.
Miguel /Eiras, onde hoje desenvolve a sua missão solidária.
(QYHOKHFLGDSHORVDQRVPLUUDGDSHODVSUHRFXSDo}HVVHPÀPTXHDDFRPSDQKDUDFRPHVSHFLDOLQWHQVLGDGHGHVGH
que às crianças e jovens abandonados dedicou a sua vida e enorme capacidade realizadora, Teresa Granado foi nos
últimos anos apoiada pelas estruturas assistenciais que a Segurança Social foi tornando possíveis. A certa altura, o
seu lugar e a sua função começaram a ser substituídos, nem sempre com elegância, por acção da Segurança Social
e da própria Igreja, acabando por se recolher abraçada à sua incapacidade crescente. Morreu agora. Dado o seu
recato de vida, dada a nobreza com que se conduziu enquanto “mãe” (assim lhe chamavam) de tantas crianças e
jovens, apesar de uma certa incompreensão com que deparou algumas vezes em quem deveria ter dado mais ajuda,
7HUHVD*UDQDGRÀFDUiSDUDVHPSUHQDPHPyULDGHTXHPEHPFRQKHFHXHFRQKHFHDVXDREUDHDDFRPSDQKRX
mais ou menos de perto.
$VGLVWLQo}HVRÀFLDLVDOJXPDVTXHOKHIRUDPGDGDVHPYLGD &kPDUD3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFD-RUJH6DPSDLRH
2UGHPGRV$GYRJDGRV QmRGLVSHQVDPRREULJDGR~OWLPRTXH&RLPEUDOKHÀFDDGHYHUHGHTXHR´&DPSHmRµTXH
VHPSUHDFRPSDQKRXHVVHVWmRWHUUtYHLVWHPSRVDTXLFXPSUHDVXDSDUWHQRREULJDGRSURIXQGRHVLQFHURTXHDTXLGHL[D
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No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.Os
Sete Lágrimas são um projeto que se tem afirmado, nacional e internacionalmente, como um dos mais
relevantes consorts de Música Antiga e que já nos habituou a crossovers, diálogos e encontros com a
arte dos nossos tempos.«O espaço da lusofonia continua a revelar se um território tão fértil em
expressões interculturais que dão testemunho desse convívio e desafio mútuo multi seculares entre
modelos vindos dos vários continentes, cujos resultados permanecem como práticas vivas nas
tradições populares de cada região. O que o Sete Lágrimas nos propõe é uma viagem por repertórios
escritos e orais, mais próximos ou mais remotos, de teor ora mais erudito ora mais popular, que
reflectem esta vivência de seis séculos de partilhas artísticas intensas num mundo interligado pela
primeira vez pelas caravelas portuguesas e marcado no decurso desse tempo longo por luzes e
sombras, dores e alegrias, violência e paixão de que a Música dá testemunho.»
Rui Vieira Nery,
Musicólogo Universidade Nova de Lisboa/INET mdO Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por
iniciativa do oboísta Francisco Luís Vieira, é um conjunto instrumental de sonoridades particularmente
homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor fagote e contrafagote. No CCB apresentam se com o
maestro convidado Francisco Sequeira com um programa que parte da Música para os Reais Fogos de
Artifício, de Händel, e abrange ainda obras de Jean Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell e
Carlos Seixas.Estes concertos foram apresentados no Centro Cultural de Belém em 2020, no âmbito
da programação “Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis”. A sua gravação e transmissão é feita no
âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projeto “CCB , Cidade Digital” e
prevê uma parceria com a Direção Geral do Património Cultural (DGPC), com o objetivo de transmitir
gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a novos públicos, a fruição digital de
espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.Dia 3 setembro: Sete
LágrimasFILIPE FARIA E SÉRGIO PEIXOTO direção artística e vozPEDRO CASTRO flautas e oboé
barrocoDENYS STETSENKO violino barrocoMIGUEL AMARAL guitarra portuguesaTIAGO MATIAS tiorba,
guitarra barroca e guitarra românticaRUI SILVA Percussão históricaSOFIA DINIZ Viola da
gambaMÁRIO FRANCO ContrabaixoDia 10 setembro: Ensemble Palhetas DuplasMúsica para os Reais
Fogos de ArtifícioFRANCISCO SEQUEIRA direção musicalFRANCISCO LUÍS VIEIRA direção artística
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No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
Os Sete Lágrimas são um projeto que se tem afirmado, nacional e internacionalmente, como um dos
mais relevantes consorts de Música Antiga e que já nos habituou a crossovers, diálogos e encontros
com a arte dos nossos tempos.
O espaço da lusofonia continua a revelar-se um território tão fértil em expressões interculturais que
dão testemunho desse convívio e desafio mútuo multi-seculares entre modelos vindos dos vários
continentes, cujos resultados permanecem como práticas vivas nas tradições populares de cada
região. O que o Sete Lágrimas nos propõe é uma viagem por repertórios escritos e orais, mais
próximos ou mais remotos, de teor ora mais erudito ora mais popular, que reflectem esta vivência de
seis séculos de partilhas artísticas intensas num mundo interligado pela primeira vez pelas caravelas
portuguesas e marcado no decurso desse tempo longo por luzes e sombras, dores e alegrias, violência
e paixão de que a Música dá testemunho. Rui Vieira Nery, Musicólogo - Universidade Nova de
Lisboa/INET-md
O Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luís Vieira, é um
conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor
fagote e contrafagote. No CCB apresentam-se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um
programa que parte da Música para os Reais Fogos de Artifício, de Händel, e abrange ainda obras de
Jean-Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas.
Estes concertos foram apresentados no Centro Cultural de Belém em 2020, no âmbito da programação
"Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis". A sua gravação e transmissão é feita no âmbito da
candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projeto "CCB - Cidade Digital" e prevê uma
parceria com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), com o objetivo de transmitir gravações
de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a novos públicos, a fruição digital de espetáculos, em
lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Dia 3 setembro: Sete Lágrimas
FILIPE FARIA E SÉRGIO PEIXOTO direção artística e voz
PEDRO CASTRO flautas e oboé barroco
DENYS STETSENKO violino barroco
MIGUEL AMARAL guitarra portuguesa
TIAGO MATIAS tiorba, guitarra barroca e guitarra romântica
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RUI SILVA Percussão histórica
SOFIA DINIZ Viola da gamba
MÁRIO FRANCO Contrabaixo
Dia 10 setembro: Ensemble Palhetas Duplas
Música para os Reais Fogos de Artifício
FRANCISCO SEQUEIRA direção musical
FRANCISCO LUÍS VIEIRA direção artística
Rui Costa
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Centro Cultural de Belém "descentralizado"

Marta Hugon transmitida no Mosteiro
O Centro Cultural de Belém
está a promover o projecto "CCB
- Cidade Digital", levando a sua
oferta cultural a museus e monumentos nacionais por todo o
País, no âmbito de uma parceria
estabelecida com a Direcção-Geral

do Património Cultural. Trata-se
da transmissão de gravações de
espectáculos que aconteceram
no CCB e que podem, assim, ser
apreciados digitalmente por novos
públicos, em lugares especiais da
nossa cultura e identidade.

Nesse contexto, foi transmitido no Mosteiro da Batalha, no dia
10 de Julho, o concerto de apresentação do novo trabalho de Marta
Hugon, "Coração na Boca", que
aconteceu no dia 17 de Dezembro
no Pequeno Auditório do CCB.
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CCB traz dois concertos
ao Museu Nacional
Machado de Castro
Parceria Nas próximas duas sexta-feiras, o museu será palco dos espectáculos
de “Sete Lágrimas” e do Ensemble Palhetas Duplas
O Museu Nacional Machado
de Castro (MNMC) vai ser
palco, na próxima sexta-feira
(3 de Setembro) e depois no
dia 10, pelas 21h30, de dois concertos realizados no âmbito de
uma parceria estabelecida entre a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) e o
Centro Cultural de Belém
(CCB) para levar a sua oferta
cultural aos Museus e Monumentos Nacionais de todo o
país. Assim, “Sete Lágrimas”,
que actuam no Museu Machado de Castro já na próxima
sexta-feira, «são um projecto
que se tem afirmado, nacional
e internacionalmente, como
um dos mais relevantes consorts de Música Antiga e que
já nos habituou acrossovers,
diálogos e encontros com a
arte dos nossos tempos».
Já na sexta-feira seguinte, dia
10 de Setembro, o concerto
será do Ensemble Palhetas Duplas, grupo criado em 2005,
por iniciativa do oboísta Fran-

Sete Lágrimas dão concerto já esta sexta-feira no Museu Nacional Machado de Castro

cisco Luís Vieira. «Oboé, corne
inglês, oboé de amor fogote e
contrafogote, é o conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas que
faz parte deste Ensemble»,
confirma o CCB em comunicado.
Estes dois concertos foram

apresentados no CCB em
2020, no contexto da programação “Verão / O Melhor do
Mundos Possíveis”. A sua gravação e transmissão é feita no
âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020,
que integra o projecto “CCB –
Cidade Digital” e prevê uma

parceria com a DGPC, com o
propósito de transmitir gravações de espectáculos deste
centro cultural por todo o país,
e desta forma permitir a novos
públicos a fruição digital de espectáculos em lugares fundamentais da nossa cultura e
identidade. |
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Fundador Adriano Lucas (1883-1950) | Director “in memoriam” Adriano Lucas (1925-2011) | Director Adriano Callé Lucas

Capitães de Condeixa e União
1919 lançam Campeonato
de Portugal Futebol | P19

Comissão Nacional de Eleições manda autarca
remover cartazes e publicidade Figueira da Foz | P15

DESTRUÍDOS MAIS NINHOS DE
VESPA ASIÁTICA EM COIMBRA
Até final de Julho já eram mais de 600 os ninhos exterminados, com dias em que a Protecção Civil destruiu mais
de dez. População preocupa-se, mas a prioridade vai para a proximidade de casas e escolas Página 5

lDiogo Cancela conquistal
lDiploma Olímpicol

Granja do
Ulmeiro inova
com aposta
na “Delícia”
Doçaria | P10

Interceptado barco
a pescar em zona
proibida junto
à Murtinheira
Polícia Marítima | P15

Museu Machado
de Castro recebe
dois concertos do
CCB em Setembro
Cultura | P3

Nadador do Clube Náutico de Miranda do Corvo foi 8.º classificado nos 200 estilos SM8 dos Paralímpicos
Tóquio 2020 e ainda bateu recorde nacional Página 21

Daniela pedalou 739 km
de Chaves a Faro pela EN2
Atleta do Rugby da Agrária de Coimbra, de 36 anos, decidiu
superar-se e fazer sozinha, de bicicleta, a estrada que percorre
Portugal de Norte a Sul. Uma aventura única que partilhou com
o Diário de Coimbra Página 4

5

Anadia vence
e Ol. Hospital
perde na Liga 3
Futebol | P20
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O Museu Nacional Machado de Castro (MNMC) vai ser palco, na próxima sexta-feira (3 de Setembro) e
depois no dia 10, pelas 21h30, de dois concertos realizados no âmbito de uma parceria estabelecida
entre a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) e o Centro Cultural de Belém (CCB) para levar a
sua oferta cultural aos Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
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Centro Cultural de Belém
vai estar em Coimbra no
Museu Nacional Machado de Castro

N

o âmbito de uma parceria estabelecida com a Direcção-Geral do Património Cultural, o Centro
Cultural de Belém (CCB) continua a levar a sua
oferta cultural aos Museus e Monumentos Nacionais de
todo o país.
Os “Sete Lágrimas” são um projecto que se tem afirmado, nacional e internacionalmente, como um dos
mais relevantes ‘consorts’ de música antiga e que já nos
habituou a ‘crossovers’, diálogos e encontros com a arte
dos nossos tempos.
“O espaço da lusofonia continua a revelar-se um território tão fértil em expressões interculturais que dão
testemunho desse convívio e desafio mútuo multi-seculares entre modelos vindos dos vários continentes,
cujos resultados permanecem como práticas vivas nas
tradições populares de cada região. O que o ‘Sete Lágrimas’ nos propõe é uma viagem por repertórios escritos e orais, mais próximos ou mais remotos, de teor
ora mais erudito ora mais popular, que reflectem esta
vivência de seis séculos de partilhas artísticas intensas
num mundo interligado pela primeira vez pelas caravelas portuguesas e marcado no decurso desse tempo
longo por luzes e sombras, dores e alegrias, violência e
paixão de que a música dá testemunho.”, disse Rui Vieira
Nery, musicólogo.
O Ensemble Palhetas Duplas também passará, no
Museu Machado de Castro, mas no dia 10 de Setembro. Criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco
Luís Vieira, é um conjunto instrumental de sonoridades
particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé
de amor fagote e contrafagote. No CCB apresentam-se
com o maestro convidado Francisco Sequeira com um
programa que parte da Música para os Reais Fogos de
Artifício, de Händel, e abrange ainda obras de Jean-Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas.
Estes concertos foram apresentados no Centro Cultural de Belém em 2020, no âmbito da programação “Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis”. A sua gravação e
transmissão é feita no âmbito da candidatura europeia
SAMA / Portugal 2020, que integra o projecto “CCB – Cidade Digital” e prevê uma parceria com a Direcção-Ge-

