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EDITORIAL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
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Maio, maduro maio,
Quem te pintou, quem te quebrou o encanto
Nunca te amou.

Zeca Afonso

28 de maio de 1926 foi o dia que marcou o fim da I Republica e a instauração do regime do Estado Novo
que haveria de perdurar por mais de 4 décadas.
Foi preciso esperar por esse primeiro dia «inteiro e limpo», nas palavras de Sophia, que em Abril de 1974
rompeu com os grilhões e nos devolveu a Liberdade.
Abril que nos trouxe, como primeiro fruto dessa nova primavera, os Direitos dos Trabalhadores que
celebramos em cada 1º de Maio para que jamais voltemos a permitir que seja esquecida a dignidade de
toda a Pessoa e o valor do seu contributo para o desenvolvimento do nosso país, numa palavra, para o
Bem-Comum.
Mas a vida não pode ser só trabalho, esforço e sacrifício. É importante dar espaço e tempo à alegria, ao
convívio e ao encontro com os outros, ao bem-estar.
É, por isso também, uma competência da Autarquia promover esses espaços e proporcionar para todos
esses momentos através dos eventos culturais, recreativos e desportivos que a caMarinha, uma vez mais,
vos dá a conhecer, destacando a edição de 2019 das Festas da Cidade, que são já uma referência na
nossa região.
Uma palavra de reconhecimento ao André Barros, em destaque nesta edição, pelo seu percurso artístico
e profissional, pela beleza da sua arte, e por elevar bem alto o nome da Marinha Grande.
Por fim, convido-vos a fruírem os nossos espaços e eventos, celebrando a Vida.
CIDÁLIA FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MARINHA GRANDE
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DESTAQUE

FESTAS DA CIDADE 2019
MARINHA GRANDE
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Expensive Soul, Matias Damásio, O Mundo
da Sara e Bárbara Bandeira são os nomes
principais previstos para o cartaz das
Festas da Cidade 2019, que decorrem no
Parque da Cerca, de 30 de maio a 2 de
junho.
Este ano, o evento conta com mais um dia
de animação e dois palcos para os
espetáculos.
A programação é vasta, acentuada com a
atuação de cerca de 30 grupos locais que
envolvem mais de 200 artistas.
Voltam a realizar-se atividades
comemorativas do Dia Mundial da Criança,
mostras de artesanato e produtos
regionais e tasquinhas de gastronomia.
Marque já na sua agenda.
Esperamos por si nas Festas da Cidade
Marinha Grande!
A entrada é livre.
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DA CIDADE

30 maio
2 junho ‘19

EVENTOS
CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS

04 MAIO . 21h30
TRISTÃO E ISOLDA
CDCE| Companhia de Dança
Contemporânea de Évora

Esta criação de Nélia Pinheiro, embora
acolha o título da ópera de Wagner, e se
inspire nos momentos marcantes do
libreto, não é uma revisitação do clássico
da ópera. Mesmo tendo como pano de
fundo a temática, a obra desenvolve uma
viagem sensorial própria, no Mito, fora da
narrativa convencional, tem como
indutores as grandes questões que o
mesmo aborda e que interessam
trabalhar na atualidade à coreografa - a
irracionalidade, o desejo, a dependência
do ser humano perante o amor, a mulher
(uma descida à sua condição feminina e
erótica).
Espetáculo inserido no âmbito da
Candidatura Região de Leiria Rede
Cultural da CIMRL - Comunidade
Intermunicipal da Região de Leiria.
Duração: 60 min (sem intervalo)
Classificação Etária: M6
Entrada Livre (sujeita à lotação da sala)

