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alcobaça
O CastOr
dE jodIE FosTER 
CINE-TEATRo joão d’olIvA moNTEIRo
domingo às 17 e 21:30 horas, se-
gunda às 21:30 horas

leiria
a MELHOr DEsPEDIDa DE sOLtEIra
dE PAUl FEIg 
CINEmA CITy
de hoje a quarta-feira, às 16:30, 
19:10, 21:50 e 00:30 horas

Pombal
O PanDa DO Kung Fu 2
dE jENNIFER yUh 
PombAlCINE
de amanhã a quarta-feira, às 16 e 
21:30 horas

caldas da rainha
transFOrMErs 3
dE mIChAEl bAy
vIvACINE
de hoje a quarta-feira, às 18, 21:10 
e 00:20 horas

A sociedade Filarmónica Turquelense promove, este 
sábado, dia 23, um concerto de verão, pelas 22 ho-
ras, no jardim junto ao pavilhã0 do hóquei Clube de 
Turquel. o concerto conta com a actuação dos alunos 
da Escola de música, com a participação da orquestra 
ligeira da sociedade Filarmónica vestiariense e do 
grupo lince. A sociedade Filarmónica Turquelense 
comemora este ano 98 anos de existência, sendo, 
por isso, a mais antiga associação da freguesia de 
Turquel. Actualmente, o maestro da Escola de música 
da Associação é josé luís.  

música

concerto de Verão 
este sábado em Turquel  

aGenda
sábado
tEatrO 
AlFEIzERão 
 
A Casa do Povo de Alfeizerão 
recebe, no sábado, às 22 horas, 
a exibição da peça “histórias de 
Encantar, 2 comédias em 1 acto”, 
representada pelo grupo de tea-
tro de s. martinho. A iniciativa 
celebra o 20º aniversário da 
reelvação de Alfeizerão a vila 

aTé sábado
ExPOsIçãO 
CAldAs dA RAINhA 
 
A Escola superior de Artes e 
design das Caldas da Rainha vai 
receber uma exposição de tra-
balhos criativos realizados pelos 
alunos finalistas. A exposição, 
sobre o percurso académico, 
pode ser visitada até sábado, 
entre as 14 e as 19 horas

sábado
FOLCLOrE 
NAzARé 
 
o grupo Etnográfico de danças 
e Cantares da Nazaré promove 
no próximo sábado o XIv Fes-
tival Nacional de Folclore, em 
frente ao Centro Cultural da vila. 
Além do grupo da Nazaré vão, 
também, estar presentes mais 
cinco ranchos

sábado
COnCErtO 
são mARTINho do PoRTo 
 
o cantor dário vai dar um 
concerto, em são martinho 
do Porto, no próximo sábado. 
o espectáculo começa às 22 
horas e tem entrada gratuita. A 
iniciativa é da Câmara de Alco-
baça, inserida na programação 

“summer Nights 2011”

amanhã
tEatrO 
NAzARé 
 
o Cine-Teatro da Nazaré recebe, 
pelas 21:30 horas, o espectáculo 

“Aladino e a gruta mágica”. A 
exibição deste conto infantil, em 
patins, conta com a encenação 
de miguel Coelho e figurinos de 
Paula Pires. A direcção técnica é 
de Frederico bernardo

sábado
artEs 
AlCobAçA 
 
o Armazém das Artes promove, 
no próximo sábado, o workshop 
de Terra-cota engobada, com o 
professor e escultor Rui vasquez. 
A iniciativa tem como objectivo 
a aquisição e o desenvolvimento 
de competências técnicas-artís-
ticas dos interessados

Peça de teatro para o cistermúsica recria  
o amor de Pedro e inês em versão moderna

Pedro deixa de ser herdeiro do trono 
português e Inês uma aia de Constança. 
Na peça de teatro que sobe ao palco 
da sala dos monges, amanhã, sexta-
feira, pelas 21:30 horas, no mosteiro 
de santa maria de Alcobaça, Pedro é 
filho do presidente da empresa XPTo 
e Inês secretária da ministra da Cultura. 
é com esta adaptação ao século XXI 
que o amor de Pedro e Inês de Castro 
é lembrado, este ano, no Cistermúsica. 
A entrada no espectáculo, encenado 
por luís sousa, é gratuita.