ral do Património Cultural (DGPC), com o objectivo de
transmitir gravações de espectáculos do CCB por todo
o país e permitir a novos públicos, a fruição digital de
espectáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Transmissão de concertos sexta-feira, às 21h30,
com entrada livre
Dia 3 Setembro: Sete Lágrimas
FILIPE FARIA E SÉRGIO PEIXOTO direcção artística e
voz
PEDRO CASTRO flautas e oboé barroco
DENYS STETSENKO violino barroco
MIGUEL AMARAL guitarra portuguesa
TIAGO MATIAS tiorba, guitarra barroca e guitarra romântica
RUI SILVA Percussão histórica
SOFIA DINIZ Viola da gamba
MÁRIO FRANCO Contrabaixo
Dia 10 Setembro: Ensemble Palhetas Duplas
Música para os Reais Fogos de Artifício
FRANCISCO SEQUEIRA direção musical
FRANCISCO LUÍS VIEIRA direção artística
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No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direcção-Geral do Património Cultural, o Centro
Cultural de Belém (CCB) continua a levar a sua oferta cultural aos Museus e Monumentos Nacionais de
todo o país.
Os "Sete Lágrimas" são um projecto que se tem afirmado, nacional e internacionalmente, como um
dos mais relevantes 'consorts' de música antiga e que já nos habituou a 'crossovers', diálogos e
encontros com a arte dos nossos tempos.
"O espaço da lusofonia continua a revelar-se um território tão fértil em expressões interculturais que
dão testemunho desse convívio e desafio mútuo multi-seculares entre modelos vindos dos vários
continentes, cujos resultados permanecem como práticas vivas nas tradições populares de cada
região. O que o 'Sete Lágrimas' nos propõe é uma viagem por repertórios escritos e orais, mais
próximos ou mais remotos, de teor ora mais erudito ora mais popular, que reflectem esta vivência de
seis séculos de partilhas artísticas intensas num mundo interligado pela primeira vez pelas caravelas
portuguesas e marcado no decurso desse tempo longo por luzes e sombras, dores e alegrias, violência
e paixão de que a música dá testemunho.", disse Rui Vieira Nery, musicólogo.
O Ensemble Palhetas Duplas também passará, no Museu Machado de Castro, mas no dia 10 de
Setembro. Criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luís Vieira, é um conjunto instrumental
de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor fagote e contrafagote.
No CCB apresentam-se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um programa que parte da
Música para os Reais Fogos de Artifício, de Händel, e abrange ainda obras de Jean-Baptiste Lully, Astor
Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas.
Estes concertos foram apresentados no Centro Cultural de Belém em 2020, no âmbito da programação
"Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis". A sua gravação e transmissão é feita no âmbito da
candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projecto "CCB - Cidade Digital" e prevê
uma parceria com a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), com o objectivo de transmitir
gravações de espectáculos do CCB por todo o país e permitir a novos públicos, a fruição digital de
espectáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Transmissão de concertos sexta-feira, às 21h30, com entrada livre
Dia 3 Setembro: Sete Lágrimas
FILIPE FARIA E SÉRGIO PEIXOTO direcção artística e voz
PEDRO CASTRO flautas e oboé barroco
DENYS STETSENKO violino barroco
MIGUEL AMARAL guitarra portuguesa
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TIAGO MATIAS tiorba, guitarra barroca e guitarra romântica
RUI SILVA Percussão histórica
SOFIA DINIZ Viola da gamba
MÁRIO FRANCO Contrabaixo
Dia 10 Setembro: Ensemble Palhetas Duplas
Música para os Reais Fogos de Artifício
FRANCISCO SEQUEIRA direção musical
FRANCISCO LUÍS VIEIRA direção artística
DigitalRM
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No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direcção-Geral do Património Cultural, o Centro
Cultural de Belém (CCB) continua a levar a sua oferta cultural aos Museus e Monumentos Nacionais de
todo o país. Os "Sete Lágrimas" são um projecto que se tem afirmado, nacional e internacionalmente,
como um dos mais relevantes 'consorts' de música [...]
No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direcção-Geral do Património Cultural, o Centro
Cultural de Belém (CCB) continua a levar a sua oferta cultural aos Museus e Monumentos Nacionais de
todo o país.
Os "Sete Lágrimas" são um projecto que se tem afirmado, nacional e internacionalmente, como um
dos mais relevantes 'consorts' de música antiga e que já nos habituou a 'crossovers', diálogos e
encontros com a arte dos nossos tempos.
"O espaço da lusofonia continua a revelar-se um território tão fértil em expressões interculturais que
dão testemunho desse convívio e desafio mútuo multi-seculares entre modelos vindos dos vários
continentes, cujos resultados permanecem como práticas vivas nas tradições populares de cada
região. O que o 'Sete Lágrimas' nos propõe é uma viagem por repertórios escritos e orais, mais
próximos ou mais remotos, de teor ora mais erudito ora mais popular, que reflectem esta vivência de
seis séculos de partilhas artísticas intensas num mundo interligado pela primeira vez pelas caravelas
portuguesas e marcado no decurso desse tempo longo por luzes e sombras, dores e alegrias, violência
e paixão de que a música dá testemunho.", disse Rui Vieira Nery, musicólogo.
O Ensemble Palhetas Duplas também passará, no Museu Machado de Castro, mas no dia 10 de
Setembro. Criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luís Vieira, é um conjunto instrumental
de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor fagote e contrafagote.
No CCB apresentam-se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um programa que parte da
Música para os Reais Fogos de Artifício, de Händel, e abrange ainda obras de Jean-Baptiste Lully, Astor
Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas.
Estes concertos foram apresentados no Centro Cultural de Belém em 2020, no âmbito da programação
"Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis". A sua gravação e transmissão é feita no âmbito da
candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projecto "CCB - Cidade Digital" e prevê
uma parceria com a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), com o objectivo de transmitir
gravações de espectáculos do CCB por todo o país e permitir a novos públicos, a fruição digital de
espectáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Transmissão de concertos sexta-feira, às 21h30, com entrada livre.
Jornal Campeão das Províncias
DigitalRM
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CENTRO CULTURAL DE BELÉM TRANSMITE
CONCERTOS NO MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO
No âmbito de urna parceria
estabelecida com a DireçãoGeral do Património Cultural, o
Centro Cultural de Belém
(CCB) continua a levar a sua
oferta cultural aos Museus e
Monumentos Nacionais de todo
o país. O Museu Nacional Grão
Vasco, em Viseu, já transmitiu
um no dia 15 dc agosto, estando
programado um segundo para o
dia 5 de Setembro. Ambos
gravados pelo CCB.
Os Sensible Soccers (na
imagem). que protagonizam o
concerto marcado para 5 dc
Setembro, estrearam-se em

•

Po

2011 e desde então passaram
pelos maiores palcos nacionais,
construindo uma sólida base de
seguidores. Fora de portas,
impacto foi também crescente,
tendo atuado em Espanha,
França, Inglaterra e Holanda.
Em 2014, lançaram 8, o primei, ro disco de longa-duração.
Villa Soledade, o segundo
álbum, surgiria cm 2016 e, em
2019, Aurora, disco produzido
por B Fachada. A crítica é
unânime nos eldgios e os
Sensible Soccers são hoje uma
das bandas portuguesas mais
importantes da última década.
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AGENDA

SÁBADO, 14

DOMINGO, 15
FILARMÓNICA DE VIENA:
HOMENAGEM A RICCARDO
MUTI

RTP 2
22.55 h
A Orquestra Filarmónica de
Viena presta homenagem ao
maestro Riccardo Muti, por
ocasião do seu 80.Q aniversário. Muti foi nomeado membro honorário da Orquestra
de Viena, tendo-lhe sido
confiada por seis vezes a direção do famoso Concerto de
Ano Novo.

SEGUNDA, 16
WALKER
Temporada :1
TV Cine Action
22.10 h
Nova versão da série de 1993
Walker, Ranger do Texas. O
ator Jared Padalecki assume o
papel do protagonista Cordell
Walker, um viúvo pai de dois
filhos com o seu próprio código moral que regressa a Austin
com a tarefa de recuperar a
sua ligação com seu filho criativo e atencioso e com a sua
filha adolescente. No trabalho,
Walker tem pela primeira vez
uma mulher como parceira.

Ne.

TIAGO NACARATO E TAINA
CAE da Figueira da Foz
20 h
Tainá, cantora brasileira de
ascendência indígena, apresenta o seu álbum homónimo que lhe valeu o Prémio
Lusofonia na edição de 2020
dos Play - Prémios da Música
Portuguesa. A seguir, sobe ao
palco Tiago Nacarato, cantautor portuense com raízes
brasileiras, num concerto de
apresentação do seu disco de
estreia Lugar Comum.

CABRITA

CCB
21 h
Concerto de João Cabrita, músico
que conta com três décadas de
colaborações com nomes como
Sérgio Godinho, Dead Combo,
The Legendary11,german ou Cais
Sodré Funk Connection.
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA

Convento de Cristo, Tomar
21.30 h
Gratuito
Concerto inaugural da temporada sinfónica CCB / Metropolitana, transmitido em streaming no âmbito da programação CCB Cidade Aberta.
Destaque para a interpretação
da Sinfonia n.º 4 de Gustav
Mahler.

A RAPARIGA APANHADA
NA TEIA DE ARANHA

RTP 1
0.00 h
Um thriller de ação realizado
pelo uruguaio Fede Alvaréz,
passado na sequência dos
eventos relatados em Os Homens que não amavam as
Mulheres. Michael
Blomkvist, jornalista e fundador da revista Millenium, e
Lisbeth Salander, hacker profissional, veem-se envolvidos numa teia de corrupção e
espionagem que vai colocar
as suas vidas novamente em
perigo.

•

A FORÇA DA VERDADE

Cinemundo
2110 h
Will Smith e Alec Baldwin
protagonizam este filme passado em Pittsburgh, onde o
neuropatologista Dr. Bennet
Omalu descobre a verdade
sobre as lesões cerebrais sofridas pelos jogadores de futebol americano que sofrem
concussões repetidas no decurso normal dos jogos.
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QUINTA, 20

SEXTA, 20

GERAÇÃO ESQUECIDA

A MENTIRA PERFEITA

DINO D" SANTIAGO

PRAÇA DOS HERÓIS

Cinema

HBO
O vigãrista consumado Roy
Courtnay vigia o seu mais recente alvo: Betty McLeish,
recém-viúva que vale milhões. Mas, desta vez, o que
era suposto ser um simples
golpe transforma-se num
jogo do gato e do rato.
Um filme de Bill Condon,
com Helen Mirren
e Jim Carter.

Hipódromo Manuel Possolo
18.30 h
€ 10 a € 20

CCB
19 h
€ 15 a € 17,50
A 15 de março de 1938, milhares de austríacos aclamavam Adolf Hitler na Heldenplatz, em Viena, celebrando a anexação da Áustria
pela Alemanha nazi. Uma
peça que vem trazer a descoberto o branqueamento histórico que permitiu que a
Áustria se assumisse como a
primeira vítima do III Reich,
ao invés de se assumir como
primeiro aliado do regime.

Filme protagonizado por Patrick Schwarzenegger e Michael Shamion que retrata a
história de um grupo de recém-licenciados que decide
que a melhor forma de se vingar de uma economia injusta
e de viver a vida que sempre
desejou é destruir as propriedades e roubar as pessoas
mais ricas de Chicago, guardando para si os despojos.

Concerto de Dino D 'Santiago, um músico que trabalha
a tradição cabo-verdiana
com o peso contemporâneo
da eletrónica global, onde
não faltarão músicas dos
seus álbuns Mundu Nôbu ou
Kriolu.

1

FADO & CANTE ALENTEJANO

QUARTETO

TV Cine Emotion
1810 h
Num lar para músicos aposentados, os preparativos
para o concerto anual da celebração do nascimento de
Verdi são perturbados pela
chegada de Jean, uma eterna
diva e ex-mulher de um dos
residentes. Pode o tempo curar feridas antigas?
Uma comédia realizada por
Dustin Hoffman.

Embaixada (Príncipe Real)
20 h
£ 12,50 a £ 30
O Príncipe Real volta a receber concertos de Fado nos locais mais surpreendentes.
Este concerto tem lugar num
palácio neoárabe do século
XIX, num ambiente informal
e descontraído. Um concerto
intimista que ilustra as inspirações que os artistas do fado
foram beber a diferentes sonoridades musicais.

FREE GUY:
HERÓI IMPROVÁVEL
Cinema

Épica comédia de ação e
aventura em que um caixa de
banco descobre que é na verdade figurante num videojogo, e decide tornar-se o
herói da sua própria história... que ele mesmo rescreve.
Um filme protagonizado por
Ryan Reynolds, Jodie Comer
e Lil Rel Howery.

A DIRETORA

Temporada: 1
Netflix
Sandra Oh é a protagonista
desta estreia da plataforma
de streaming Netflix, em que
interpreta o papel da Dra. Ji-Yoon Kim, a primeira mulher a assumir as funções de
presidente do departamento
de inglês da prestigiada Universidade de Pembroke.
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Concerto no Museu Nacional Grão Vasco
O Museu Nacional Grão Vasco recebe este domingo, às
21h00, a transmissão do concerto dos Sensible Soccers,
gravado no ano passado no Centro Cultural de Belém. A
entrada é livre.
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No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
Nos dias 15 de agosto e 5 de setembro é a vez do Museu Nacional de Grão Vasco transmitir dois
concertos gravados pelo CCB.No verão passado, a Orquestra Metropolitana de Lisboa apresentou no
Grande Auditório do CCB, a ópera Così fan tutte, de Mozart, em versão de concerto. Em tom de farsa,
Così fan tutte é a ópera das peripécias e dos mal entendidos, mas é também uma reflexão filosófica e
moral sobre o amor, uma caricatura do sentimentalismo romântico, uma reflexão agridoce sobre a
fidelidade das mulheres… e muito mais. A música de Mozart acrescenta nas linhas e nas entrelinhas
das pautas tudo aquilo que as palavras do libretista Lorenzo da Ponte se escusam a dizer.Agora em
versão de concerto, temos a oportunidade de revisitar as sábias provocações de Don Alfonso, as
bazófias de Ferrando e Guglielmo, as fraquezas de Fiordiligi e Dorabella e as matreirices de Despina. O
elenco é de luxo. Junta uma mão cheia de algumas das melhores vozes do nosso canto lírico à frente
da Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro Amaral.Os Sensible Soccers
estrearam se em 2011 e desde então passaram pelos maiores palcos nacionais, construindo uma
solida base de seguidores. Fora de portas, o impacto foi também crescente, tendo atuado em
Espanha, Franca, Inglaterra e Holanda. Em 2014, lançaram 8, o primeiro disco de longa duração. Villa
Soledade, o segundo álbum, surgiria em 2016 e, em 2019, Aurora, disco produzido por B Fachada. A
crítica e unanime nos elogios e os Sensible Soccers são hoje uma das bandas portuguesas mais
importantes da última década.Estes concertos foram apresentados em agosto/setembro de 2020 no
Centro Cultural de Belém, no âmbito da programação “Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis”. A sua
gravação e transmissão é feita no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra
o projeto “CCB , Cidade Digital” e prevê uma parceria com a Direção Geral do Património Cultural
(DGPC), com o objetivo de transmitir gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a
novos públicos, a fruição digital de espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e
identidade.
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Museu Nacional de Grão Vasco transmite concertos do CCB

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

12/08/2021

Meio:

Cultura e Não Só! Online

Autores:

