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12 CULTURA
 

CINEMA

lEIrIA
a ressaca - parte II
dE Todd PhILLIPs
CINEmA CITy
de hoje a quarta-feira, às 13:25, 
15:35, 17:45, 19:55 e 22 horas

x-men: o InícIo
dE mATThEw VAUghN
CINEmA CITy
de hoje a quarta-feira, às 15:20, 
18:10, 21:45 e 00:25 horas

pIratas das caraíbas -  
por estranhas marés
dE Rob mARshALL
LEIRIA shoPPINg
de hoje a quarta-feira, às 12:55, 
15:40, 18:40, 21:30 e 00:15 horas

AlCobAçA
sem lImItes
dE NEIL bURgER
CINE-TEATRo joão d’oLIVA moNTEIRo
domingo, às 17 e 21:30 horas  
e segunda-feira às 21:30 horas

bAtAlhA
velocIdade furIosa - 5
dE REALIzAdoR
CINE-TEATRo dA bATALhA
de amanhã a segunda-feira  
às 21:30 horas

o alcobacense josé Alberto Vasco juntou-se à lei-
riense Catarina Neto para formar uma nova dupla de 
dj’s. A primeira amostra da dj Cat’s Revenge & The 
Incredible dr. jekyll está agendada para a noite do 
próximo sábado, a partir das 22 horas, no bar Celeiro 
dos Frades, em Alcobaça.

A nova dupla de dj’s promete que, com ela, “rock 
vai ser rock mesmo, durante quatro horas em que, 
certamente, ninguém adormecerá... A promessa fica 
feita e pode ser paga no conhecido bar do centro 
histórico da cidade.

MúsICA

Celeiro dos Frades  
recebe estreia de Dj’s

Clarinete de Iva barbosa tem “Carta branca”  
no segundo fim-de-semana do Cistermúsica

o clarinete de Iva barbosa vai ecoar 
pelas Igrejas de Évora de Alcobaça e 
maiorga no segundo fim-de-semana 
do Cistermúsica. 

Acompanhada por Evandra gonçal-
ves (violino), Ianina Khmelik Pacheco 
(violino), Luís Norberto (viola) e Filipe 
Quaresma (violoncelo), a vencedora do XII 
Concurso de Interpretação do Estoril vai 
apresentar “Carta branca”, um programa 
que incluirá obras dos compositores j. 
brahms e g. Pesson.

Considerada uma das clarinetistas 
portuguesas mais destacadas da sua 

geração e detentora de alguns dos 
prémios nacionais mais importantes 
e várias distinções internacionais, Iva 
barbosa sobe ao palco no sábado, pelas 
18 horas, na Igreja matriz de Évora de 
Alcobaça. No domingo, à mesma hora, 
será a vez de Capela de são Lourenço, 
na maiorga, receber um espectáculo 
muito aguardado.

As entradas para os concertos são 
livres, tratando-se a escolha daquelas 
duas igrejas do concelho de Alcobaça 
mais uma demonstração da vontade 
de descentralizar o Cistermúsica. 

Entretanto, também no sábado, es-
treia-se Cisterdança, uma das novidades 
previstas para este ano e que, segundo 
a organização, “torna a ir de encontro à 
tendência multidisciplinar que o festival 
tem revelado e promovido durante os 
últimos anos”. Neste caso, a junção entre a 
dança e a música clássica faz-se através do 
Espectáculo de Final de Ano da Academia 
de dança de Alcobaça que se realizará no 
Cine-Teatro joão d’oliva monteiro, pelas 15 
horas (Cursos de Iniciação e Livres) e 21:30 
horas (Curso básico de dança).

texto    joAquIM pAulo

MúsICA

A organização ‘Artists in action’ 
vai estar a dar espectáculo na 
Quinta do Pinheiro até à próxima 
segunda-feira. Noites de fado, mú-
sica ao vivo e exposições de pintura 
vão animar as noites deste local 
da Nazaré. A iniciativa tem como 
objectivo divulgar várias culturas 
e artistas internacionais.

Para Kurt Lykke Lindved, or-
ganizador do evento, esta é um 
excelente forma de “mostrar o 
que todos os países têm de me-
lhor”, permitindo “uma troca de 
culturas impressionante”. 

A ‘Artists in Action’ viaja durante 
todo o ano pelo mundo, contando 
com mais de 52 representantes,  
que estão constantemente a 
viajar pelo mundo para expor 
os seus trabalhos. 

brasil, Estados Unidos ou In-
donésia foram apenas alguns dos 

locais em que esta organização 
deu a conhecer os seus artistas. 
sem fins lucrativos, a iniciativa 
liderada por este dinamarquês, 
sobrevive à custa de apoios e 
doações, visto que não cobra 
nada pelas suas exposições. 
“decidi que devia fazer algo 

pelo mundo e ajudar os outros 
países a crescer com este género 
de eventos”, explica o dinamar-
quês, que está pela primeira vez 
na Nazaré. “É um sítio fantástico. 
Adoro a proximidade das pessoas, 
as casas todas juntas e a gastro-
nomia”, comenta o pianista.

Contudo, não conseguiu ficar 
indiferente a algumas críticas. 

“Parece-me que o povo português 
não gosta de sair de casa e prefere  
ficar a ver o futebol, o que é péssimo 
para um País”, lamenta.

texto/foto   luCIANo lArrossA

‘Artists in action’ na quinta  
do pinheiro até segunda-feira

ArtEs




