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NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

DIRECTOR ADRIANO CALLÉ LUCAS

A JIGSAW dão concerto solidário no dia 19 de Julho

HERMAN JOSÉ traz o espectáculo “One Herman Show”

Casino Figueira apresenta
APOSTAS PARA O VERÃO
Lena D `Água, Dora, Herman José e David Fonseca marcam o mês de Julho, altura
em que regressam as “francesinhas”. Na cultura, destaque para o livro de António Vilhena
Bela Coutinho
I O evento cultural de maior relevo, no Casino Figueira no próximo mês de Julho é a apresentação do livro de poesia “Canto Imperecível das Aves”, de António
Vilhena, professor da Faculdade
de Letras da Universidade de
Coimbra e vereador da Câmara
Municipal daquela cidade. Vai
ser no dia 12 de Julho, às 18h30,
com apresentação do professor
José Carlos Seabra Pereira. Antes
porém, no dia 11, deverá realizar-se mais um encontro de “Conversas Improváveis” previstas

para anteontem, mas que foram
adiadas devido ao jogo do Europeu de Portugal/Espanha e que
iriam ter como convidados Rui
Rio e Carlos Queiroz.
O programa daquele espaço,
para o próximo mês foi apresentado por Domingos Silva e Fernando Pereira que também colocaram a “tónica” no concerto solidário do dia 19, às 23h00, com
“A Jigsaw”, cuja receita reverte
integralmente para a Associação
Portuguesa de Apoio à Mulher
com Cancro da Mama, merecendo por isso “a adesão dos figueirenses e turistas”, que pode-

AZEITONAS são o trunfo
de Verão

rão ainda apreciar uma exposição de fotografia sobre esta matéria, patente de 19 a 22, com o
tema “Um retrato de mim”.
A partir do dia 16 e até 31 de
Agosto, à segunda-feira, regressa o ciclo de Verão “Noites da Figueira”, em que os grupos das
diversas colectividades do concelho vão mostrar o que de melhor vão fazendo, a nível de
dança e música. O dia 20 é animado por Herman José com o
espectáculo “One Herman Show”, mas antes, Luís Portugal (dia
7), Lena D`Água (dia 14), e Dora
(dia 21), dão outro brilho às noites

de sábado, enquanto que as noites de fado serão preenchidas dia
6 com Filipa Cardoso e dia 13 com
Rita Ribeiro.
Também em meados do próximo mês regressa a “Ronda das
Freguesias”, de 12 a 17 com uma
exposição sobre o Bom Sucesso e
de 19 a 26 com a Borda do Campo,
antes porém, e ainda a “prata da
casa”, com os “Infantes das Colectividades”, no dia 1 de Julho,
encerrando a temporada, espectáculos fruto da parceria com a
Associação de Colectividades do
Concelho da Figueira da Foz. Dia
8, destaque para o “en Cantos de

Voz es” com o orfeão Dr. João Antunes de Condeixa.
De 25 de Julho a 31 de Agosto
(excepto em dias de concertos ou
outros eventos), regressa o Festival das Francesinhas, já na VI
edição, a partir das 20h00, mantendo-se o preço do ano passado,
5 euros com direito a cerveja e café. E se em 2011, o número de
francesinhas rondou as 15 mil,
este ano, o administrador do Casino não arrisca um prognóstico. “Se fosse totobola jogava na
tripla”, disse Domingos Silva, falando na incerteza que se vive,
face à conjuntura económica do

LUÍS DE MATOS leva
“Chaos” ao Casino

país, mas sem esquecer o êxito
desta iniciativa, cujo segredo reside “no molho”.
Mas o responsável pelo Casino deu ainda um “cheirinho” da
programação que irá marcar o
mês mais movimentado do ano
na Figueira, Agosto, divulgando
que, dias 3 e 4 há estreia nacional
do “Pole Dance Love Show”, dia
11, Luís de Matos apresenta
“Chaos”, dia 17 actua Mónica
Ferraz, dia 18 a animação faz-se
com Fernando Pereira e no dia
24, o “trunfo do Verão”, com um
“espectáculo de topo”, com “Os
Azeitonas”. I