Rui Costa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d4d15bf3

No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
Nos dias 15 de agosto e 5 de setembro é a vez do Museu Nacional de Grão Vasco transmitir dois
concertos gravados pelo CCB.
No verão passado, a Orquestra Metropolitana de Lisboa apresentou no Grande Auditório do CCB, a
ópera Così fan tutte, de Mozart, em versão de concerto. Em tom de farsa, Così fan tutte é a ópera das
peripécias e dos mal-entendidos, mas é também uma reflexão filosófica e moral sobre o amor, uma
caricatura do sentimentalismo romântico, uma reflexão agridoce sobre a fidelidade das mulheres... e
muito mais. A música de Mozart acrescenta nas linhas e nas entrelinhas das pautas tudo aquilo que as
palavras do libretista Lorenzo da Ponte se escusam a dizer.
Agora em versão de concerto, temos a oportunidade de revisitar as sábias provocações de Don
Alfonso, as bazófias de Ferrando e Guglielmo, as fraquezas de Fiordiligi e Dorabella e as matreirices de
Despina. O elenco é de luxo. Junta uma mão cheia de algumas das melhores vozes do nosso canto
lírico à frente da Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro Amaral.
Os Sensible Soccers estrearam-se em 2011 e desde então passaram pelos maiores palcos nacionais,
construindo uma solida base de seguidores. Fora de portas, o impacto foi também crescente, tendo
atuado em Espanha, Franca, Inglaterra e Holanda. Em 2014, lançaram 8, o primeiro disco de longaduração. Villa Soledade, o segundo álbum, surgiria em 2016 e, em 2019, Aurora, disco produzido por
B Fachada. A crítica e unanime nos elogios e os Sensible Soccers são hoje uma das bandas
portuguesas mais importantes da última década.
Estes concertos foram apresentados em agosto/setembro de 2020 no Centro Cultural de Belém, no
âmbito da programação "Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis". A sua gravação e transmissão é
feita no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projeto "CCB - Cidade
Digital" e prevê uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), com o objetivo de
transmitir gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a novos públicos, a fruição
digital de espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Rui Costa
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MUSEU GRÃO VASCO - Dia 15 agosto: Sensible Soccers

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Gazeta da Beira Online

Data Publicação:

12/08/2021

URL: https://gazetadabeira.pt/144544-2/

Transmissão de concertos, ao domingo, às 21h30
O Centro Cultural de Belém está no
Museu Nacional Grão Vasco
Transmissão de concertos, ao domingo, às 21h30
com entrada livre
Dia 15 agosto: Sensible Soccers
Hugo Gomes sintetizadores, teclados, drum machine, programações e vozes
Manuel Justo sintetizadores, teclados e vozes
Andre Simão baixo, sintetizadores, teclados, percussão, bateria e vozes
12/08/2021
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MUSEU GRÃO VASCO - Dia 5 setembro: Orquestra Metropolitana de Lisboa

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Gazeta da Beira Online

Data Publicação:

12/08/2021

URL: https://gazetadabeira.pt/144540-2/

Transmissão de concertos, ao domingo, às 21h30
O Centro Cultural de Belém está no
Museu Nacional Grão Vasco
Transmissão de concertos, ao domingo, às 21h30,
com entrada livre
Dia 5 setembro: Orquestra Metropolitana de Lisboa
Così fan tutte (versão de concerto) de W.A. Mozart
Pedro Amaral maestro
Rita Marques Fiordiligi
Cátia Moreso Dorabella
Sandra Medeiros Despina
Marco Alves dos Santos Ferrando
André Henriques Guglielmo
Luís Rodrigues Don Alfonso
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Âmbito: Regional

Corte: 1 de 2

A 15 DE AGOSTO E 5 DE SETEMBRO

O Centro Cultural de Belém está no
Museu Nacional de Grão Vasco
pautas tudo aquilo que as palavras
do libretista Lorenzo da Ponte se
escusam a dizer.
Os Sensible Soccers estrearam-se em 2011, sendo hoje uma

das bandas portuguesas mais importantes da última década. Será
também um concerto apresentado
no Museu Nacional de Grão Vasco, com entrada livre.
direitos reservados

Nos dias 15 de agosto e 5 de
setembro, o Museu Nacional de
Grão Vasco irá transmitir dois
concertos gravados pelo Centro
Cultural de Belém, âmbito de uma
parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural.
Os concertos foram apresentados em agosto/setembro de 2020
no Centro Cultural de Belém, no
âmbito da programação “Verão | O
Melhor dos Mundos Possíveis”.
A ópera Così fan tutte, de
Mozart, em versão de concerto, será uma das apresentações.
Em tom de farsa, Così fan tutte
é a ópera das peripécias e dos
mal-entendidos, mas é também
uma reflexão filosófica e moral
sobre o amor, uma caricatura do
sentimentalismo romântico, uma
reflexão agridoce sobre a fidelidade
das mulheres… e muito mais.
A música de Mozart acrescenta
nas linhas e nas entrelinhas das

OS CONCERTOS GRAVADOS NO CCB SERÃO TRANSMITIDOS NO MUSEU GRÃO VASCO
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O Centro Cultural de Belém está no Museu Nacional de Grão Vasco

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal da Beira Online

Data Publicação:

12/08/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5585c00a

Nos dias 15 de agosto e 5 de setembro, o Museu Nacional de Grão Vasco irá transmitir dois concertos
gravados pelo Centro Cultural de Belém, âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do
Património Cultural.
Os concertos foram apresentados em agosto/setembro de 2020 no Centro Cultural de Belém, no
âmbito da programação "Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis".
A ópera Così fan tutte, de Mozart, em versão de concerto, será uma das apresentações. Em tom de
farsa, Così fan tutte é a ópera das peripécias e dos mal-entendidos, mas é também uma reflexão
filosófica e moral sobre o amor, uma caricatura do sentimentalismo romântico, uma reflexão agridoce
sobre a fidelidade das mulheres... e muito mais. A música de Mozart acrescenta nas linhas e nas
entrelinhas das pautas tudo aquilo que as palavras do libretista Lorenzo da Ponte se escusam a dizer.
Os Sensible Soccers estrearam-se em 2011, sendo hoje uma das bandas portuguesas mais
importantes da última década. Será também um concerto apresentado no Museu Nacional de Grão
Vasco, com entrada livre.
edição impressa JB 12/08/2021
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O Centro Cultural de Belém transmite concertos no Museu Nacional Grão Vasco com
entrada livre

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Descla Online

Data Publicação:

09/08/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be643b79

No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direcção-Geral do Património Cultural, o Centro
Cultural de Belém continua a levar a sua oferta cultural aos Museus e Monumentos Nacionais de todo
o país. Nos dias 15 de Agosto e 5 de Setembro é a vez do Museu Nacional Grão Vasco transmitir dois
concertos gravados pelo CCB.
No verão passado, a Orquestra Metropolitana de Lisboa apresentou no Grande Auditório do CCB a
ópera Così fan tutte, de Mozart, em versão de concerto. Em tom de farsa, Così fan tutte é a ópera das
peripécias e dos mal-entendidos, mas é também uma reflexão filosófica e moral sobre o amor, uma
caricatura do sentimentalismo romântico, uma reflexão agridoce sobre a fidelidade das mulheres... e
muito mais. A música de Mozart acrescenta nas linhas e nas entrelinhas das pautas tudo aquilo que as
palavras do libretista Lorenzo da Ponte se escusam a dizer.
Agora em versão de concerto, temos a oportunidade de revisitar as sábias provocações de Don
Alfonso, as bazófias de Ferrando e Guglielmo, as fraquezas de Fiordiligi e Dorabella e as matreirices de
Despina. O elenco é de luxo. Junta uma mão cheia de algumas das melhores vozes do nosso canto
lírico à frente da Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro Amaral.
Os Sensible Soccers estrearam-se em 2011 e desde então passaram pelos maiores palcos nacionais,
construindo uma sólida base de seguidores. Fora de portas, o impacto foi também crescente, tendo
actuado em Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Em 2014, lançaram 8, o primeiro disco de longaduração. Villa Soledade, o segundo álbum, surgiria em 2016 e, em 2019, Aurora, disco produzido por
B Fachada. A crítica é unânime nos elogios e os Sensible Soccers são hoje uma das bandas
portuguesas mais importantes da última década.
Estes concertos foram apresentados em Agosto/Setembro de 2020 no Centro Cultural de Belém, no
âmbito da programação Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis. A sua gravação e transmissão é feita
no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projecto "CCB - Cidade
Digital" e prevê uma parceria com a Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), com o objectivo de
transmitir gravações de espectáculos do CCB por todo o país e permitir, a novos públicos, a fruição
digital de espectáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Revista Descla
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Museu Nacional de Grão Vasco transmite concertos do CCB

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Notícias de Viseu Online

Data Publicação:

09/08/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e70d82f4

O Centro Cultural de Belém está no
Museu Nacional Grão Vasco
Transmissão de concertos, ao domingo, às 21h30,
com entrada livre
Dia 15 agosto: Sensible Soccers
Hugo Gomes sintetizadores, teclados, drum machine, programações e vozes
Manuel Justo sintetizadores, teclados e vozes
Andre Simão baixo, sintetizadores, teclados, percussão, bateria e vozes
Dia 5 setembro: Orquestra Metropolitana de Lisboa
Così fan tutte (versão de concerto) de W.A. Mozart
Pedro Amaral maestro
Rita Marques Fiordiligi
Cátia Moreso Dorabella
Sandra Medeiros Despina
Marco Alves dos Santos Ferrando
André Henriques Guglielmo
Luís Rodrigues Don Alfonso
No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural aos Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
Nos dias 15 de agosto e
5 de setembro é a vez do Museu Nacional Grão Vasco transmitir dois concertos gravados pelo CCB.
No verão passado, a Orquestra Metropolitana de Lisboa apresentou no Grande Auditório do CCB a
ópera Così fan tutte, de Mozart, em versão de concerto. Em tom de farsa, Così fan tutte é a ópera das
peripécias e dos mal-entendidos, mas é também uma reflexão filosófica e moral sobre o amor, uma
caricatura do sentimentalismo romântico, uma reflexão agridoce sobre a fidelidade das mulheres... e
muito mais. A música de Mozart acrescenta nas linhas e nas entrelinhas das pautas tudo aquilo que as
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palavras do libretista
Lorenzo da Ponte se escusam a dizer.
Agora em versão de concerto, temos a oportunidade de revisitar as sábias provocações de Don
Alfonso, as bazófias de Ferrando e Guglielmo, as fraquezas de Fiordiligi e Dorabella e as matreirices de
Despina. O elenco é de luxo.
Junta uma mão cheia de algumas das melhores vozes do nosso canto lírico à frente da Orquestra
Metropolitana de Lisboa, dirigida pelo maestro Pedro Amaral.
Os Sensible Soccers estrearam-se em 2011 e desde então passaram pelos maiores palcos nacionais,
construindo uma sólida base de seguidores. Fora de portas, o impacto foi também crescente, tendo
atuado em Espanha, França, Inglaterra e Holanda. Em 2014, lançaram 8, o primeiro disco de longaduração.
Villa Soledade, o segundo álbum, surgiria em 2016 e, em 2019, Aurora, disco produzido por B
Fachada. A crítica é unânime nos elogios e os Sensible Soccers são hoje uma das bandas portuguesas
mais importantes da última década.
Estes concertos foram apresentados em agosto/setembro de 2020 no Centro Cultural de Belém, no
âmbito da programação Verão | O Melhor dos Mundos Possíveis. A sua gravação e transmissão é feita
no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projeto "CCB - Cidade Digital"
e prevê uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), com o objetivo de
transmitir gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir, a novos públicos, a fruição
digital de espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
editor
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Ensemble Palhetas Duplas atua no Convento de Cristo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Antena Livre Online

Data Publicação:

06/08/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=44b2dbd3

No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
Desta forma o Convento de Cristo, em Tomar, acolhe mais dois espetáculos do CCB.
Este sábado, dia 7 agosto, a atuação é de Ensemble Palhetas Duplas - Música para os Reais Fogos de
Artifício com direção musical de Francisco Sequeira e direção artística de Francisco Luís Vieira.
"O Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luis Vieira, e um
conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor
fagote e contrafagote. Desde a sua fundação, realizou inúmeros concertos e participou em vários
festivais, um pouco por todo o país e Espanha, e envolveu dezenas de reputados solistas e maestros
convidados. No CCB, o ensemble apresentou-se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um
programa que partiu daMúsica para os Reais Fogos de Artifício, de Handel, e abrangeu ainda obras de
Jean-Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas."
No próximo fim-de-semana, dia 14 agosto, atua a Orquestra Metropolitana de Lisboa com Mahler:
Quarta Sinfonia. Trata-se do concerto inaugural da temporada sinfónica CCB/OML. De registar que a
OML conta com Anne Schwanewilms como soprano e a direção do maestro Pedro Amaral.
"O Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica 2020/2021 da Orquestra Metropolitana e do Centro
Cultural de Belém integra no seu programa parte de uma obra de Peter Eötvös, e a emblemática
Quarta Sinfonia de Gustav Mahler, que conta com a participação da conceituada soprano alemã Anne
Schwanewilms.
A quarta sinfonia de Mahler tem um início inesperado, ao som de guizeiras. Depois disso sucedem-se
ambientes contrastantes. Surpreende, sobretudo, a inclusão da voz cantada no último andamento.
Desenha-se assim um percurso que evolui muito gradualmente desde a maior complexidade do
primeiro andamento até à clarividência do último - do telúrico ao celestial, portanto. Antes dessa
viagem, porém, cruzamo-nos com Péter Eötvös, o músico húngaro que, desde finais da década de
1970, se notabilizou como maestro na estreia de algumas das obras mais importantes dos
compositores do seu tempo. Também ele é compositor, no entanto, autor de um extenso catálogo que
se distingue pelo primado da diversidade estilística. Assim acontece neste seu Diálogo com Mozart,
uma obra em que esboços dispersos registados nos cadernos pessoais de Mozart são recuperados
numa partitura fragmentada que convida a pensar sobre toda aquela música que um dia foi imaginada
mas que, por qualquer razão, nunca viu a luz do dia".
2021-08-06
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CCB no Convento de Cristo em agosto
Centro Cultural Batalha, ao Museu Nacional
de Belém (CCB) Soares dos Reis, ao Museu
é hoje uma ver- Nacional Grão Vasco e ao
dadeira Cidade Digital, Museu Nacional Machado
uma cidade aberta a todos de Castro.
Com esta iniciativa, é
os cidadãos, e através da
qual é garantido um acesso permitido a novos públicos
muito mais fácil e global à a fruição digital dos espesua oferta cultural.
táculos do CCB em lugares
No âmbito do projeto fundamentais da nossa culCCB — Cidade Digital, o tura e identidade.
Centro Cultural de Belém
Neste sentido, no dia 7
estabeleceu uma parceria .de agosto, às 21h30, o Concom a Direção-Geral do Pa- vento de Cristo é palco do
trimónio Cultural (DGPC) Ensemble Palhetas Duplas
que visa transmitir grava- — Música para Reais Fogos
ções de espetáculos do CCB de Artifício e a 14 de agosto,
nos Museus e Monumentos a Orquestra Metropolitana
Nacionais, levando a sua de Lisboa.
O Ensemble Palhetas
oferta a todo o país.
Este projeto iniciou-se Duplas foi criado em 2005,
em junho e leva, ao longo por iniciativa do oboísta
do verão, os espetáculos ao Francisco Luís Vieira, e
Museu Nacional dosCoches, um conjunto instrumental
ao Mosteiro de A lcobaça, ao de sonoridades particularMuseu Nac ional da Música, mente homogéneas: oboé,
ao Museu Monográfico de corne inglês, oboé de amor
Conimbriga, ao Convento fagote e contrafagote. Desde Cristo, ao Mosteiro da de a sua fundação, realizou