10 MAIO . 21h30
ROGÉRIO CHARRAZ 4.0
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KM 4.0 é o título da digressão que vai
levar o novo espetáculo de Rogério
Charraz & Os Irrevogáveis a percorrer o
País. O disco, tal como a digressão, é
uma viagem pelo passado, presente e
futuro de um dos cantautores mais
talentosos da sua geração, que assim
assinala o seu 40º aniversário de vida.
Km 4.0 passa pela Marinha Grande,
trazendo ao Teatro Stephens canções
como “Porto de Abrigo”, “Grito
Vagabundo”, “Põe de lado o GPS” ou “O
Submarino Irrevogável”.
Duração: Aprox. 80m
Classificação Etária | M6
Bilhete |8€

www.teatrostephens.pt
Bilheteira:
Terça a domingo 10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
Dia de espetáculo das 18h00 às 21h30
Informações:
T. 244 573 300 / 244 573 377
teatro.stephens@cm-mgrande.pt
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EVENTOS
CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS
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12 MAIO . 16h00
DICIONÁRIO

18 MAIO . 16h00
CONCERTOS PARA BEBÉS

DICIONÁRIO pretende reproduzir a
experiência, que não é só de um jovem
em crescimento, mas que perdura pela
vida. Trata-se da experiência de ter de
lidar com opiniões sobre o nosso estar,
bem como a experiência de querer
opinar sobre o estar dos outros com o
objetivo de criar proximidade. Max,
protagonista quase silenciosa desta
peça, irá encontrar-se e cruzar-se com
pessoas que irão propor outras formas
de “entrar”, “sair”, “dançar”, “contar”,
“fazer” ou “viver”, como se a vida fosse
um dicionário e estar nela uma tentativa
de corresponder às definições. E se o
objetivo é de tentar domar e agarrar
Max, o resultado será o de perder Max.

Quando somos bebés tudo nos interessa
e tudo nos importa. Queremos conhecer
e ser parte de todo o mundo. Depois
crescemos e vamos encontrando os
nossos ninhos onde nos acomodamos,
cada um a seu jeito. Mas alguns, os
eleitos, insatisfeitos com o mundo que
encontram, decidem acrescentar-lhe
outros mundos.

Pelo Grupo de Teatro Calaboca da
Escola Secundária Calazans Duarte

Duração: 60 m
Classificação Etária | M12
Org.: Grupo de Teatro Calaboca da Escola
Secundária Calazans Duarte
Entrada Livre (sujeita à lotação da sala)
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QUÂNTICO MA NON TROPPO, com Hugo
Correia Multi instrumentista

Público: Bebés dos 0 aos 3 anos
acompanhados de suas famílias
Máximo de 70 bebés por concerto:
35 Bebés 0-18 meses sentados ao colo de um
adulto na 1ª fila de almofadas;
35 Bebés 19-36 meses sentados com um/dois
adulto na 2ª fila de almofadas;
Obs.: Não existem lugares marcados e não é
permitida a entrada de público após o início do
espetáculo
Duração: 45m
Preço: 7,5€ (adulto+bebé palco) 5€ (plateia)

EVENTOS
01 MAIO . 21h30

Auditório José Vareda
Sport Operário Marinhense

“CANTAR O ANDARILHO”
TRIBUTO A ZECA AFONSO
Maio Maduro Maio com Carlos Vicente
(voz e guitarra), Helder Morrison (Poesia)
e convidado Tiago Ferreira
Luz e som: Guto Silveira
Org.: SOM

29 MAIO . 21h30
MIGUEL ARAÚJO | CASCA
DE NOZ
Como o próprio refere “Casca de Noz
serei eu sozinho no palco, à deriva, por
entre guitarras, ukeleles, um piano e as
minhas canções. As que sou eu que
canto e as que fiz para serem cantadas
por outros. E as que vierem a propósito
na altura, dos autores que são a raíz de
tudo aquilo que eu faço. “Casca de Noz”
é a imagem dessa embarcação frágil,
que pode colapsar e afundar a qualquer
momento. Mas também é a expressão
que os anglófonos usam quando querem
recorrer ao poder da síntese. “Casca de
Noz” é também imagem de coisa
robusta. Podem ser as músicas e essa
força de poderem existir como quando
nasceram, tocadas só ao piano ou à
guitarra. Ando sempre à procura dessas
canções. Aquelas que caem na rede de
caçar borboletas que um compositor
nunca recolhe. Sonho com aquelas que,
de tão imensas, cabem dentro duma
casca de noz.”
Duração: 1h30 (sem intervalo)
Classificação Etária | M6
Preço: 15 €
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01 MAIO . 14h30

