
   

QUINTA-FEIRA 12 JULHO 2012
12 CULTURA

CINEMA

ALCOBAÇA
O DITADOR 
DE LARRY CHARLES
CINE-TEATRO JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Domingo às 17 e 21:30 horas e 
segunda-feira às 21:30 horas

LEIRIA
PROMETHEUS 
DE RIDLEY SCOTT
LEIRIA SHOPPING
De hoje a quarta-feira às 12:55, 
15:30 e 18:15 horas

MAGIC MIKE
DE STEVEN SODERBERGH
CINEMA CITY
De hoje a quarta-feira às 13:40, 
16:05, 18:55, 21:35 e 00:00 horas

CALDAS DA RAINHA
AGENTES SECUNDÁRIOS
DE PHIL LORD E CHRIS MILLER
VIVACINE
De hoje a quarta-feira, 13:15, 15:50, 
18:20, 21:25 e 23:50 horas

MÚSICA

AGENDA
DIA 12
MÚSICA 
BILBAU 
 
Os The Gift apresentam-se, 
esta noite, no “Bilbao BBK 
Live”, no País Basco, em 
Espanha. A banda só volta a 
tocar no próximo dia 28, num 
concerto agendado para Avis. 
Paredes de Vitória pode tam-
bém receber os alcobacenses

DIAS 12, 19 E 26
MUSEUS 
LEIRIA 
 
Nos dias 12, 19 e 26, das 14 às 16 
horas, prosseguem as visitas 
guiadas à Sala Museu Afonso 
Lopes Vieira, na Biblioteca 
Municipal com o nome daquele 
poeta, em Leiria. O objetivo é 
dar a conhecer aos visitantes o 
espólio e a biblioteca pessoal

DIA 13
MÚSICA 
ALCOBAÇA 
 
O tenor alcobacense Francisco 
Peças apresenta

“Elvis for a moment”, um musi-
cal que terá lugar no
dia 13, sexta-feira, pelas 22 ho-
ras no Cine-teatro João d’Oliva 
Monteiro

ATÉ DIA 13
EXPOSIÇÃO 
NAZARÉ 
 
Está patente ao público até dia 
13, na antiga escola de ensino 
básico do Bairro dos Pesca-
dores, sede da Universidade 
Sénior da Nazaré, uma expo-
sição de fotografia, da autoria 
dos alunos do Clube Sénior de 
Fotografia

DE 16 A 29
MÚSICA 
LEIRIA 
 
Leiria recebe de 16 a 29 
centenas de jovens músicos 
nacionais e internacionais para 
o 9º Estágio Internacional de 
Orquestra da Região de Leiria/
Fátima, iniciativa realizada 
anualmente pelo Orfeão de 
Leiria Conservatório de Artes 

ATÉ DIA 22
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

O Cistermúsica prossegue no próximo 

fim-de-semana com mais um programa 

repleto de qualidade e com destaque 

para a apresentação dos Simantra, que 

prometem animar diversos espaços do 

Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça.

Os vencedores da última edição do 

Concurso Internacional de Música de 

Câmara “Cidade de Alcobaça” na Categoria 

Sénior querem, segundo a organização, 

transformar o monumento num verda-

deiro “laboratório artístico”. 

Para além da interpretação de obras 

de compositores como Carlos Stasi, Carlos 

Contreras (ambos do Brasil), Thierry de 

Mey (Bélgica), Toru Takemitsu (Japão) e 

John Cage (EUA), sem esquecer a partici-

pação do músico convidado Luiz Ferreira, 

este concerto será marcado ainda pela 

exploração do grupo, através da sua 

música e dos diferentes temas previstos 

no programa, de vários espaços do Mo-

numento Património da Humanidade.

O Simantra Grupo de Percussão é um 

quinteto formado por alunos de Doutora-

mento e Mestrado em Música (Percussão) 

do Departamento de Comunicação e Arte 

da Universidade de Aveiro (UA), bem 

como Licenciados pela UA. Para 2012 a 

agenda do grupo conta com concertos 

por todo o País: Lisboa, Aveiro, Santa 

Comba Dão, Tomar e Guimarães, além, 

claro está, de Alcobaça.

Um dia depois dos Simantra, o Mosteiro 

volta a receber mais um concerto do 

Cistermúsica 2012. No domingo, pelas 18 

horas, o Ensemble D. João V,  um projeto 

constituído por um grupo de músicos com 

larga experiência dedicado a interpretar 

e a divulgar a música do Período Barroco 

utilizando instrumentos de época, subirá 

ao palco com um programa composto 

por obras de G. F. Handel e Francisco 

António de Almeida.

Formado por Sandra Medeiros (soprano), 

Tera Shimizu (violino), Denys Stetsenko 

(violino), Duncan Fox (violone) e Cân-

dida Matos (cravo), o Ensemble D. João 

V apresenta-se como resultado de um 

trabalho em grupo realizado pelos seus 

membros durante o Curso Internacional 

de Música Antiga, no Convento de Cristo 

em Tomar, em 2007, organizado pela 

Academia de Música Antiga de Lisboa.

Como facilmente se percebe, os motivos 

são mais que muitos para que, no pró-

ximo domingo, se possa juntar o útil ao 

agradável: que melhor programa que ouvir 

música erudita em pleno Mosteiro?

texto   JOAQUIM PAULO

Simantra animam espaços do Mosteiro

Está a chegar a Alcobaça mais uma 

“Semana Internacional do Acordeão”, 

evento que se realiza pela 16ª vez, e 

que este ano decorre de 14 a 22 deste 

mês.

Organizado pela Associação de Acor-

deão de Alcobaça, Orquestra Típica e 

Coral de Alcobaça e a Escola de Música 

Serenata, este evento tem início no 

Cine-teatro João d’Oliva Monteiro com 

o Concerto de Abertura, no próximo 

sábado, pelas 21:30 horas. 

No dia 21 no Jardim da Biblioteca Municipal, 

pelas 21:30 horas o espetáculo Acordeão 

Popular. 

Para finalizar este evento, no dia 22 

às 21:30 horas no Refeitório do Mosteiro 

de Alcobaça, decorre o Concerto de En-

cerramento.

O acordeão é um instrumento com grande 

expressão na região, sobretudo devido 

ao esforço desenvolvido pelo professor 

Aníbal Freire.

MÚSICA

Semana Internacional do Acordeão em Alcobaça à porta Valado dos Frades recebe 
festival de folclore

O Pavilhão Amável dos Santos Pereira recebe, no pró-

ximo sábado, a partir das 22 horas, o Festival de Folclore 

do Rancho Flores do Campo de Valado dos Frades. 

O certame conta com a exibição de seis grupos: o 

Infantil e Juvenil de Castelões (Tondela), Associação 

Cultural de Vila Real de Santo António (Algarve), Vila 

Nova das Infantas (Guimarães), Loureiro (Peso da Ré-

gua), Lagoinha (Palmela) e Flores do Campo de Valado 

dos Frades.

FOLCLORE