10 Ensamble Palhetas Duplas foi criado em 2005 por iniciativa de Francisco Vieira

inúmeros concertos e participou em vários festivais,
um pouco por todo o país e
Espanha, e envolveu dezenas
de reputadossolistas e maestros convidados. No Centro
Cultural de Belém (CCB),
o ensemble apresentou-se
com o maestro convidado
Francisco Sequeira com
um programa que partiu da
Música para os Reais Fogos
de Artifício, de Handel, e
abrangeu ainda obras de
Jean-Baptiste Lully, Astor
Piazzolla, Henry Purcell e
Carlos Seixas.
O Concerto Inaugural
da Temporada Sinfónica
2020/2021 da Orquestra
Metropolitana e do Centro
Cultural de Belém integra
no seu programa parte de
uma obra de Peter EõtvÕs,
e a emblemática Quarta Sinfonia de Gustav Mahler, que
conta com a participação da
conceituada soprano alemã
Anne Schwanewilms.
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Museu Nacional de Grão Vasco
recebe dois concertos do CCB
TRANSMISSÃO O Museu
Nacional Grão Vasco vai receber a transmissão de dois concertos gravados pelo Centro
Cultural de Belém, no âmbito
de uma parceria estabelecida
com a Direcção-Geral do Património Cultural. Nos dias 15
deste mês e 5 de Setembro será
possível assistir ao concerto da
Orquestra Metropolitana de
Lisboa, com a versão de concerto de ‘Così fan tutte’, de Mo-

DR

zart, e do grupo ‘Sensible Soccers’, respectivamente. Os
concertos realizam-se às
21h30 e têm entrada livre.
No Verão passado, a Orquestra Metropolitana de Lisboa
apresentou no Grande Auditório do CCB, a ópera ‘Così fan
tutte’. Trata-se de uma ópera
de peripécias e mal-entendidos, mas também uma reflexão filosófica e moral sobre o
amor, uma caricatura do sen-

timentalismo romântico, uma
reflexão agridoce sobre a fidelidade das mulheres… e muito
mais.
Os Sensible Soccers estrearam-se em 2011 e desde então
passaram pelos maiores palcos nacionais, construindo
uma solida base de seguidores.
Fora de portas, o impacto foi
também crescente, tendo actuado em Espanha, Franca, Inglaterra e Holanda. 
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Ensemble Palhetas Duplas atua no Convento de Cristo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Abrantes Online

Data Publicação:

06/08/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1445ad24

No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
Desta forma o Convento de Cristo, em Tomar, acolhe mais dois espetáculos do CCB.
Este sábado, dia 7 agosto, a atuação é de Ensemble Palhetas Duplas - Música para os Reais Fogos de
Artifício com direção musical de Francisco Sequeira e direção artística de Francisco Luís Vieira.
"O Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luis Vieira, e um
conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor
fagote e contrafagote. Desde a sua fundação, realizou inúmeros concertos e participou em vários
festivais, um pouco por todo o país e Espanha, e envolveu dezenas de reputados solistas e maestros
convidados. No CCB, o ensemble apresentou-se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um
programa que partiu daMúsica para os Reais Fogos de Artifício, de Handel, e abrangeu ainda obras de
Jean-Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas."
No próximo fim-de-semana, dia 14 agosto, atua a Orquestra Metropolitana de Lisboa com Mahler:
Quarta Sinfonia. Trata-se do concerto inaugural da temporada sinfónica CCB/OML. De registar que a
OML conta com Anne Schwanewilms como soprano e a direção do maestro Pedro Amaral.
"O Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica 2020/2021 da Orquestra Metropolitana e do Centro
Cultural de Belém integra no seu programa parte de uma obra de Peter Eötvös, e a emblemática
Quarta Sinfonia de Gustav Mahler, que conta com a participação da conceituada soprano alemã Anne
Schwanewilms.
A quarta sinfonia de Mahler tem um início inesperado, ao som de guizeiras. Depois disso sucedem-se
ambientes contrastantes. Surpreende, sobretudo, a inclusão da voz cantada no último andamento.
Desenha-se assim um percurso que evolui muito gradualmente desde a maior complexidade do
primeiro andamento até à clarividência do último - do telúrico ao celestial, portanto. Antes dessa
viagem, porém, cruzamo-nos com Péter Eötvös, o músico húngaro que, desde finais da década de
1970, se notabilizou como maestro na estreia de algumas das obras mais importantes dos
compositores do seu tempo. Também ele é compositor, no entanto, autor de um extenso catálogo que
se distingue pelo primado da diversidade estilística. Assim acontece neste seu Diálogo com Mozart,
uma obra em que esboços dispersos registados nos cadernos pessoais de Mozart são recuperados
numa partitura fragmentada que convida a pensar sobre toda aquela música que um dia foi imaginada
mas que, por qualquer razão, nunca viu a luz do dia".
Bild Corp Fátima
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Em agosto, o Centro Cultural de Belém está no Convento de Cristo em Tomar, onde transmitirá
concertos já realizados, ao sábado, às 21h30. Entrada livre.
No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
Este mês, no Convento de Cristo em Tomar transmite concertos de Ensemble Palhetas Duplas, no dia
7 agosto, e da Orquestra Metropolitana de Lisboa, no dia 14.
O Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luis Vieira, e um
conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor
fagote e contrafagote. Desde a sua fundação, realizou inúmeros concertos e participou em vários
festivais, um pouco por todo o país e Espanha, e envolveu dezenas de reputados solistas e maestros
convidados. No CCB, o ensemble apresentou-se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um
programa que partiu da Música para os Reais Fogos de Artifício, de Handel, e abrangeu ainda obras de
Jean-Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas.
O Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica 2020/2021 da Orquestra Metropolitana e do Centro
Cultural de Belém integra no seu programa parte de uma obra de Peter Eötvös, e a emblemática
Quarta Sinfonia de Gustav Mahler, que conta com a participação da conceituada soprano alemã Anne
Schwanewilms.
A quarta sinfonia de Mahler tem um início inesperado, ao som de guizeiras. Depois disso sucedem-se
ambientes contrastantes. Surpreende, sobretudo, a inclusão da voz cantada no último andamento.
Desenha-se assim um percurso que evolui muito gradualmente desde a maior complexidade do
primeiro andamento até à clarividência do último - do telúrico ao celestial, portanto. Antes dessa
viagem, porém, cruzamo-nos com Péter Eötvös, o músico húngaro que, desde finais da década de
1970, se notabilizou como maestro na estreia de algumas das obras mais importantes dos
compositores do seu tempo. Também ele é compositor, no entanto, autor de um extenso catálogo que
se distingue pelo primado da diversidade estilística. Assim acontece neste seu Diálogo com Mozart,
uma obra em que esboços dispersos registados nos cadernos pessoais de Mozart são recuperados
numa partitura fragmentada que convida a pensar sobre toda aquela música que um dia foi imaginada
mas que, por qualquer razão, nunca viu a luz do dia.
Estes concertos foram apresentados em agosto/setembro de 2020 no Centro Cultural de Belém. A sua
gravação e transmissão é feita no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra
o projeto "CCB - Cidade Digital" e prevê uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural
(DGPC), com o objetivo de transmitir gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a
novos públicos, a fruição digital de espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e
identidade.

Página 40

A41

Museu Grão Vasco apresenta duas atuações gravadas no Centro Cultural d...
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Museu Grão Vasco apresenta duas atuações gravadas no Centro Cultural de Belém
https://t.co/IQHegsB7dZ
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Atuação da Orquestra Metropolitana de Lisboa será apresentada a 15 de agosto. Concerto da banda
Sensible Soccers será exibido a 5 de setembro
Agenda
Fotógrafo: D.R./Maggie Lee
O Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, vai apresentar dois concertos gravados no Centro Cultural de
Belém (CCB(, em Lisboa, nos dias 15 de agosto e 5 de setembro.
A ação surge no âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural,
com o objetivo de levar a oferta cultural do CCB aos museus e monumentos nacionais de todo o país.
Os espetáculos podem ser vistos a partir das 21h30 com entrada livre. A 15 de agosto, será
apresentada a atuação da Orquestra Metropolitana de Lisboa com a ópera "Così fan tutte" de Mozart,
em versão de concerto.
Segundo o CCB, este espetáculo que junta também algumas vozes do canto lírico é feito "num tom de
farsa", sendo caraterizado como uma "ópera das peripécias e dos mal-entendidos" e também "uma
reflexão filosófica e moral sobre o amor, uma caricatura do sentimentalismo romântico e uma reflexão
agridoce sobre a fidelidade das mulheres", pode ler-se em comunicado.
A Orquestra Metropolitana de Lisboa é dirigida pelo maestro Pedro Amaral.
A 5 de setembro, será apresentada a atuação dos Sensible Soccers, considerados uma das bandas
portuguesas mais importantes da última década com três álbuns de estúdio feitos.
Os concertos foram apresentados em agosto e setembro de 2020 no Centro Cultural de Belém, no
âmbito da sua programação de verão.
[Additional Text]:
peça mozart ccb
Geral
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assim um percurso que evolui muito gradualmente desde
a maior complexidade do primeiro andamento até à clarividência do último – do telúrico ao celestial, portanto. Antes
dessa viagem, porém, cruzamo-nos com Péter Eötvös, o músico
húngaro que, desde finais da década de 1970, se notabilizou como maestro na estreia de algumas das obras mais importantes
dos compositores do seu tempo.
Também ele é compositor, no entanto, autor de um extenso catálogo que se distingue pelo primado da diversidade estilística.
Assim acontece neste seu Diálogo com Mozart, uma obra em
que esboços dispersos registados nos cadernos pessoais de
Mozart são recuperados numa

partitura fragmentada que convida a pensar sobre toda aquela
música que um dia foi imaginada mas que, por qualquer razão,
nunca viu a luz do dia.
Estes concertos foram apresentados em agosto/setembro
de 2020 no Centro Cultural de
Belém. A sua gravação e transmissão é feita no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projeto "CCB – Cidade Digital" e prevê
uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural
(DGPC), com o objetivo de transmitir gravações de espetáculos
do CCB por todo o país e permitir a novos públicos, a fruição digital de espetáculos, em lugares
fundamentais da nossa cultura
e identidade.

Concertos do CCB voltam
ao Convento de Cristo
este mês de agosto
No âmbito de uma
parceria estabelecida
com a Direção-Geral
do Património
Cultural, o Centro
Cultural de Belém
continua a levar a sua
oferta cultural ao
Museus e Monumentos
Nacionais de
todo o país.
No dia 7 de Agosto, a partir
das 21.30h, será exibido o espectáculo “Ensemble Palhetas Duplas – Música para os Reais Fogos de Artifício” com direcção
musical de Francisco Sequeira

e direcção artística de Francisco Luís Vieira. No dia 14 de Agosto, também às 21.30h, acontecerá
o concerto “Orquestra Metropolitana de Lisboa – Mahler: Quarta Sinfonia”, com Anne Schwanewilms no soprano e Pedro
Amaral como maestro. Os espectáculos têm entrada livre.
O Ensemble Palhetas Duplas,
criado em 2005, por iniciativa do
oboísta Francisco Luis Vieira, e
um conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de
amor fagote e contrafagote. Desde a sua fundação, realizou inúmeros concertos e participou em vários festivais, um pouco por todo
o país e Espanha, e envolveu dezenas de reputados solistas e maestros convidados. No CCB, o ensemble apresentou-se com o
maestro convidado Francisco