Pavilhão Municipal de Vieira de Leiria

JUDO FEST

Inf.: 918 732 878 | 966 049 319 | 962 108 370
Org.: Judo Clube da Marinha Grande
Apoio: CMMG e JFVL

01 a 04, 09 e 18 MAIO
SEMANA ACADÉMICA
ISDOM

01 MAIO . 10h00
CAMINHADA SOLIDÁRIA MOÇAMBIQUE
Apoio: Cruz Vermelha
02 e 03 MAIO
OPEN DAYS - ISDOM
03 MAIO
22h00 . CONCERTO KR BAND
04 MAIO
Parque Municipal de Exposições
MARINHA NA MODA
09 MAIO . 19h00
SESSÃO SOLENE ISDOM
18 MAIO
BENÇÃO PASTAS e TRAÇAR CAPAS
Apoios: ISDOM, A Taberna da Marinha,
Made In Fotografia, JFMG e RCM
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EVENTOS
04 a 25 MAIO . 21h30
XVII FESTIV'ÁLVARO
Cine-Teatro Actor Álvaro
Vieira de Leiria

4 MAIO

Peça: "O doido e a morte”, pelo
Teatresco - Grupo de Teatro

Autor: Raul Brandão
Adaptação e encenação: Pedro Wilson
M12 anos

04 MAIO . 15h00
WORKSHOP “ONDE
MORA A FELICIDADE”

Auditório da Biblioteca Municipal
Formadora: Miliza Ribeiro
casaesperanzafocinhos@gmail.com
Org.: Casa Esperanza

11 MAIO
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Peça: "A freira no subterrâneo”, pelo
Cénico de Direito (Grupo de Teatro da
Faculdade de Direito de Lisboa)

Autor: Camilo Castelo Branco
Adaptação: Pedro Wilson e Maria Antónia Silva
Encenação: Pedro Wilson
M12 anos

18 MAIO

Peça: "Frei Luís de Sousa”, pelo Grupo:
PratiArte (Leiria)
Autor: Almeida Garrett
Adaptação e encenação: Pedro Wilson
M12 anos

25 MAIO

Peça: "O Urso" pelo grupo Espaço Zero
(Tomar)
Autor: Anton Tchekov
Adaptação e encenação: José Conchinha
M12 anos

04 MAIO . 21h30
NOITE DE FADOS
Sport Império Marinhense

Org.: Clube de Atletismo Marinha Grande

04 MAIO . 19h00
12ª MONTRA DE SOPAS
Clube Recreativo Amieirinhense
Org.: Clube Recreativo Amieirinhense

04 MAIO
FESTIVAL O CARVOEIRO
Parque Desportivo Pilado - Escoura
10h00 . Caminhada do Carvoeiro
16h00 . Trial IT 4x4
22h00 . Ben Band
23h00 . Peste & Sida
24h00 . DJ Rolando Kruz
Org.: A.S.D.R.E

06 a 11 MAIO
SEMANA DO
EMPREENDEDORISMO

OPEN Marinha Grande
Destina-se a todos os empreendedores
e, em especial, àqueles que procuram
encontrar um caminho para o seu futuro.
Inf.: www.open.pt
Org.:OPEN - Associação para Oportunidades
Específicas de Negócio em parceria com o
CENTIMFE e a Pool-Net

11 MAIO . 09h00
PASSEIO DE MOTOS
Inf. e insc.: 244 503 578
clube.d.r.amieira@gmail.com
Org.: CDR da Amieira
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EVENTOS / DESPORTO
11 MAIO . 14h30 às 23h00
STEP BY STEP

