
   

QUINTA-FEIRA 5 JULHO 2012
12 CULTURA

CINEMA

ALCOBAÇA
UM MONSTRO EM PARIS 
DE BIBO BERGERON
CINE-TEATRO JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Domingo às 17 e 21:30 horas e 
segunda-feira às 21:30 horas

LEIRIA
O QUE SE ESPERA ENQUANTO  
SE ESTÁ À ESPERA 
DE KIRK JONES
LEIRIA SHOPPING
De hoje a quarta-feira às 13:15, 
15:50, 21:50 e 00:20 horas

AGENTES SECUNDÁRIOS
DE PHIL LORD E CHRIS MILLER
CINEMA CITY
De hoje a quarta-feira às 13:50, 
16:10, 18:55, 21:50 e 00:10 horas

CALDAS DA RAINHA
UM HOMEM COM SORTE
DE SCOTT HICKS
VIVACINE
De hoje a quarta-feira, 13:05, 15:35, 
18:05, 21:15 e 23:45 horas

MÚSICA

AGENDA
ATÉ 22 DE JULHO
EXPOSIÇÃO 
NAZARÉ 
 

“A Nazaré como Pretexto” é o 
título da exposição de pintura 
que estará patente na Bibliote-
ca Municipal da Nazaré, até dia 
22. A mostra é da autoria de 
Maria Emília Sierra

DIA 7
MÚSICA 
ALCOBAÇA 
 
O Alcôa Club, junto à Biblioteca 
Municipal de Alcobaça, recebe, 
no próximo sábado, Alex, o Mr. 
Gay. Aquele espaço noturno 
tem um programa especial 

“ladies night”, que conta ainda 
com a presença de vários Dj

DIA 7
DANÇA 
NAZARÉ 
 
O Cine-teatro da Nazaré vai ser 
palco, no próximo sábado, do 
espetáculo de fim de ano da 
secção de dança da Academia 
Municipal das Artes. Haverá 
atividades entre as 16:30 e as 
21 horas

DIA 8
CINEMA 
CALDAS DA RAINHA 
 
O filme português “O Que Há 
de Novo no Amor?” vai ser 
exibido no Centro Cultural e de 
Congressos das Caldas da Rai-
nha, no próximo domingo, com 
sessões às 18:30 e das 21:30 
horas. Trata-se de uma obra de 
seis realizadores

DIA 12
MÚSICA 
BILBAU 
 
Os alcobacenses The Gift 
apresentam-se, no próximo 
dia 12, no “Bilbao BBK Live”, no 
País Basco, em Espanha, antes 
de tocarem em Portel (amanhã) 
e Almodôvar (domingo)

ATÉ DIA 13
EXPOSIÇÃO 
NAZARÉ 
 
Está patente ao público até 13, 
na antiga escola de ensino bá-
sico do Bairro dos Pescadores, 
sede da Universidade Sénior da 
Nazaré, uma exposição de fo-
tografia, da autoria dos alunos 
do Clube Sénior de Fotografia 

Meu & Teu querem tocar 
no maior festival da Europ

Os alcobacenses Meu & Teu continuam em grande 

atividade e acabam de recorrer ao Facebook para ten-

tarem atingir o objetivo de tocar “no maior festival da 

Europa”, o Sziget Festival.

A banda de Diogo Freire (voz, guitarra e teclas), Bruno 

Cunha (baixo), Luís Ramos (guitarra ritmo), André Santos 

(bateria) e Paulo Bispo (guitarra solo) precisa recolher o 

máximo de votos para ser escolhida a participar no certame, 

que decorre em Budapeste (Hungria), a 6 de agosto.

Victorino d’Almeida  
dirige concerto em Leiria

O maestro Victorino D’Almeida dirige, no próximo dia 

12, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria, pelas 21:30 

horas, a atuação da Orquestra Filarmonia das Beiras, 

num concerto integrado no festival “Grande Orquestra 

de Verão” e que pretende mostrar “o lado mais informal 

da música sinfónica”.

O certame, que decorre até 30 de setembro, promo-

verá 21 concertos, com seis orquestras, em 16 distritos 

do País. 

Alcobacenses expõem  
no m|i|m|o em Leiria

“Por estes lugares adentro” é o título da exposição que 

um grupo de alcobacenses expõe, a partir de amanhã, no 

m|i|m|o (Museu da Imagem em Movimento”, em Leiria. 

Os trabalhos de fotografia e escultura de António 

Guerra, David Clifford, José Afonso Furtado, José Paulo 

Ferro e José Aurélio podem ser visitados até 30 de agosto 

naquele espaço.

A abertura oficial da exposição até agendada para as 

19:30 horas de amanhã.

MÚSICA MÚSICA

EXPOSIÇÃO

Um dos momentos mais altos do 

Cistermúsica 2012 está reservado para a 

noite do próximo sábado, quando subir 

ao palco do Cine-teatro João d’Oliva 

Monteiro a ópera “Páris e Helena”. 

Trata-se de uma estreia absoluta, de 

uma peça de Christoph Willibald Gluck, 

em cinco atos, de 1770, que relata a 

história de amor e sedução entre Páris 

e Helena, um dos mais apaixonantes 

mitos da antiguidade e que até hoje 

continua a inspirar variadas manifes-

tações artísticas. 

A obra é apresentada pela primeira 

vez em Portugal, é a terceira 

das óperas reformistas 

do compositor alemão 

Christoph Willibald Gluck e do poeta 

italiano Ranieri de’Calzabigi. 

A ópera vai ter encenação de Clara 

Andermatt, a direção artística pertence 

ao Estúdio de Ópera da Escola Superior 

de Música de Lisboa (ESML) e a edição e 

preparação musical a Nicholas McNair.

Sob as vozes dos solistas Carmen Ma-

tos, Carla Simões, Sara Marques e Sónia 

Alcobaça surgirá o Coro do Estúdio de 

Ópera da ESML, que será dirigido por 

Clara Alcobia Coelho.

A Orquestra de Música Antiga da Escola 

Superior de Música de Lisboa será 

dirigida por Pedro Castro.

A ficha técnica fica completa com 

Rui Horta, que assegura a cenografia 

e o desenho de luz, ao passo que 

Aleksandar Protic é o responsável pelos 

figurinos.

Este será um dos poucos espetáculos 

da edição deste ano do Cistermúsica 

que terá entradas pagas. Contudo, os 

preços são acessíveis para um evento 

desta magnitude, oscilando entre os 10 

e os 15 euros.

O festival prossegue no domingo, com 

outro dos espetáculos mais interessantes 

da programação de 2012: um concerto 

da Capella Durienses, sob direção de 

Jonathan Ayerst, que começa às 18 horas 

no Mosteiro de Santa Maria de Alcoba-

ça. Argumentos não faltam para ouvir 

música clássica de qualidade durante os 

próximos dias.

a

Ópera “Páris e Helena” promete ser um 
dos momentos altos do Cistermúsica

texto   JOAQUIM PAULO