Sequeira com um programa que
partiu da Música para os Reais
Fogos de Artifício, de Handel, e
abrangeu ainda obras de Jean-Baptiste Lully, Astor Piazzolla,
Henry Purcell e Carlos Seixas.
O Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica 2020/2021 da
Orquestra Metropolitana e do
Centro Cultural de Belém integra no seu programa parte
de uma obra de Peter Eötvös,
e a emblemática Quarta Sinfonia de Gustav Mahler, que conta com a participação da conceituada soprano alemã Anne Schwanewilms.
A quarta sinfonia de Mahler
tem um início inesperado, ao
som de guizeiras. Depois disso
sucedem-se ambientes contrastantes. Surpreende, sobretudo,
a inclusão da voz cantada no último andamento. Desenha-se
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No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
7 Ago

| 21h30

Convento de CristoColina do Castelo 2300-000 Tomar
Preço
Entrada livre
14 Ago

| 21h30

Convento de CristoColina do Castelo 2300-000 Tomar
Preço
Entrada livre
Dia 7 agosto: Ensemble Palhetas Duplas
Música para os Reais Fogos de Artifício
FRANCISCO SEQUEIRA direção musical
FRANCISCO LUÍS VIEIRA direção artística
Dia 14 agosto: Orquestra Metropolitana de Lisboa
Mahler: Quarta Sinfonia
Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica CCB/OML
ANNE SCHWANEWILMS soprano
PEDRO AMARAL maestro
Gravação e streaming de eventos culturais do Centro Cultural de Belém, no âmbito do projeto
SAMA2020
O Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luis Vieira, e um
conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor
fagote e contrafagote. Desde a sua fundação, realizou inúmeros concertos e participou em vários
festivais, um pouco por todo o país e Espanha, e envolveu dezenas de reputados solistas e maestros
convidados. No CCB, o ensemble apresentou-se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um
programa que partiu da Música para os Reais Fogos de Artifício, de Handel, e abrangeu ainda obras de
Jean-Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas.
O Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica 2020/2021 da Orquestra Metropolitana e do Centro
Cultural de Belém integra no seu programa parte de uma obra de Peter Eötvös, e a emblemática
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Quarta Sinfonia de Gustav Mahler, que conta com a participação da conceituada soprano alemã Anne
Schwanewilms.
A quarta sinfonia de Mahler tem um início inesperado, ao som de guizeiras. Depois disso sucedem-se
ambientes contrastantes. Surpreende, sobretudo, a inclusão da voz cantada no último andamento.
Desenha-se assim um percurso que evolui muito gradualmente desde a maior complexidade do
primeiro andamento até à clarividência do último - do telúrico ao celestial, portanto. Antes dessa
viagem, porém, cruzamo-nos com Péter Eötvös, o músico húngaro que, desde finais da década de
1970, se notabilizou como maestro na estreia de algumas das obras mais importantes dos
compositores do seu tempo. Também ele é compositor, no entanto, autor de um extenso catálogo que
se distingue pelo primado da diversidade estilística. Assim acontece neste seu Diálogo com Mozart,
uma obra em que esboços dispersos registados nos cadernos pessoais de Mozart são recuperados
numa partitura fragmentada que convida a pensar sobre toda aquela música que um dia foi imaginada
mas que, por qualquer razão, nunca viu a luz do dia.
Estes concertos foram apresentados em agosto/setembro de 2020 no Centro Cultural de Belém. A sua
gravação e transmissão é feita no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra
o projeto "CCB - Cidade Digital" e prevê uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural
(DGPC), com o objetivo de transmitir gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a
novos públicos, a fruição digital de espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e
identidade.
Tweet
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No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.O
Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luis Vieira, e um
conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor
fagote e contrafagote. Desde a sua fundação, realizou inúmeros concertos e participou em vários
festivais, um pouco por todo o país e Espanha, e envolveu dezenas de reputados solistas e maestros
convidados. No CCB, o ensemble apresentou se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um
programa que partiu da Música para os Reais Fogos de Artifício, de Handel, e abrangeu ainda obras de
Jean Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas.O Concerto Inaugural da Temporada
Sinfónica 2020/2021 da Orquestra Metropolitana e do Centro Cultural de Belém integra no seu
programa parte de uma obra de Peter Eötvös, e a emblemática Quarta Sinfonia de Gustav Mahler, que
conta com a participação da conceituada soprano alemã Anne Schwanewilms.A quarta sinfonia de
Mahler tem um início inesperado, ao som de guizeiras. Depois disso sucedem se ambientes
contrastantes. Surpreende, sobretudo, a inclusão da voz cantada no último andamento. Desenha se
assim um percurso que evolui muito gradualmente desde a maior complexidade do primeiro
andamento até à clarividência do último , do telúrico ao celestial, portanto. Antes dessa viagem,
porém, cruzamo nos com Péter Eötvös, o músico húngaro que, desde finais da década de 1970, se
notabilizou como maestro na estreia de algumas das obras mais importantes dos compositores do seu
tempo. Também ele é compositor, no entanto, autor de um extenso catálogo que se distingue pelo
primado da diversidade estilística. Assim acontece neste seu Diálogo com Mozart, uma obra em que
esboços dispersos registados nos cadernos pessoais de Mozart são recuperados numa partitura
fragmentada que convida a pensar sobre toda aquela música que um dia foi imaginada mas que, por
qualquer razão, nunca viu a luz do dia.Estes concertos foram apresentados em agosto/setembro de
2020 no Centro Cultural de Belém. A sua gravação e transmissão é feita no âmbito da candidatura
europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projeto “CCB , Cidade Digital” e prevê uma parceria
com a Direção Geral do Património Cultural (DGPC), com o objetivo de transmitir gravações de
espetáculos do CCB por todo o país e permitir a novos públicos, a fruição digital de espetáculos, em
lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.Dia 7 agosto: Ensemble Palhetas DuplasMúsica
para os Reais Fogos de ArtifícioFRANCISCO SEQUEIRA direção musicalFRANCISCO LUÍS VIEIRA
direção artísticaDia 14 agosto: Orquestra Metropolitana de LisboaMahler: Quarta SinfoniaConcerto
Inaugural da Temporada Sinfónica CCB/OMLANNE SCHWANEWILMS sopranoPEDRO AMARAL maestro
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No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
O Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luis Vieira, e um
conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor
fagote e contrafagote. Desde a sua fundação, realizou inúmeros concertos e participou em vários
festivais, um pouco por todo o país e Espanha, e envolveu dezenas de reputados solistas e maestros
convidados. No CCB, o ensemble apresentou-se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um
programa que partiu da Música para os Reais Fogos de Artifício, de Handel, e abrangeu ainda obras de
Jean-Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas.
O Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica 2020/2021 da Orquestra Metropolitana e do Centro
Cultural de Belém integra no seu programa parte de uma obra de Peter Eötvös, e a emblemática
Quarta Sinfonia de Gustav Mahler, que conta com a participação da conceituada soprano alemã Anne
Schwanewilms.
A quarta sinfonia de Mahler tem um início inesperado, ao som de guizeiras. Depois disso sucedem-se
ambientes contrastantes. Surpreende, sobretudo, a inclusão da voz cantada no último andamento.
Desenha-se assim um percurso que evolui muito gradualmente desde a maior complexidade do
primeiro andamento até à clarividência do último - do telúrico ao celestial, portanto. Antes dessa
viagem, porém, cruzamo-nos com Péter Eötvös, o músico húngaro que, desde finais da década de
1970, se notabilizou como maestro na estreia de algumas das obras mais importantes dos
compositores do seu tempo. Também ele é compositor, no entanto, autor de um extenso catálogo que
se distingue pelo primado da diversidade estilística. Assim acontece neste seu Diálogo com Mozart,
uma obra em que esboços dispersos registados nos cadernos pessoais de Mozart são recuperados
numa partitura fragmentada que convida a pensar sobre toda aquela música que um dia foi imaginada
mas que, por qualquer razão, nunca viu a luz do dia.
Estes concertos foram apresentados em agosto/setembro de 2020 no Centro Cultural de Belém. A sua
gravação e transmissão é feita no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra
o projeto "CCB - Cidade Digital" e prevê uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural
(DGPC), com o objetivo de transmitir gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a
novos públicos, a fruição digital de espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e
identidade.
Dia 7 agosto: Ensemble Palhetas Duplas
Música para os Reais Fogos de Artifício
FRANCISCO SEQUEIRA direção musical
FRANCISCO LUÍS VIEIRA direção artística
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Dia 14 agosto: Orquestra Metropolitana de Lisboa
Mahler: Quarta Sinfonia
Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica CCB/OML
ANNE SCHWANEWILMS soprano
PEDRO AMARAL maestro
Rui Costa
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No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
No dia 7 de Agosto, a partir das 21.30h, será exibido o espectáculo "Ensemble Palhetas Duplas Música para os Reais Fogos de Artifício" com direcção musical de Francisco Sequeira e direcção
artística de Francisco Luís Vieira. No dia 14 de Agosto, também às 21.30h, acontecerá o concerto
"Orquestra Metropolitana de Lisboa - Mahler: Quarta Sinfonia", com Anne Schwanewilms no soprano e
Pedro Amaral como maestro. Os espectáculos têm entrada livre.
O Ensemble Palhetas Duplas, criado em 2005, por iniciativa do oboísta Francisco Luis Vieira, e um
conjunto instrumental de sonoridades particularmente homogéneas: oboé, corne inglês, oboé de amor
fagote e contrafagote. Desde a sua fundação, realizou inúmeros concertos e participou em vários
festivais, um pouco por todo o país e Espanha, e envolveu dezenas de reputados solistas e maestros
convidados. No CCB, o ensemble apresentou-se com o maestro convidado Francisco Sequeira com um
programa que partiu da Música para os Reais Fogos de Artifício, de Handel, e abrangeu ainda obras de
Jean-Baptiste Lully, Astor Piazzolla, Henry Purcell e Carlos Seixas.
O Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica 2020/2021 da Orquestra Metropolitana e do Centro
Cultural de Belém integra no seu programa parte de uma obra de Peter Eötvös, e a emblemática
Quarta Sinfonia de Gustav Mahler, que conta com a participação da conceituada soprano alemã Anne
Schwanewilms.
A quarta sinfonia de Mahler tem um início inesperado, ao som de guizeiras. Depois disso sucedem-se
ambientes contrastantes. Surpreende, sobretudo, a inclusão da voz cantada no último andamento.
Desenha-se assim um percurso que evolui muito gradualmente desde a maior complexidade do
primeiro andamento até à clarividência do último - do telúrico ao celestial, portanto. Antes dessa
viagem, porém, cruzamo-nos com Péter Eötvös, o músico húngaro que, desde finais da década de
1970, se notabilizou como maestro na estreia de algumas das obras mais importantes dos
compositores do seu tempo. Também ele é compositor, no entanto, autor de um extenso catálogo que
se distingue pelo primado da diversidade estilística. Assim acontece neste seu Diálogo com Mozart,
uma obra em que esboços dispersos registados nos cadernos pessoais de Mozart são recuperados
numa partitura fragmentada que convida a pensar sobre toda aquela música que um dia foi imaginada
mas que, por qualquer razão, nunca viu a luz do dia.
Estes concertos foram apresentados em agosto/setembro de 2020 no Centro Cultural de Belém. A sua
gravação e transmissão é feita no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra
o projeto "CCB - Cidade Digital" e prevê uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural
(DGPC), com o objetivo de transmitir gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a
novos públicos, a fruição digital de espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e
identidade.
Jornal Abarca
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O CENTRO CULTURAL DE BELÉM ESTÁ NO MUSEU SOARES DOS REIS NO PORTO

Tipo Meio:

Internet
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Comércio de Baião Online (O)

Data Publicação:

09/07/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9c37034d

.fb-comments,.fb-comments span,.fb-comments span
width:100%!important;width:100%!important}
Transmissão do concerto Serenata pela Orquestra de Câmara Portuguesa.

iframe[style]{min-

No âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural, o Centro Cultural
de Belém continua a levar a sua oferta cultural ao Museus e Monumentos Nacionais de todo o país.
Na próxima quinta-feira, dia 15 de julho, pelas 21h30, será transmitido Serenata pela Orquestra de
Câmara Portuguesa, no âmbito do projeto CCB - Cidade Digital. A entrada é gratuita.
A partir de duas obras extraordinárias e contrastantes - a Serenata de Tchaikovsky e a Battalia de
Biber - a Orquestra de Câmara Portuguesa mergulha no universo intimista de Charles Ives e John
Cage, num concerto encenado por Teresa Simas. Serenata. Sereno. Uma pergunta sem resposta: a
obra misteriosa de Charles Ives (1874-1954), uma tapeçaria cósmica em forma de som. Serenar.
Uma série de harmonias, música reconstruída por John Cage (1912-1992) a partir de hinos de
compositores contemporâneos da Revolução Americana de 1776. Claro. Limpo. Heinrich Biber
descreve vários quadros em mote surrealista, numa explosão de cor, ímpeto, criatividade e
imaginação. Pacificar, tranquilizar.
Com a sua imaginação arrebatadora, Tchaikovsky encerra as páginas da sua serenata com uma
reminiscência do seu início - lembramo-nos da obra mistério de Charles Ives: uma resposta ao ruído
incessante criado pela humanidade, o silêncio?
Este concerto realizou-se no dia 6 de dezembro de 2020, no Grande Auditório do CCB. A sua gravação
e transmissão é feita no âmbito da candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, que integra o projeto
"CCB - Cidade Digital" e prevê uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), com
o objetivo de transmitir gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a novos públicos,
a fruição digital de espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Comentários
[Additional Text]:
Pedro Carneiro ©Kai Bienert
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HOJE NA REGIÃO
RITA MARTINS
LANÇA LIVRO EM
CASTANHEIRA
Praça da Notabilidade
Hoje, 21h00
A Biblioteca Municipal na
Praça da Notabilidade, em
Castanheira de Pera, acolhe
hoje, pelas 21h00, a apresentação do livro de Rita Martins, intitulado ‘Histórias do
Fogo - Relatos de Heróis
com Rosto’.

PRÓXIMOS DIAS
BJAZZ
PELAS RUAS
DAS CALDAS
Caldas da Rainha
Sábado, 11h00
No âmbito do Caldas Anima,
no próximo sábado, a partir
das 11h00, as ruas da cidade
vão receber música itinerante com o grupo BJazz.

CORAÇÃO
NA BOCA
ACTUA NA BATALHA
Mosteiro
Sábado, 16h00
O Centro Cultural de Belém
continua a levar a sua oferta

Meio: Imprensa
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País: Portugal
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Âmbito: Regional
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cultural a todo o país, no
âmbito de uma parceria estabelecida com a Direcção-Geral do Património Cultural. Amanhã, o projecto CCB
– Cidade Digital chega ao
Mosteiro da Batalha. Às
16h00, será o concerto de
apresentação do novo trabalho de Marta Hugon, Coração na Boca, que aconteceu no dia 17 de Dezembro
no Pequeno Auditório do
CCB. A entrada é gratuita.

FÓRNEA RECEBE
MÚSICA
Alcaria
Domingo, 17h00
Realiza-se no próximo domingo, pelas 17h00, na Fórnea, em Alcaria, concelho de
Porto de Mós, o espectáculo
de música ‘Viagem ao
mundo do Saxofone’.