12 e 26 MAIO 09h00
PASSEIO PEDESTRE

Até 11 MAIO
“SENTIR MEMÓRIAS”

18 MAIO
19º ENCONTRO DE
CLÁSSICOS E
DESPORTIVOS

Parque Municipal de Exposições
Convenção de dança e fitness
Bruno 912 879 124 - Silvia 913 107 566
Org.: Bruno Santos, Nélio Sousa e Grupo
Desportivo e Recreativo das Figueiras

Exposição de arte moderna Jorge Araújo
Galeria Municipal Tony Vitorino
Vieira de Leiria
Sexta-feira a domingo, das 16h00 às
19h00 e das 20h00 às 22h00
Entrada gratuita

Concentração junto ao Arquivo Municipal
Participação gratuita
Org.: CMMG

Inf.: 917 299 277 | 969 368 704
244 502 212
Org.: Clube Automóvel Marinha Grande
Apoio: CMMG
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11 e 12 MAIO
SMART SAX 1

Clube dos Músicos da Marinha Grande
O primeiro workshop de saxofone
especialmente desenhado para adultos
a começar do zero, com formadora
Diana Catarino.
Inf.e insc.: geral@dianacatarino.com

19 MAIO . 21h00
5ª EDIÇÃO DO CONCURSO
DE IDEIAS MUNICIPAL
EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS
DA CIMRL
Auditório do Edifício da Resinagem
Org.: CIMRL, CMMG e GesEntrepreneur

30 MAIO A 02 JUNHO
FESTAS DA CIDADE
MARINHA GRANDE
Parque da Cerca
Entrada gratuita

25 MAIO 12h00
I TRIATLO JOVEM
MARINHA GRANDE

Piscina Municipal de Vieira de Leiria

Público-alvo: atletas dos 7 aos 17 anos
Org.: CMMG, Federação de Triatlo de Portugal,
Desportivo Náutico da Marinha Grande e
Industrial Desportivo Vieirense.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
11 MAIO 15h00 - 18h00

Auditório da Biblioteca
Workshop "O DESPERDÍCIIO
ALIMENTAR E COMO O EVITAR"
Formadoras: Dra. Catarina Sobral e Dra.
Maria Catarina Pinheiro, (Estagiárias de
Nutrição no Hospital de Sto. André)
Organização: APAMG
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Jardim Stephens
Segunda a sexta
09h00 às 12h30 e 13h30 às 17h00
Out a Jun . sábados das 14h30 às 18h00
+351 244 573 37 22
biblioteca.municipal@cm-mgrande.pt

01 a 31 MAIO
LIVRO DO MÊS

VEM CONHECER

Sala Infantil
Vem conhecer alguns livros
infanto-juvenis que deram origem a
filmes.
PASSA POR CÁ E VÊ O QUE TEMOS
PARA TI

MOSTRAS
BIBLIOGRÁFICAS

Átrio de entrada
No dia 1 de maio celebra-se o Dia do
Trabalhador. No ano de 1886, nos EUA,
mais de 500 mil trabalhadores saíram às
ruas de Chicago numa manifestação
pacífica, exigindo a redução do horário
de trabalho para oito horas. Em Portugal,
este dia começou a ser festejado a partir
de maio de 1974, após a Revolução do 25
de abril.

A minha mãe
Texto de José Jorge Letria
Ilustrações de Joana Quental
Editora Ambar
“Este dia é o da Mãe e tem perfume de
rosa,
Tem um toque de ternura;
Tem afecto com fartura
Seja em verso seja em prosa.”
Junta-te a nós, para homenagear uma
das pessoas mais importantes da nossa
vida, a mãe.
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ATIVIDADES
PERMANENTES

A Biblioteca Municipal tem ainda
disponíveis:
O Espaço Bibliotur - visitas guiadas à
Biblioteca;
Vamos Ler.pt (para ti) - promoção da
leitura e aproximação das crianças à
Biblioteca;
Projeto Pack Família - empréstimo de
livros e publicações para toda a família;
Projeto Pegue e Leve - empréstimo de
livros temáticos destinados a crianças.
Para mais informações contacte-nos.

