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Regata no Douro 
A Associação das Em-
presas de Vinho do 
Porto organiza em 
parceria com a Con-
fraria dos Vinhos do 
Douro a 1.a Regata do 
Douro Vinhateiro, que 
se realiza dia 10 deste 
mês. pelas 15h30. ■ 

tome nota 

SONS, MUITOS SONS 
OS ESTILOS SÃO VARIADOS, AS PROPOSTAS SÃO MUITAS. NOS PRÓXIMOS DIAS 

HÁ ESPETÁCULOS IDEALIZADOS PARA AGRADAR ATODOS OS PÚBLICOS 

LISBOA 
Museu ensina a tocar flauta japonesa 
O Museu do Oriente organiza de 10 a 14 deste 
mês um curso intensivo de iniciação ao 
Shakuhachi, a flauta tocada pelos monges-sa-
murais do Japão feudal. Trata-se de uma flauta 
de bambu cujo reportório original, designado 
Honkyoku, foi recolhido no século XVIII por 
Kinko Kurosawa, que percorreu o Japão. Mais 
informação em www.museudooriente.pt. ■ 

ILHA DO PICO 
Guitarras 
em gruta 
A gruta das Torres, no 
Pico, Açores. é palco 
de dois concertos do 
Festival Cordas, que 
decorre entre 12 e 16 
deste mês com um 
calendário de 20 ini-
ciativas, desde con-
certos a workshops. 
Os concertos a 13 e 
14. pelas 18h00, le-
vam guitarras únicas 
para a gruta, na fre-
guesia da Criação Ve-
lha, que se estende 
por 5150 metros.• 

..... 

LISBOA 
Conferência 
de jazz no CCB 

A CANTORA MARIAJOAO 
CONTA O SEU PERCURSO 

Entre 13 e 15 deste 
mês, a European Jazz 
Conference, a maior 
conferência itinerante 
na área da música 
criativa na Europa, 
vem à capital para a 
5.a edição, no Centro 
Cultural de Belém. In-
clui palestras, encon-
tros, concertos e visi-
tas culturais. A pro-
gramação conta com 
palestras de Maria 
João, sobre o seu per-
curso, e de François 
Pachet, diretor do 
Spotify Creator Te-
chnology Research 
Lab. sobre novos de-
safios na área da inte-
ligência artificial. ■ 

DAMAIA 
Tributo 
a Joe Cocker 
O Cineteatro D. João 
V, na Damaia, recebe 
no domingo, dia 9, a 
partir das 17h00, um 
espetáculo de tributo 
a Joe Cocker pelos 
Cartel & Friends. O  

espetáculo, anuncia a 
organização, "alia o 
poder da voz de Joe 
Cocker à comunica-
ção audiovisual ba-
seada na sua história, 
curiosidades e efemé-
rides que marcaram o 
seu percurso". ■ 

JOE COCKER É MOTIVO 
PARA UM TRIBUTO 

PORTO 
Música 
experimental 
A primeira edição do 
Colexpla decorre en-
tre 12 e 15 deste mês 
no Teatro Carlos Al-
berto. O festival reúne 
novos artistas e no-
mes fortes da experi-
mentação internacio-
nal. São 20 figuras 
para acompanhar. ■ 

TANTO PARA VER 
TEATRO, MAGIA, DANÇA, O MUNDO DAS DUAS RODAS... E BARCOS 

Artes de rua 
A terceira edição do 
Óbidos Buskers Festi-
val decorre amanhã e 
domingo no centro 
histórico. Há mostra 
de arte, teatro de rua. 
magia, música e ou-
tras formas de arte 
realizadas ao ar livre. ■ 

Vida no Bairro 
A Junta de Freguesia 
de Alvaiade promove 
mais uma edição da 
iniciativa Há Vida no 
Bairro. É hoje e ama-
nhã em diversos pon-
tos da freguesia e este 
ano há o Alvaiade 
Street Dance Fest.• 

Bicicletas 
A15.3  edição do Festi-
val Bike Portugal 
acontece entre hoje e 
domingo no Centro 
Nacional de Exposi-
ções, em Santarém. 
Uma oportunidade 
para conhecer as no-
vidades do mercado. ■ 

Página 9