INAUGURADO
PARQUE
DE ALBERGARIA
DOS DOZE
Alcaria
Domingo, 16h00
É inaugurado, no próximo
domingo, pelas 16h00, o
Parque Aventura e Lazer de
Albergaria dos Doze, no
concelho de Pombal.
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CCB transmite concerto da Orquestra de Câmara Portuguesa no Museu Soares dos
Reis

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal do Ave Online

Data Publicação:

09/07/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e22788b1

O Centro Cultural de Belém vai transmitir, no dia 15 de julho, o concerto Serenata, da Orquestra de
Câmara Portuguesa, no Museu Soares dos Reis, no Porto. A entrada é livre e a transmissão começa às
21h30.
Este evento surge no âmbito do projeto CCB - Cidade Digital, que o Centro Cultural de Belém
desenvolve, em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural, com o objetivo de transmitir
gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a novos públicos, a fruição digital de
espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Jornal do Ave
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CCB transmite concerto da Orquestra de Câmara Portuguesa no Museu Soares dos
Reis
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Notícias da Trofa Online (O)

Data Publicação:

09/07/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1af39a88

O Centro Cultural de Belém vai transmitir, no dia 15 de julho, o concerto Serenata, da Orquestra de
Câmara Portuguesa, no Museu Soares dos Reis, no Porto. A entrada é livre e a transmissão começa às
21h30.
Este evento surge no âmbito do projeto CCB - Cidade Digital, que o Centro Cultural de Belém
desenvolve, em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural, com o objetivo de transmitir
gravações de espetáculos do CCB por todo o país e permitir a novos públicos, a fruição digital de
espetáculos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
NT
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Agenda Cultural
Cinema e teatro
Comeira a dobrar

A associação da Comeira está em
grande atividade cultural: hoje estreia um ciclo de filmes de comédia, com "Tempos modernos", de
Charlie Chaplin;sábado o Teatro à
solta interpreta "Tinta fresca".

"Tempos Modernos"8 de julho,
21h30; 10 de julho, 18 horas ACR
Comeira, Marinha Grande (entrada livre: reservas: acrcomeira@
gmail.com)
•

Música Jill Lawson e

Recriação As Cortes

Teatro Três peças

Luísa Tender ao piano

de Leiria de1254

no festival de Pombal

"Histórias, canções e danças para
piano a quatro mãos" é a proposta do festival Cistermúsica para
esta quinta-feira, no Claustro D.
Dinis do Mosteiro de Alcobaça.
Duas pianistas num programa
com Bach, Fauré, Saint-Saëns, entre outros.

Um episódio marcante da história
de Portugal aconteceu em Leiria
e inspira a recriação "As Cortes de
Leiria de1254", com teatro, música,
exposição e exibição de falcoaria
em vários espaços do Castelo de
Leiria.

A ESTE - Estação Teatral apresenta
"0 relato de Alabad" esta sexta-feira em Pombal. Sábado, o ACERT
interpreta "CAR12 - A grande viagem". Já ao ar livre, domingo ao
final da tarde, há novo circo com
"Isla", do D'Click.

"As Cortes de Leiria de 1254"10
e 11 de julho, 10h às 18h30 (última entrada às 17h30) Castelo de
Leiria (entrada livre)

Festival de Teatro de Pombal 9,
10 de julho, 21h30 Teatro-Cine
de Pombal 11 de julho,19h Jardim do Cardal (entrada livre)

Jill Lawson e Luisa Tender 8 de
julho, 21h30 Mosteiro de Alcobaça (entrada:10 euros)

Música Mancines em
São Pedro de Moel
Raquel Ralha (Wraygunn, Belle
Chase Hotel, Azembla's Quartet)
e Toni Fortuna (d3o, Tédio Boys,
M'as Foice) juntam-se a Pedro Renato (Belle Chase, Azembla's Quartet) e Gonçalo Rui numa viagem cinematográfica, sem guia turístico,
pelas bandas sonoras dos 60 e 70.

Mancines 10 de julho, 22h S. Pedro de Moel (entrada livre: reservas: protur.reservas@gmail.com)
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Música Saxofinia
Vídeo Marta Hugon
Darcos com Paulo Pires no Mosteiro da Batalha na Fórnea

Música Capela Santae Festival Novos \Tentos Música Ensemble
Crucis no Cistermúsica em Monte Redondo

O agrupamento de música antiga
luso-francês apresenta a estreia
moderna de "Missa dos Defundos"a quatro vozes, da primeira
metade do séc. XVI. O programa
contempla também outras obras
coimbrãs.

Os espanhóis Elefante Elegante
encerram domingo à noite o festival Novos Ventos com "Dreaming
Julier. No pinhal junto ao Museu
do Casal há ainda novo circo e filme de Jacques Tati no sábado e
teatro comunitário no domingo.

Capela Santae Crucis 9 de julho, 21h30 Refeitório do Mosteiro
de Alcobaça (10 euros; reservas:
www.cistermusica.com)

Novos Ventos 10 de julho, 21h, 11
de julho, 15h e 21h30 Monte Redondo. Leiria (reservas: 911989
754)

"História do soldado", de Stravinsky, é apresentada em mais
uma prposta do festival Cistermúsica. O ensemble instrumental convida o ator Paulo Pires para
contar a história escrita em 1918.
Ensemble Darcos com Paulo Pires 10 de julho, 21h30 Claustro
D. Dinis do Mosteiro de Alcobaça (bilhetes:10 euros: reservas:
www.cistermusica.com)

O projeto CCB - Cidade Digital
exibe este sábado no Mosteiro da
Batalha o concerto "Coração na
boca", de Marta Hugon, realizado
originalmente a 17 de dezembro
no pequeno auditório do Centro
Cultural de Belém.
Marta Hugon 10 de julho, 17 horas Mosteiro da Batalha (entrada
livre)

A Fórnea, em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, será palco, no domingo, de um concerto do quarteto
Saxofinia, no âmbito do festival
Cistermúsica. O tema é "Viagem
ao mundo do saxofone", com
obras de Sassetti, Piazzolla, Gershwin ou Glenn Miller.
Sxotinia 11 de julho, 17 horas Fórnea. Porto de Mós (entrada livre)
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Centro Cultural de Belém “traz” Marta Hugon ao Mosteiro da Batalha htt...

Tipo Meio:

Blog

Data Publicação:

08/07/2021

Meio:

Twitter

Autores:

JGolpilheira

URL: http://twitter.com/JGolpilheira/statuses/1412896251318779916

Centro Cultural de Belém “traz” Marta Hugon ao Mosteiro da Batalha https://t.co/UbGzRkZNNb
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No próximo sábado, o projecto CCB , Cidade Digital leva ao mosteiro o ...

Tipo Meio:

Blog

Data Publicação:

07/07/2021

Meio:

Twitter

Autores:

jornaldeleiria

URL: http://twitter.com/jornaldeleiria/statuses/1412798623990038529

No próximo sábado, o projecto CCB , Cidade Digital leva ao mosteiro o espectáculo de apresentação
do novo trabalho de Marta Hugon
https://t.co/brMJujMeCb
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Coração na Boca, de Marta Hugon, chega à Batalha no sábado

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Leiria Online

Data Publicação:

07/07/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9f839618

Centro Cultural de Belém está nos Museus e Monumentos Nacionais
O Centro Cultural de Belém (CCB) leva música ao Mosteiro da Batalha no sábado, dia 10, às 17 horas.
Com transmissão nas redes sociais, o concerto Coração na Boca, de Marta Hugon, faz parte de uma
acção do CCB que consiste em levar a sua oferta cultural a todo o País, no âmbito de uma parceria
estabelecida com a Direcção-Geral do Património Cultural.
Assim, no próximo sábado, o projecto CCB - Cidade Digital leva ao mosteiro o espectáculo de
apresentação do novo trabalho de Marta Hugon, que aconteceu a 17 de Dezembro, no Pequeno
Auditório do CCB.
O mais recente álbum da artista é "uma espécie de renascimento musical. Cantando exclusivamente
em português, revela a sua verdadeira voz e dá corpo a palavras suas e de autores como José
Eduardo Agualusa, Afonso Cabral ou Nádia Schilling. É uma viagem emocional pela língua portuguesa
onde a música procura um lugar além dos rótulos".
O projecto CCB - Cidade Digital, que integra a candidatura europeia SAMA/Portugal 2020, estabeleceu
uma parceria entre o CCB e a Direcção-Geral do Património Cultural que visa transmitir gravações de
espectáculos do CCB nos Museus e Monumentos do Património Nacional, permitindo a fruição digital
dos espetáculos do CCB a novos públicos.
Mosteiro da Batalha
10 Julho: Marta Hugon
18 Setembro: Voice'n'Combo
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Museu Soares dos Reis promove nova edição de "Quintas à Noite no Museu"

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Viva! Porto Online

Data Publicação:

06/07/2021

URL: https://viva-porto.pt/museu-soares-reis-promove-nova-edicao-quintas-noite-museu/

Terça-feira 6 Julho, 2021
Museu Soares dos Reis promove nova edição de "Quintas à Noite no Museu"
O Museu Nacional de Soares dos Reis volta, este ano, a promover mais uma edição de "Quintas à
Noite no Museu", uma iniciativa que visa assinalar, culturalmente, a época de verão no espaço.
O evento arrancou na semana passa e prolonga-se durante todas as quintas-feiras do mês de julho,
com espetáculos de música, conversas e projeções de cinema. Durante a sua realização, o museu
alarga o horário das 18h00 para as 22h30.
Esta quinta-feira, 8 de julho, destaque para a apresentação do espetáculo "Peça do Mês", marcada
para as 21h00. No dia 16, meia hora mais tarde, será transmitido o concerto "Serenata", da Orquestra
de Câmara Portuguesa, em parceria com o Centro Cultural de Belém, e no dia 22 "Um cancioneiro
português", do Teatro Nacional de São Carlos. O concerto será apresentado às 19h45.
As "Quintas à Noite no Museu" terminam a 29 de julho, com a apresentação da instalação sonora
MATS Lab da ESMAE.
A entrada é gratuita, mas limitada à lotação do espaço.
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O Centro Cultural de Belém está nos Museus e Monumentos Nacionais
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Autores:

03/07/2021
Joaquim Pinheiro Sanches
Galante

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5cdc1ec7

Com a transmissão de concertos no Convento de Cristo em Tomar
Sábado, 3 Julho, 21h30: ensemble Sete Lágrimas - Domingo, 4 Julho, 21h30: Così fan tutte (versão
de concerto), de Mozart, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa
O Centro Cultural de Belém continua a levar a sua oferta cultural a todo o país, no âmbito de uma
parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural.
Este fim-de-semana, o projeto CCB - Cidade Digital chega ao Convento de Cristo, em Tomar.
No sábado, dia 3 de Julho, será transmitido às 21:30, no Claustro Principal do Convento de Cristo, o
concerto que o ensemble Sete Lágrimas apresentou no verão de 2020 no Grande Auditório do CCB.
Um concerto marcado pelo diálogo entre eras e contextos musicais, numa verdadeira viagem pela
história da música lusófona.
No domingo, dia 4 de Julho, também às 21:30, poderá ver e ouvir-se no Convento de Cristo a ópera
Così fan tutte (em versão de concerto), de Mozart, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida
por Pedro Amaral, e com um elenco de luxo: Rita Marques, Cátia Moreso, Sandra Medeiros, Marco
Alves dos Santos, André Henriques e Luís Rodrigues.
As sessões são de entrada gratuita.
Com o projeto CCB - Cidade Digital, que integra a candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, o CCB
estabeleceu uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural que visa transmitir gravações de
espetáculos do CCB nos Museus e Monumentos do Património Nacional, permitindo a fruição digital
dos espetáculos do CCB a novos públicos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Related
Joaquim Galante
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DOMINGO, 4

SÁBADO, 3

MARIA JOÃO PIRES
E JÚLIO RESENDE
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Festival Jardins do Marquês Oeiras Valley
Concerto de abertura da primeira edição do Festival Jardins do Marquês - Oeiras
Valley. As noites de verão nos
Jardins do Marquês prometem uma experiência de Festival de Música sofisticada,
intimista e ao ar livre, numa
noite que junta dois concertos de pianistas: a elegância
da música de Maria João Pires
e a música de fronteira de Júlio Resende que sobrepõe ritmos mecânicos com derivas
jazzísticas.
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SEGUNDA, 5
DOUBLE DYNAMITE
- CASAR NÃO CUSTA
Cinemateca

15.30 h
Clássico do cinema realizado
em 1951 por Irving
Cummings e que conta no
elenco com nomes como Jane Russel, Groucho Marx e
Frank Sinatra. Uma comédia
musical que teve como título
provisório It's Only Money,
que dá nome a um dos números cantados, até à alteração decidida por Howard
Hughes em conjunto com o
estúdio.

•

GISELA JOÃO
Terraço do Cineteatro Capitólio
20 h1C 20
Concerto inserido no Festival
Lusco Fusco, um ciclo de
concertos ao anoitecer no
terraço do Capitólio, em que
Gisela João vai apresentar os
temas do seu mais recente
disco: Aurora.
SETE LÁGRIMAS
Convento de Cristo
21.30 h

Transmissão em vídeo de
um concerto especial do
grupo Sete Lágrimas, um
projeto que se tem afirmado
nacional e internacionalmente como um dos mais
relevantes consorts de música
antiga e que já nos habituou
a diálogos e encontros com a

arte dos nossos tempos. Um
projeto do CCB - Cidade Digital, que pretende levar a
diversos monumentos nacionais diversos espetáculos
que tiveram lugar nos seus
auditórios.

Fy

FUGA DE PRETÓRIA

MOURAD MERKOUZI:
BOXE BOXE BRASIL

RTP 2122 h
Em 2010, o coreógrafo francês Mourad Merkouzi convidou o quarteto de cordas Debussy para partilhar o palco
com os seus bailarinos de
hip-hop. Brincando com os
contrastes e com as semelhanças entre a dança, o boxe
e a música clássica, Boxe
Boxe tem sido interpretada
desde então perante quase
130 000 espetadores.

TV Cine Top
11.25 h

JOSÉ JAMES
- JAZZ À VIENNE
Mezzo

7.10 h
Concerto do vocalista americano de 43 anos que combina
jazz e hip hop. O cantor José
James lançou o seu primeiro
álbum em 2008.

Daniel Radcliffe e Daniel
Webber são os protagonistas
deste filme, que retrata a história verídica de Tim Jenkin e
Stephen Lee, dois jovens sul-africanos brancos declarados «terroristas» e presos em
1978. Encarcerados na prisão
de segurança máxima de
Pretória, decidem enviar
uma mensagem clara ao regime do apartheid e fugir...
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QUINTA, 8

SEXTA, 9

RUFUS WAINWRIGHT

Festival Jardins do Marquês
- Oeiras Valley
21 h
A partir de 25
Concerto do músico norte -americano no Festival Jar
dins do Marquês - Oeiras
Valley. Rufus Wainwright
vem a Portugal apresentar o
seu mais recente álbum, Unfollow The Rules, lançado
em 2020.
A CADA PASSO TEU

Cinema
Casey Affleck interpreta Phil lip, um psiquiatra cuja carreira fica comprometida
quando uma paciente com
quem tem uma relação especial se suicida. Quando Philip
decide convidar o irmão da
sua antiga paciente para ir a
sua casa conhecer a mulher e
a filha, vê a sua vida familiar
subitamente destruída.
Um thriller realizado por
Vaughn Stein, em que Casey
Affleck contracena com Michefie Monaghan e Sam Claflin.