MARINHA SEGURA

QUEIMAS E QUEIMADAS
Obrigatório comunicar
Devido às recentes alterações
legislativas, a realização de queimas e
queimadas deve ser comunicada
previamente à autarquia. Com base na
nova legislação, conforme estabelecido
no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 14/2019,
de 21 de janeiro, passam a constar as
seguintes regras:
A queima de sobrantes, fora do período
critico e quando o índice de risco de
incêndio não seja de níveis muito
elevado ou máximo, está sujeita a uma
comunicação prévia à Câmara Municipal
de Marinha Grande.
A queimada, fora do período critico e
quando o índice de risco de incêndio não
seja de níveis muito elevado ou máximo,
está sujeita a autorização da Câmara
Municipal de Marinha Grande.
Para efetuar a comunicação prévia à
Câmara Municipal de Marinha Grande,
deve preencher o respetivo formulário,
disponível em www.cm-mgrande.pt, e
remetê-lo por e-mail para o correio
eletrónico
proteccao.civil@cm-mgrande.pt ou
dirigir-se presencialmente à Câmara
Municipal.

PLANO OPERACIONAL
MUNICIPAL 2019 (POM)

11

O Plano Operacional Municipal (POM) da
Marinha Grande, para o ano de 2019, foi
apresentado no dia 15 de abril, em
reunião da Comissão Municipal de
Defesa da Floresta da Marinha Grande,
presidida pela presidente da Câmara
Municipal, Cidália Ferreira, tendo o POM
2019 sido aprovado por unanimidade.
O POM 2019 é um documento no qual se
enumeram, descrevem e contabilizam os
meios e recursos humanos incluídos no
Dispositivo Operacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, no concelho
da Marinha Grande. No documento
descrevem-se ainda os procedimentos
de atuação e as funções específicas dos
vários agentes envolvidos nos domínios
da prevenção, sensibilização,
fiscalização, vigilância, deteção, 1ª
intervenção, combate, rescaldo e
vigilância pós-rescaldo.
Consulte o POM 2019 no site da Câmara
Municipal.
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MUSEUS
NÚCLEO DE ARTE
CONTEMPORÂNEA DO
MUSEU DO VIDRO

Eifício da Resinagem

Terça a domingo
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
Entrada gratuita
Visitas guiadas por marcação prévia

Exposição temporária
“Transparência ecológica Do trópico ao glaciar”
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MUSEU DO VIDRO
Palácio Stephens

Terça a domingo
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
+351 244 573 377
museu.vidro@cm-mgrande.pt
Entradas | 1,50 euros
Visitas guiadas por marcação prévia

Exposição temporária

A exposição "Aromas em vidro"
apresenta um conjunto de frascos de
perfume, em vidro, portugueses e
internacionais, que constituem a coleção
de Afonso Oliveira, que conta com cerca
de três mil exemplares.

ATÉ 16 JUN 2019

apresenta um conjunto de trabalhos em
vidro que testemunham o projeto
artístico em que Teresa Almeida tem
vindo a trabalhar ao longo dos últimos
anos: o aquecimento global e as suas
consequências no meio ambiente.
Vencedora de vários prémios nacionais e
internacionais, expondo regularmente
em Portugal e no estrangeiro, Teresa
Almeida é detentora de um vasto
conhecimento e experiência no trabalho
do vidro como matéria de criação nas
artes plásticas. Com esta exposição
pretende alertar para os problemas
ambientais, afirmando que “o contributo
para a reflexão, não tem que ser
necessariamente levado a cabo com
violência…O pacifismo tem alma. Não é
preciso gritar. Importa é sentir, e na
contemplação descobrir a essência da
mensagem.”

