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leiria
a professora baldas
dE jAkE kAsdAN
CINEmA CITy
de hoje a quarta-feira, às 13:50, 
15:50, 17:50, 19:50, 21:50 e  
23:50 horas

batalha
sem identidade
dE jAUmE CoLLET-sERRA 
CINE-TEATRo dA bATALhA
sábado, domingo e terça-feira  
às 21:30 horas

caldas da rainha
a águia da nona legião
dE kEvIN mACdoNALd 
vIvACINE
de hoje a quarta-feira, às 13:20, 
16:05, 18:35, 21:20 e 23:45 horas

alcobaça
ondas de paixão
dE LARs voN TRIER
CINE-TEATRo joão d’oLIvA moNTEIRo
domingo às 21:30 horas

um amor de perdição
dE máRIo bARRoso 
CINE-TEATRo joão d’oLIvA moNTEIRo
segunda-feira às 21:30 horas

cistermúsica promove fim-de-semana  
medieval no Mosteiro de alcobaça

Um programa digno dos monges 
brancos de Cister é o que propõe, para 
os próximos dias, o Cistermúsica. 

No sábado, os franceses os Alla Fran-
cesca (na foto) apresentam-se, pelas 
21:30 horas, na sala do Capítulo do 
mosteiro de Alcobaça, enquanto no 
domingo, pelas 18 horas, será a vez 
dos portugueses Carmin’Antiqua se 
mostrarem na sala dos Reis. 

Este fim-de-semana medieval promete, 
assim, recriar uma ambiência especial 
num monumento que, por si só, é o 

palco mais privilegiado para este tipo 
de espectáculos. 

se ainda faltassem motivos para 
assistir aos espectáculos destes dois 
grupos, foi a pensar nesta reunião de 
concertos que o Cistermúsica resolveu 
criar um bilhete especial dedicado à 
música medieval e ao tema “Em Torno 
de Inês”. Com o preço simbólico de 8 
euros, o ingresso oferece, ainda, uma 
descrição orientada dos túmulos de 
d. Pedro I e Inês de Castro cerca de 
uma hora antes de cada espectáculo, 

sendo que esta acção estará sujeita a 
marcação prévia. 

Porém, as propostas do festival de 
música de Alcobaça não se ficam pelos Alla 
Francesca e pelos Carmin’Antiqua. Amanhã, 
pelas 21:30 horas, o Cine-Teatro joão d óliva 
monteiro recebe “o mistério da Rosa de 
ouro”, um espectáculo baseado no álbum 
infantil de P. Tchaikovsky. No mesmo dia, 
pelas 9:30, o Centro Cultural Gonçalves 
sapinho, na benedita, recebe o projecto 

“d’Arte música – jardim das Artes”.
texto    joaquiM paulo

Música

o museu de Arte Popu-
lar, em Lisboa, vai dedicar 
o próximo fim-de-semana 
a Alcobaça. Produtos típicos 
da região como os doces con-
ventuais, chitas, porcelanas, 
cristais, maçãs e 
a ginja vão estar 
em destaque na 
acção, que de-
corre no sábado e 
domingo e que se 
insere num con-
junto de iniciati-
vas de promoção 
e divulgação da 
cultura popular das diversas 
regiões, intitulado “Portugal 
também é Festa!”.

do programa reservado a 
Alcobaça constam a recria-
ção histórica relembrando 
Aljubarrota medieval e de um 

mercado do séc. XIX, além das 
tradicionais idas à fonte, bai-
laricos e jogos tradicionais.

os ranchos folclóricos de 
Acipreste, Casal Pinheiro, 
Casais santa. Teresa, vimeiro, 

benedita e mole-
anos vão ajudar 
a recriar Alco-
baça no museu 
da Arte Popular, 
onde decorrerá 
uma prova de 
vinhos memória 
e montecapucho 
da Adega Coo-

perativa de Alcobaça.
Uma mostra de artesa-

nato e a actuação do grupo 
soão e da orquestra Ligeira 
da junta de Freguesia do 
bárrio prometem animar 
o certame.

alcobaça marca presença  
no Museu de arte popular

artes

o Cistermúsica continua a alargar o âmbito de interven-
ção e, pelo terceiro ano consecutivo, apresenta um ciclo 
de cinema integrado no festival. sob o tema “Corpos de 
Inês”, e novamente numa parceria com a *aurora – rede 
criativa de cinema, o ciclo assume-se como uma viagem 
através de um conjunto de obras cinematográficas onde 
o mito de Inês de Castro é revisto.

o ciclo arranca no próximo domingo com “ondas de 
Paixão”, de Lars von Trier, prosseguindo na segunda-
feira com “Um Amor de Perdição”, de mário branco. As 
fitas exibem-se no Cine-teatro joão d’oliva monteiro, 
pelas 21:30 horas. Para a semana, há mais.

ciclo sobre “corpos  
de inês” em alcobaça

cineMa

o rancho Flores do Campo, de valado dos Frades, 
foi finalista no passatempo “Rancho do Coração”, da 
RTP1, que terminou no passado domingo. o folclore 
do concelho da Nazaré ficou, assim, muito bem re-
presentado no concurso televisivo.

durante três meses, 40 ranchos folclóricos nacio-
nais passaram pelo estúdio do programa “Portugal 
no Coração”, mostrando as suas raízes culturais e as 
suas danças tradicionais. 

A grande final reuniu os 10 ranchos mais votados 
pelo público, cabendo a vitória ao Rancho Folclórico 
da Casa do Povo do Pego (Abrantes).

Flores do campo finalista 
no “rancho do coração”

Folclore

cineMa