'4+

i1i

•

VIÚVA NEGRA
Cinema

THE COMMONS
AXN
22h
Num futuro não muito longínquo, a cidade de Sidney,
na Austrália, encontra-se
devastada por uma crise climática.
Apesar das circunstâncias
extremas em que o mundo
se encontra, Eadie (Joanne
Froggatt) quer a todo o custo
cumprir o seu sonho: ser
mãe.
Uma série dramática sobre a
maternidade enquanto ato final de fé na Humanidade.

Thriller de espionagem repleto de ação, em que Natasha Romanoff, também conhecida como Viúva Negra,
enfrenta o lado mais sombrio
da sua vida, quando surge
uma perigosa conspiração ligada ao seu passado.
Perseguida por uma força
que tudo fará para a derrotar,
Natasha tem que lidar com o
seu historial enquanto espia e
com as relações desfeitas que
deixou pelo caminho, muito
antes de se tornar uma Vingadora.
Um filme protagonizado por
Scarlett Johansson, Florence
Pugh e Rachel Weisz.

ANNETTE
Cinema
Drama musical passado na Los
Angeles contemporânea, que
conta a história de Henry
(Adam Driver), um comediante de stand-up com um sentido
de humor intenso, e Ann (Marion Corí llard) , uma cantora
mundialmente famosa. Na ribalta, são o casal perfeito: saudáveis, feli7ps e charmosos. O
nascimento da sua primeira filha, Annette, uma menina
misteriosa com um destino excecional, mudará as suas vidas.
Um filme da autoria do premiado realizador Leos Carax
(vencedor do Prémio Youth
no Festival de Carmes), candidato à Palma de Ouro no
Festival de Cannes de 2021.

BERGERAC
Teatro Tivoli BBVA
20 h
£ 8 a € 12,50

Quatrocentos anos depois do
clássico de Edmond Rostand,
Cyrano de Bergerac, que
conta as desventuras de um
poeta com um nariz gigante,
o amor volta a estar no ar.
Nesta versão moderna, torna
a exaltar-se a nobreza dos
sentimentos, em situações
hilariantes que celebram a
poesia. Nesta adaptação,
Cyrano é Cidália, uma menina que não nega ajuda a ninguém, mas com um temperamento que ferve em pouca
água, sobretudo quando se
trata do assunto que tem a
ver com aquele nariz descomunal.
Cidália apaixona-se por
Royce que, por sua vez, se
deixa encantar pela maior
amiga de Cidália, a Cheerleader
Cristina.
Um espetáculo com intérpretes entre os sete e os 15 anos.
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Espetáculos do CCB transmitidos em museus e monumentos do Património Nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Antena Livre Online

Data Publicação:

02/07/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f9e21d45

O Projeto CCB - Cidade Digital, em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), vai
fixar-se no Convento de Cristo, em Tomar, no próximo fim de semana.
O projeto do Centro Cultural de Belém (CCB), com a DGPC, prevê a transmissão de espetáculos da
sala de Lisboa em museus e monumentos nacionais.
A primeira transmissão realiza-se este sábado, dia 3 de julho, no Claustro Principal do Convento, com
uma gravação do concerto do ensemble Sete Lágrimas, apresentado no verão de 2020, no CCB, em
Lisboa.
[embedded content]
No dia seguinte, domingo dia 4 de julho, será a vez da transmissão da ópera "Così fan tutte", de
Mozart, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, em versão de concerto. Esta interpretação foi dirigida
pelo maestro Pedro Amaral, e teve como solistas Rita Marques, Cátia Moreso, Sandra Medeiros, Marco
Alves dos Santos, André Henriques e Luís Rodrigues.
[embedded content]
As sessões do projeto CCB - Cidade Digital são de entrada gratuita.
2021-07-02
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Espetáculos do CCB transmitidos em museus e monumentos do Património Nacional

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Abrantes Online

Data Publicação:

02/07/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=807da7b5

O Projeto CCB - Cidade Digital, em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), vai
fixar-se no Convento de Cristo, em Tomar, no próximo fim de semana.
O projeto do Centro Cultural de Belém (CCB), com a DGPC, prevê a transmissão de espetáculos da
sala de Lisboa em museus e monumentos nacionais.
A primeira transmissão realiza-se este sábado, dia 3 de julho, no Claustro Principal do Convento, com
uma gravação do concerto do ensemble Sete Lágrimas, apresentado no verão de 2020, no CCB, em
Lisboa.
No dia seguinte, domingo dia 4 de julho, será a vez da transmissão da ópera "Così fan tutte", de
Mozart, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, em versão de concerto. Esta interpretação foi dirigida
pelo maestro Pedro Amaral, e teve como solistas Rita Marques, Cátia Moreso, Sandra Medeiros, Marco
Alves dos Santos, André Henriques e Luís Rodrigues.
As sessões do projeto CCB - Cidade Digital são de entrada gratuita.
Bild Corp Fátima
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Concertos do CCB transmitidos no Convento de Cristo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Jornal de Cá Online

Data Publicação:

02/07/2021

URL: https://jornaldeca.pt/concertos-do-ccb-transmitidos-no-convento-de-cristo/

Este sábado, dia 3 de julho, será transmitido às 21h30, no Claustro Principal do Convento de Cristo,
em Tomar, o concerto que o ensemble Sete Lágrimas apresentou no passado verão no grande
Auditório do CCB. Um concerto marcado pelo diálogo entre eras e contextos musicais, numa
verdadeira viagem pela história da música lusófona.
No domingo, 4, também às 21h30, poderá ver e ouvir-se no Convento de Cristo a ópera Così fan tutte
(em versão de concerto), de Mozart, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida por Pedro
Amaral, e com um elenco de luxo: Rita Marques, Cátia Moreso, Sandra Medeiros, Marco Alves dos
Santos, André Henriques e Luís Rodrigues.
Com o projeto CCB - Cidade Digital, que integra a candidatura europeia SAMA/ Portugal 2020, o CCB
estabeleceu uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural que visa transmitir gravações de
espetáculos do CCB nos Museus e Monumentos do Património Nacional, permitindo a fruição digital
dos espetáculos do CCB a novos públicos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
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O projeto CCB , Cidade Digital chega ao Convento de Cristo em Tomar | ...

Tipo Meio:

Blog

Data Publicação:

01/07/2021

Meio:

Twitter

Autores:

eCultura_

URL: http://twitter.com/eCultura_/statuses/1410655270389358602

O projeto CCB , Cidade Digital chega ao Convento de Cristo em Tomar | e cultura
https://t.co/xXAxbJJd8Q
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Centro Cultural de Belém dá concerto no Convento de Cristo @otemplario...

Tipo Meio:

Blog

Data Publicação:

01/07/2021

Meio:

Twitter

Autores:

otemplario

URL: http://twitter.com/otemplario/statuses/1410533469441167360

Centro Cultural de Belém dá concerto no Convento de Cristo @otemplario https://t.co/0UfhpVrm2i
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Projeto CCB - Cidade Digital chega ao Convento de Cristo em Tomar

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

01/07/2021

Meio:

Cidade de Tomar Online

Autores:

Elsa Ribeiro Gonçalves

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=64f56233

O Projeto CCB - Cidade Digital chega, no próximo fim de semana, ao Convento de Cristo em Tomar.
No sábado, dia 3 de julho, será transmitido às 21:30, no Claustro Principal do Convento de Cristo, o
concerto que o ensemble Sete Lágrimas apresentou no verão de 2020 no Grande Auditório do CCB.
Um concerto marcado pelo diálogo entre eras e contextos musicais, numa verdadeira viagem pela
história da música lusófona.
No domingo, dia 4 de julho, também às 21:30, poderá ver e ouvir-se no Convento de Cristo a ópera
Così fan tutte (em versão de concerto), de Mozart, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida
por Pedro Amaral, e com um elenco de luxo: Rita Marques, Cátia Moreso, Sandra Medeiros, Marco
Alves dos Santos, André Henriques e Luís Rodrigues.
As sessões são de entrada gratuita.
Com o projeto CCB - Cidade Digital, que integra a candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, o CCB
estabeleceu uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural que visa transmitir gravações de
espetáculos do CCB nos Museus e Monumentos do Património Nacional, permitindo a fruição digital
dos espetáculos do CCB a novos públicos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Elsa Ribeiro Gonçalves
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O projeto CCB - Cidade Digital chega ao Convento de Cristo em Tomar

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

01/07/2021

Meio:

CNC - Centro Nacional de Cultura Online - E-Cultura Online

URL: https://www.e-cultura.pt/evento/22144

O Centro Cultural de Belém continua a levar a sua oferta cultural a todo o país, no âmbito de uma
parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural.
3 Jul a4 Jul
Convento de CristoColina do Castelo 2300-000 Tomar
No sábado, dia 3 de julho, será transmitido às 21:30, no Claustro Principal do Convento de Cristo, o
concerto que o ensemble Sete Lágrimas apresentou no verão de 2020 no Grande Auditório do CCB.
Um concerto marcado pelo diálogo entre eras e contextos musicais, numa verdadeira viagem pela
história da música lusófona.
No domingo, dia 4 de julho, também às 21:30, poderá ver e ouvir-se no Convento de Cristo a ópera
Così fan tutte (em versão de concerto), de Mozart, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida
por Pedro Amaral, e com um elenco de luxo: Rita Marques, Cátia Moreso, Sandra Medeiros, Marco
Alves dos Santos, André Henriques e Luís Rodrigues.
As sessões são de entrada gratuita.
Com o projeto CCB - Cidade Digital, que integra a candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, o CCB
estabeleceu uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural que visa transmitir gravações de
espetáculos do CCB nos Museus e Monumentos do Património Nacional, permitindo a fruição digital
dos espetáculos do CCB a novos públicos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Tweet

Página 69

A70

Cidade Digital chega ao Convento de Cristo em Tomar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Correio do Ribatejo Online

Data Publicação:

01/07/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4627623d

O Centro Cultural de Belém (CCB) continua a levar a sua oferta cultural a todo o país, no âmbito de
uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural. O próximo fim-de-semana o
projecto CCB - Cidade Digital vai estar no Convento de Cristo, em Tomar. As sessões tem entrada
gratuita.
No sábado, dia 3 de julho, será transmitido às 21h30, no Claustro Principal do Convento de Cristo, o
concerto que o ensemble Sete Lágrimas apresentou no Verão de 2020, no Grande Auditório do CCB.
Um concerto marcado pelo diálogo entre eras e contextos musicais, numa verdadeira viagem pela
história da música lusófona.
No domingo, dia 4 de Julho, também às 21h30, poderá ver e ouvir-se no Convento de Cristo a ópera
Così fan tutte (em versão de concerto), de Mozart, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida
por Pedro Amaral, e com um elenco de luxo: Rita Marques, Cátia Moreso, Sandra Medeiros, Marco
Alves dos Santos, André Henriques e Luís Rodrigues.
PUBLICIDADE
Com o projeto CCB - Cidade Digital, que integra a candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, o CCB
estabeleceu uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural que visa transmitir gravações de
espectáculos do CCB nos Museus e Monumentos do Património Nacional, permitindo a fruição digital
dos espectáculos do CCB a novos públicos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade.
Foto: Rita Santos
PUBLICIDADE
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Museu Soares dos Reis abre as portas nas noites de Verão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Pporto dos Museus Online

Data Publicação:

01/07/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=10d7330e

O primeiro museu público de arte do país volta a receber mais uma edição das "Quintas à Noite no
Museu", uma iniciativa que assinala, culturalmente, a época de Verão. Durante este mês, o Museu
Nacional Soares dos Reis (MNSR) ganha vida nocturna, com o alargamento do horário das 18.00 para
as 22.30 e com uma oferta de espectáculos de música, conversas e projecção de cinema.
"O 'Quintas à Noite no Museu' assenta em parcerias com instituições culturais de referência e reflecte
um esforço conjunto de promover a cultura em rede, num contexto de retoma da programação
cultural", destaca António Ponte, director do MNSR, citado em comunicado. A entrada será gratuita e
limitada à capacidade da sala.
No dia 8 de Julho, às 21.00, será apresentada a "Peça do Mês", uma escrivaninha do século XVI,
produzida em tartaruga, madrepérola e ouro. A 16 de Julho, às 21.30, será transmitido o concerto
Serenata, da Orquestra de Câmara Portuguesa, numa parceria com o Centro Cultural de Belém, e a 22
de Julho, às 19.45, o auditório do Museu acolhe o concerto Um cancioneiro português, do Teatro
Nacional de São Carlos. A programação inclui, ainda, a apresentação da instalação sonora MATS Lab
da ESMAE, a 29 de Julho, às 21.00.
[Additional Text]:
Museu Nacional Soares dos Reis
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TOMAR - Projeto CCB, neste fim-de-semana, no Convento de Cristo

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Hertz Online

Data Publicação:

01/07/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cb08aec1

Início AGENDA TOMAR - Projeto CCB, neste fim-de-semana, no Convento de Cristo
TOMAR - Projeto CCB, neste fim-de-semana, no Convento de Cristo
9:01 - 1 Julho 2021
"&gt;
No sábado, dia 3 de julho, será transmitido às 21:30, no Claustro Principal do Convento de Cristo, o
concerto que o ensemble Sete Lágrimas apresentou no verão de 2020 no Grande Auditório do CCB.
Um concerto marcado pelo diálogo entre eras e contextos musicais, numa verdadeira viagem pela
história da música lusófona. No domingo, dia 4 de julho, também às 21:30, poderá ver e ouvir-se no
Convento de Cristo a ópera Così fan tutte (em versão de concerto), de Mozart, pela Orquestra
Metropolitana de Lisboa, dirigida por Pedro Amaral, e com um elenco de luxo: Rita Marques, Cátia
Moreso, Sandra Medeiros, Marco Alves dos Santos, André Henriques e Luís Rodrigues. As sessões são
de entrada gratuita. Com o projeto CCB - Cidade Digital, que integra a candidatura europeia SAMA /
Portugal 2020, o CCB estabeleceu uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural que visa
transmitir gravações de espetáculos do CCB nos Museus e Monumentos do Património Nacional,
permitindo a fruição digital dos espetáculos do CCB a novos públicos, em lugares fundamentais da
nossa cultura e identidade.
"&gt;
Rádio Hertz
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ID: 93851573