18 MAIO a 20 OUT 2019
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MUSEUS

MUSEU JOAQUIM
CORREIA
Palácio Taibner de Morais
Largo 5 de Outubro

Segunda a sexta
10h00 às 12h30 e 13h30 às 17h00
Entradas | 1,50 euros
O Museu encontra-se instalado no antigo
Palácio Taibner de Morais/Santos
Barosa, edifício de linhas oitocentistas,
com traços revivalistas, característico de
uma burguesia em ascensão, classificado
como imóvel de interesse municipal.
O museu tem como missão o estudo, a
preservação e a divulgação da vasta
obra do escultor, bem como do seu
percurso enquanto figura incontornável
das artes plásticas em Portugal.

COLEÇÃO VISITÁVEL DO
FUTURO MUSEU DA
INDÚSTRIA DE MOLDES
Edifício da Resinagem

Quarta-feira a sábado,
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Entrada gratuita

13

Instalada numa ala do edifício da antiga
Fábrica de Resinagem da Marinha
Grande, em pleno Centro Tradicional,
“Esculpir o Aço” é uma exposição
organizada em torno da coleção do
futuro Museu da Indústria de Moldes.
Tem como principal objetivo contribuir
para a salvaguarda e valorização do
património e da memória coletiva desta
indústria, e lançar as bases para a
criação do museu.
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ENTREVISTA
ANDRÉ FILIPE MAGALHÃES DE BARROS

ANDRÉ BARROS

14

Breve biografia: André nasceu a 26 de
outubro de 1984, na Marinha Grande,
Portugal. É hoje um compositor emergente
com uma forte identidade e uma invulgar
capacidade de trabalho. Depois de concluir
um curso de produção, André Barros rumou
à Islândia para trabalhar no estúdio
Sundlaugin, fundado pelos Sigur Rós. Mas
respirar a mesma atmosfera que este
projeto que tanto admira não o impediu de
descobrir a sua própria voz como
compositor e pianista, voz que possui as
distintas marcas de uma identidade singular.
Naturalidade: Marinha Grande
André, sabemos que a sua área de
formação é Direito, de onde lhe provém o
gosto pela música e como começou a
tocar piano?
Sim! Terminei o curso de Direito em 2008 e
cheguei ainda a trabalhar enquanto jurista
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na sede da Caixa Geral de Depósitos, em
Lisboa. Curiosamente, por alturas do final
do curso, lembrei-me de experimentar
tocar um dos temas da banda sonora de
“O fabuloso destino de Amélie Poulain”
num piano acústico lindíssimo, que uma
amiga tinha por casa… Já absolutamente
fascinado por aquela sonoridade, e assim
que percebi que conseguia tocar o tema
com alguma facilidade, logo ali cresceu
essa paixão pelo instrumento e até pela
composição!
Já trabalhou com compositores como
Rodrigo Leão, Valter Lobo ou a islandesa
Myrra Rós. Que mais-valias trouxeram
estas experiências e com que músico
gostaria de trabalhar num dos seus
projetos?
São sempre oportunidades absolutamente
preciosas, quer pelos momentos e
resultados imediatos da partilha, quer pela
aprendizagem que necessariamente delas
se faz! Não destacaria nenhuma em