Na recriação moderna do romance 
de Pedro e Inês, dalila vicente veste a 
pele da Rainha-mãe, marco Coelho é d. 
Afonso, a personagem de d. Constança 
é interpretada por Neide luis, d. Pedro 
é recriado em Pedro Azinheira, e d. Inês 
renasce em sónia oliveira. Por sua vez, 
o cargo da ministra é interpretado 
por  três actrizes: susana luis, daniela 
Ferreira e Eliana mota. Nesta história 
as personagem cruzam-se devido 
a uma parceria para a realização de 
uma exposição de quadros valiosos. 
No entanto, à semelhança de muitos 
exemplos da actualidade, a corrupção 
impera neste projecto, fazendo com 
que o sofrimento domine as vidas das 
personagens. 

mas nem só de teatro vive o Cis-
termúsica e já no sábado, a atenção 
foca-se no acordeão de mika väyrynen, música

A Feira do livro está de regresso ao Centro Cultural da 
Nazaré, este ano marcada pela frase de jorge luís borges: 

“o livro é uma extensão da memória e da imaginação”. o 
início deste marco da cultura nazarena vai contar com a 
actuação do grupo Coral da Academia de Artes da Nazaré, 
amanhã, pelas 22 horas. À mesma hora é inaugurada, 
ainda, a exposição “Uma viagem à Índia”, de Carlos 
Farinha, Eduardo Nunes e gilberto gaspar.

Na 36ª edição da feira estão presentes 66 editoras, com 
cerca de dez mil títulos, de muitos autores, nacionais e 
internacionais. 

Além dos livros, a iniciativa vai ser enriquecida com a 
presença de alguns escritores, como: Paula Araújo, no dia 
27; Carlos santos oliveira, no dia 29; Aurora Rodrigues, no 
dia 30; e mário zambujal, no próximo dia 5 de Agosto.  

À semelhança de edições anteriores não faltará 
igualmente a “Prova literária”, marcada para o dia 10 
de Agosto, além de outras actividades, como a “hora do 
conto infantil”, “ronda literária”, “passeios literários” e 
exibição de filmes documentais. 

A Feira do livro, organizada pela biblioteca da Nazaré, 
vai estar patente até ao dia 15 de Agosto.

36ª Feira do livro começa amanhã no centro cultural da 
nazaré e abre com a exposição “Uma Viagem à Índia”

leiTUra

cinema

vindo da Finlândia, considerado um dos 
maiores artistas deste instrumento. No 
concerto, que tem lugar no Claustro de 
d. Afonso vI, vão ser interpretados temas 
de bach, Couperin, sallinen, Rydman, 
Angelis e ainda três canções tradicionais 
finlandesas com arranjos do autor. os 
bilhetes para este concerto custam cinco 
ou oito euros, para a galeria ou plateia, 
respectivamente.

No dia seguinte, domingo, a Companhia 
de Teatro representa “opus Formiguinha 
da bichofonia Concertante”, no Cine-teatro 
de Alcobaça joão d’oliveira monteiro, pelas 
11 horas. os preços para assistir ao evento 
variam entre três e cinco euros. No mesmo 
dia, integrado na secção Formação do 
Cistermúsica, mika väyrynen participa, 
ainda, na masterclasse Internacional de 
Acordeão.

Na próxima quarta-feira, dia 27, Pataias 
recebe a vencedora do Prémio jovens 
músicos 2010, marina Camponês, na Igreja 
matriz. o espectáculo “Carta branca a 
marina Camponês” tem entrada livre. 
No concerto vão ser tocados temas de 
marais, bach, müthel, Karg-Elert, debussy, 
bozza e liebermann. o mesmo concerto 
vai passar, também, pela Igreja matriz de 
são martinho do Porto, no dia seguinte, 
pelas 21:30 horas. 

texto    Tânia rocha