01-07-2021

Meio: Imprensa

Pág: 3

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 16,10 x 13,63 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Centro Cultural de Belém promove concertos
no Convento de Cristo
O Centro Cultural de Belém
continua a levar a sua oferta
cultural a todo o país, no âmbito de uma parceria estabelecida com a Direção-Geral do Património Cultural.
Este fim de semana, o projeto
CCB – Cidade Digital chega ao
Convento de Cristo, em Tomar.
No sábado, dia 3 de julho, será
transmitido às 21:30, no Claustro Principal do Convento de
Cristo, o concerto que o ensemble Sete Lágrimas apresentou
no verão de 2020 no Grande Auditório do CCB.
Um concerto marcado pelo
diálogo entre eras e contextos
musicais, numa verdadeira viagem pela história da música lusófona.
No domingo, dia 4 de julho,
também às 21:30, poderá ver e
ouvir-se no Convento de Cristo a ópera Così fan tutte (em
versão de concerto), de Mozart,

pela Orquestra Metropolitana
de Lisboa, dirigida por Pedro
Amaral, e com um elenco de luxo: Rita Marques, Cátia Moreso, Sandra Medeiros, Marco Alves dos Santos, André Henriques e Luís Rodrigues.
As sessões são de entrada
gratuita.
Com o projeto CCB – Cidade
Digital, que integra a candidatura europeia SAMA / Portugal

2020, o CCB estabeleceu uma
parceria com a Direção-Geral
do Património Cultural que visa transmitir gravações de espetáculos do CCB nos Museus
e Monumentos do Património
Nacional, permitindo a fruição
digital dos espetáculos do CCB
a novos públicos, em lugares
fundamentais da nossa cultura
e identidade.
-
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Museu Soares dos Reis abre as portas nas noites de Verão

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Time Out Porto Online

Data Publicação:

01/07/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8471d759

Nas noites de quinta-feira, o Museu Nacional de Soares dos Reis alarga o horário até às 22.30, oferece
espectáculos de música e outros eventos gratuitos.
O primeiro museu público de arte do país volta a receber mais uma edição das "Quintas à Noite no
Museu", uma iniciativa que assinala, culturalmente, a época de Verão. Durante este mês, o Museu
Nacional Soares dos Reis (MNSR) ganha vida nocturna, com o alargamento do horário das 18.00 para
as 22.30 e com uma oferta de espectáculos de música, conversas e projecção de cinema.
"O 'Quintas à Noite no Museu' assenta em parcerias com instituições culturais de referência e reflecte
um esforço conjunto de promover a cultura em rede, num contexto de retoma da programação
cultural", destaca António Ponte, director do MNSR, citado em comunicado. A entrada será gratuita e
limitada à capacidade da sala.
A iniciativa arranca esta quinta-feira, às 21.00, com um recital de Verão da Escola de Música
Guilhermina Suggia. No dia 8 de Julho, também às 21.00, será apresentada a "Peça do Mês", uma
escrivaninha do século XVI, produzida em tartaruga, madrepérola e ouro. A 16 de Julho, às 21.30,
será transmitido o concerto Serenata, da Orquestra de Câmara Portuguesa, numa parceria com o
Centro Cultural de Belém, e a 22 de Julho, às 19.45, o auditório do Museu acolhe o concerto Um
cancioneiro português, do Teatro Nacional de São Carlos. A programação inclui, ainda, a apresentação
da instalação sonora MATS Lab da ESMAE, a 29 de Julho, às 21.00.
Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal
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Este fim de semana, o projeto CCB - Cidade Digital chega ao Convento de Cristo, em
Tomar

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rua Online

Data Publicação:

30/06/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=48a610a6

Redação
2021-06-30T11:50:14+01:00
Cultura, Música Este fim de semana, o projeto CCB - Cidade Digital chega ao Convento de Cristo, em
Tomar O Centro Cultural de Belém está nos Museus e Monumentos Nacionais através da transmissão
de concertos.
Redação30 Junho, 2021Este fim de semana, o projeto CCB - Cidade Digital chega ao Convento de
Cristo, em TomarO Centro Cultural de Belém está nos Museus e Monumentos Nacionais através da
transmissão de concertos.
No sábado, dia 3 de julho, será transmitido às 21h30, no Claustro Principal do Convento de Cristo, o
concerto que o ensemble Sete Lágrimas apresentou no verão de 2020 no Grande Auditório do Centro
Cultural de Belém (CCB). Um concerto marcado pelo diálogo entre eras e contextos musicais, numa
verdadeira viagem pela história da música lusófona.
No domingo, dia 4 de julho, também às 21h30, poderá ver e ouvir-se no Convento de Cristo a ópera
Così fan tutte (em versão de concerto), de Mozart, pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida
por Pedro Amaral, e com um elenco de luxo: Rita Marques, Cátia Moreso, Sandra Medeiros, Marco
Alves dos Santos, André Henriques e Luís Rodrigues.
As sessões são de entrada gratuita.
Partilhar Artigo:
Redação
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Museu Monográfico de Conímbriga recebe transmissão de concertos realiz...

Tipo Meio:

Blog

Data Publicação:

26/06/2021

Meio:

Twitter

Autores:

campeao_online

URL: http://twitter.com/campeao_online/statuses/1408721006106132483

Museu Monográfico de Conímbriga recebe transmissão de concertos realizados no CCB
https://t.co/FsOU1Gy58f
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Museu Monográfico de Conímbriga recebe transmissão de concertos realizados no CCB

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Campeão das Províncias Online

Data Publicação:

26/06/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8c0dabaa

O auditório do Museu Monográfico de Conímbriga, em Condeixa-a-Nova, vai receber, durante estefim-de-semana (26 e 27), a transmissão de gravações de concertos realizados no Centro Cultural de
Belém (CCB).
Este sábado, pelas 16h00, será transmitido o concerto "Música para os Reais Fogos de Artificio", do
Ensemble Palhetas Duplas, com direcção musical do maestro Francisco Sequeira.
Já amanhã (27), estará em destaque, também pelas 16h00, a o concerto que Filipe Sambado deu, no
Verão de 2020, na Praça CCV, no qual apresentou temas do seu último disco, Revezo.
Estas iniciativas decorrem no âmbito do projecto Cidade Digital, do Centro Cultural de Belém (CCB),
que integra a candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, na qual foi estabelecida uma parceria com
a Direcção-Geral do Património Cultural que visa a transmissão de gravações de espectáculos do CCB
nos Museus e Monumentos do Património Nacional. Desta forma, "permite-se a fruição dos
espectáculos do CCB a novos públicos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade", disse
o Centro Cultural de Belém.
DigitalRM

Página 77

A78

ID: 93576771

26-06-2021

Meio: Imprensa
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País: Portugal
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Period.: Diária

Área: 8,65 x 8,37 cm²

Âmbito: Regional

Corte: 1 de 1

Condeixa-a-Nova

CCB traz música ao Museu
Monográfico de Conimbriga
111 O projeto CCB – Cidade Digital chega neste
fim de semana ao Museu
Monográfico de Conimbriga. Assim, hoje, sábado, vai
ser transmitido às 16H00,
no auditório do museu, o
concerto “Música para os
Reais Fogos de Artifício”,
de Händel, pelo Ensemble
Palhetas Duplas, com direção musical do maestro
Francisco Sequeira.
Amanhã, domingo, tam-

bém às 16H00, será transmitida a gravação do concerto que Filipe Sambado
deu na Praça CCB, no verão
de 2020, onde apresentou
os temas do seu último disco, Revezo.
A parceria do CCB com a
Direção-Geral do Património Cultural visa transmitir
gravações de espetáculos
do CCB nos museus e monumentos do Património
Nacional.
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Entrevista a Madalena Reis sobre o projeto Cidade Digital que chega este fim de
semana ao Museu Monográfico de Conimbriga

Tipo Meio:

Internet

Data Publicação:

26/06/2021

Meio:

MundialFM Online

Autores:

Marta Sousa

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fa0f96fa

pub
O Centro Cultural de Belém chega, este fim de semana, ao Museu Monográfico de Conimbriga com o
projeto Cidade Digital.
Com o objetivo de perceber como surgiu este projeto que está a correr o país e vai estar em Coimbra,
o 'Clube da Tarde' falou com a diretora de marketing e comunicação do Centro Cultural de Belém,
Madalena Reis.
Ouça a entrevista na íntegra:
De referir que este sábado, dia 26 de junho, será transmitido às 16h00, no Auditório do Museu
Monográfico de Conimbriga, o concerto Música para os Reais Fogos de Artifício, pelo Ensemble
Palhetas Duplas, com direção musical do maestro Francisco Sequeira.
No domingo, dia 27 de junho, também às 16h00, será transmitida a gravação do concerto que Filipe
Sambado deu na Praça CCB no verão de 2020, onde apresentou os temas do seu último disco,
Revezo.
A entrada é livre. Para mais informações consulte o site https://www.ccb.pt.
pub
Marta Sousa
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Projeto CCB - Cidade Digital chega ao Museu Monográfico de Conimbriga

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Rádio Boa Nova Online

Data Publicação:

26/06/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fef725f4

Neste sábado, dia 26 de junho, será transmitido às 16h00, no Auditório do Museu Monográfico de
Conimbriga, o concerto Música para os Reais Fogos de Artifício, pelo Ensemble Palhetas Duplas, com
direção musical do maestro Francisco Sequeira.
No domingo, dia 27 de junho, também às 16h00, será transmitida a gravação do concerto que Filipe
Sambado deu na Praça Centro Cultural de Belém no verão de 2020, onde apresentou os temas do seu
último disco, Revezo.
As iniciativas, com entrada gratuita, são promovidas pelo CCB, no âmbito do projeto CCB - Cidade
Digital, através de uma parceria com a Direção-Geral do Património Cultural, "que visa transmitir
gravações de espetáculos do CCB nos Museus e Monumentos do Património Nacional, permitindo a
fruição digital dos espetáculos do CCB a novos públicos, em lugares fundamentais da nossa cultura e
identidade".
"O Centro Cultural de Belém é, agora, uma cidade aberta a todos os cidadãos, uma Cidade Digital
através da qual garantimos um acesso muito mais fácil e global à nossa oferta cultural", adianta o CCB
em nota enviada à Rádio Boa Nova.
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Condeixa: Concertos do CCB transmitidos este fim-de-semana em Conímbriga

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Terras de Sicó Online

Data Publicação:

25/06/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=520e265a

O concerto Música para os Reais Fogos de Artifício, pelo Ensemble Palhetas Duplas, com direcção
musical do maestro Francisco Sequeira, será transmitido amanhã, pelas 16h00, no Auditório do Museu
Monográfico de Conimbriga, em Condeixa, enquanto no domingo (27) , também às 16h00, será
transmitida a gravação do concerto que Filipe Sambado deu na Praça CCB no Verão do ano passado,
onde apresentou os temas do seu último disco, Revezo.
A iniciativa acontece no âmbito do projecto CCB - Cidade Digital, que integra a candidatura europeia
SAMA/Portugal 2020, o Centro Cultural de Belém (CCB) estabeleceu uma parceria com a DirecçãoGeral do Património Cultural que visa transmitir gravações de espectáculos do CCB nos museus e
monumentos do património nacional, permitindo "a fruição digital daqueles espectáculos a novos
públicos, em lugares fundamentais da nossa cultura e identidade".
"O Centro Cultural de Belém é, agora, uma cidade aberta a todos os cidadãos, uma Cidade Digital
através da qual garantimos um acesso muito mais fácil e global à nossa oferta cultural", refere o CCB
numa nota de imprensa.
As sessões, com entrada livre, vão ter também lugar a 7 e 8 de Julho, às 16h00, no Convento de
Cristo, em Tomar.
DigitalRM
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CCB e DGPC levam espectáculos e artistas a todo o País

Tipo Meio:

Internet

Meio:

Magazine Imobiliário Online

Data Publicação:

15/06/2021

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e0c38aa8

O Centro Cultural de Belém (CCB) estabeleceu uma parceria com a Direcção-Geral do Património
Cultural (DGPC) que visa transmitir gravações de espectáculos do CCB nos Museus e Monumentos do
Património Nacional.
Esta iniciativa, que permite levar os espectáculos e artistas a todo o País, teve início nos dias 12 e 13
de Junho em Lisboa, no Museu Nacional dos Coches, e estende-se pelo Verão, até aos Mosteiros de
Alcobaça e da Batalha, ao Convento de Cristo em Tomar, ao Museu Monográfico de Conímbriga, ao
Museu Nacional Grão Vasco em Viseu, ao Museu Nacional Soares dos Reis no Porto, ao Museu Nacional
Machado de Castro em Coimbra, entre outros.
Este é um projecto central, que integra a candidatura europeia SAMA / Portugal 2020, e tem como
objectivo dar corpo à designação "CCB - Cidade Digital", uma cidade, aberta a todos os cidadãos, que
permite um acesso mais fácil e global à nossa oferta cultural. Estas transmissões permitem a fruição
digital dos espectáculos do CCB a novos públicos, em lugares fundamentais da nossa cultura e
identidade.
Próximas transmissões:
Mosteiro de Alcobaça
19 Junho: Sete Lágrimas
20 Junho: Orquestra Metropolitana de Lisboa - Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica
CCB/Metropolitana
Museu Monográfico de Conimbriga
26 Junho: Ensemble Palhetas Duplas - Música para Reais Fogos de Artifício
27 Junho: Filipe Sambado
Convento de Cristo
3 Julho: Sete Lágrimas
4 Julho: Orquestra Metropolitana de Lisboa - Così fan tutte (versão de concerto)
7 Agosto: Ensemble Palhetas Duplas - Música para Reais Fogos de Artifício
14 Agosto: Orquestra Metropolitana de Lisboa - Concerto Inaugural da Temporada Sinfónica
CCB/Metropolitana
Mosteiro da Batalha
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10 Julho: Marta Hugon
18 Setembro: Voice'N'Combo
Museu Nacional Soares dos Reis
16 Julho: Orquestra de Câmara Portuguesa - Serenata
Museu Nacional Grão Vasco
25 Julho: Keep Razors Sharp
15 Agosto: Sensible Soccers
5 Setembro: Orquestra Metropolitana de Lisboa - Così fan tutte (versão de concerto)
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