ENTREVISTA
ANDRÉ FILIPE MAGALHÃES DE BARROS

particular pois todas foram belíssimas para
mim, e nelas incluiria também o pianista e
compositor Tiago Ferreira, com quem
partilho frequentemente o palco em
composições a 4 mãos! Adoraria colaborar
com o fabuloso Max Richter!
A Marinha Grande inspira a sua música?
A inspiração é sempre tão difícil de
objetivar, no entanto estou convencido que
as minhas raízes serão sempre
preponderantes aquando dessa busca
inconsciente de inspiração, sem sombra de
dúvida!
Tem vários prémios internacionais,
atribuídos a bandas sonoras de filmes, na
Europa e Estados Unidos da América, um
deles foi o Los Angeles Independent Film
Festival Awards, pela banda sonora do
filme “Our Father”, de Linda Palmer. Qual
o significado destes prémios na sua
carreira?
São obviamente um enorme estímulo para
continuar a criar e fortes razões para viajar
e procurar criar redes de contactos na
indústria.
Recentemente foi apresentado o spot
publicitário do novo televisor 4k dobrável
da LG, com banda sonora da sua autoria.
O que representa para si musicar o vídeo
desta nova tecnologia e ser escutado em
todo o mundo?
Quando consegui essa oportunidade fiquei
desde logo encantado com a evidente
possibilidade de que a minha música seja
escutada em televisões um pouco por todo
o mundo, o que é só por si altamente
recompensador. Ainda assim, quando a
isso se junta o facto de poder com isso
construir um portefólio cada vez mais
aliciante para as produtoras, então tudo se

torna numa experiência verdadeiramente
fabulosa!
Como é a experiência, em termos
logísticos, de ser convidado para estes
projetos internacionais, compondo os
seus temas no seu estúdio, na Marinha
Grande?
Faz-me, por um lado, pensar que tudo é
possível e que não dependemos apenas de
condicionantes externas mas sobretudo da
nossa vontade e capacidade produtiva.
Por outro, estou sempre descansado pois
sei que a qualidade final nunca depende
somente do meu “home studio” mas
também dos estúdios profissionais onde
depois termino os trabalhos.
Atuou algumas vezes na Casa da Cultura
Teatro Stephens, noutras salas de
espetáculo do País e integrou o cartaz do
já conceituado Misty Fest. Em que sala
gostaria de atuar e ainda não surgiu
oportunidade?
Adoraria tocar mais no estrangeiro pois
sendo a minha música maioritariamente
instrumental é de fácil inclusão em todo o
género de mercados, pelo que sinto que
posso vir a ter esse poder de exportar mais
o meu trabalho enquanto “performer” e
não apenas enquanto compositor.
O que mais gosta na Marinha Grande?
Gosto da proximidade ao mar e aos
pinhais, gosto de estar perto das grandes
metrópoles o que me ajuda imenso nas
deslocações para gravações e ensaios,
mas acima de tudo o que mais gosto é das
pessoas e de todos os momentos que com
eles passei e que hoje possivelmente revivo
na nostalgia das minhas músicas!
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DA CIDADE

30 maio
2 junho ‘19

01 MAIO

01 MAIO

4 MAIO

“CANTAR O
ANDARILHO”

JUDO FEST

TRISTÃO E ISOLDA

PAVILHÃO MUNICIPAL DE
VIEIRA DE LEIRIA

CASA DA CULTURA
TEATRO STEPHENS

04 MAIO

4 a 25 MAIO

10 MAIO

FESTIVAL O
CARVOEIRO

XVII
FESTIV'ÁLVARO

ROGÉRIO
CHARRAZ

Parque Desportivo
Pilado - Escoura

CINE-TEATRO ACTOR
ÁLVARO

12 MAIO

18 MAI

18 MAIO

EXPOSIÇÃO
"TRANSPARÊNCIA
ECOLÓGICA - DO TRÓPICO
AO GLACIAR"

CONCERTOS PARA
BEBÉS

NAC

CASA DA CULTURA
TEATRO STEPHENS

AUDITÓRIO JOSÉ VAREDA
SPORT OPERÁRIO
MARINHENSE

DICIONÁRIO
CASA DA CULTURA
TEATRO STEPHENS

29 MAIO
MIGUEL ARAÚJO
CASA DA CULTURA
TEATRO STEPHENS

30 MAIO a
02 JUNHO
FESTAS DA
CIDADE
PARQUE DA CERCA

CASA DA CULTURA
TEATRO STEPHENS

15 JUNHO
GRANDES
CANÇÕES DA
DISNEY
CASA DA CULTURA
TEATRO STEPHENS

www.cm-mgrande.pt

