
   

QUINTA-FEIRA 14 JUNHO 2012
10 CULTURA

CINEMA

ALCOBAÇA
AMIGOS IMPROVÁVEIS
DE OLIVIER NAKACHE  
E ERIC TOLEDANO
CINE-TEATRO JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Domingo às 17 e 21:30 horas e 
segunda-feira às 21:30 horas

LEIRIA
UM HOMEM COM SORTE
DE SCOTT HICKS
CINEMA CITY
De hoje a quarta-feira, 13:30, 15:40, 
18:50, 21:30 e 23:40

O DITADOR
DE LARRY CHARLES
CINEMA CITY
De hoje a quarta-feira, 13:50, 17:45, 
19:40 e 22 horas

CALDAS DA RAINHA
DIÁRIOS DE CHERNOBYL
DE BRADLEY PARKER
VIVACINE
De hoje a quarta-feira, 13:50, 16,  
18:10, 21:40 e 23:40 horas

MÚSICA

Festival Cistermúsica começa esta noite  
praticamente sem qualquer divulgação

AGENDA
ATÉ DIA 15
FOTOGRAFIA 
LISBOA 
 

“Aproximações” é o título da 
exposição de fotografia do 
alcobacense Jorge Barros, que 
pode ser visitada até amanhã, 
dia 15, na Sala Carlos Paredes, 
da Sociedade Portuguesa de 
Autores, em Lisboa

DIA 16
MÚSICA 
LEIRIA 
 
O Mercado de Santana, em 
Leiria, recebe o “Rock in 
Leiria”, cujas receitas revertem 
para a delegação de Leiria 
da Associação Portuguesa de 
Paralisia Cerebral. Haverá con-
certos, moda, cinema e outras 
atividades

DIA 17
TEATRO 
VESTIARIA 
 
O grupo de teatro “Prata da 
Casa” sobe ao palco na Casa 
da Música da Vestiaria, a partir 
das 16 horas, num espetáculo 
integrado nas comemorações 
do 106º aniversário da Socie-
dade Filarmónica Vestiariense 
Monsenhor José Cacella

ATÉ DIA 30
EXPOSIÇÃO 
LISBOA 
 
O alcobacense José Aurélio tem 
patente até dia 30, na Socie-
dade de Belas Artes, em Lisboa,  
a exposição de escultura 

“Ampulheta de mim”. A mostra 
de trabalhos do escultor pode 
ser visitada de segunda a 
sexta-feira

ATÉ DIA 13 DE JULHO
EXPOSIÇÃO 
NAZARÉ 
 
Os trabalhos de fotografia 
dos alunos do Clube Sénior 
de Fotografia da Universi-
dade Sénior da Nazaré estão 
expostos até 13 de julho, nas 
instalações daquela entidade. 
A coordenação pertence a 
Hugo Trindade

DE 23 A 27 DE JULHO
PINTURA 
SÃO MARTINHO DO PORTO 
 
A Casa da Cultura José Bento 
da Silva, em São Martinho do 
Porto, vai receber workshops de 
pintura para os mais novos, com 
Vera Rebelo Pinto, de 23 a 27 de 
julho. Podem participar jovens 
entre os 6 e os 16 anos

Youthless apresentam-se 
em Valado dos Frades

A sede da Biblioteca Instrução e Recreio, em Valado 

dos Frades, recebe no próximo sábado, a partir das 22 

horas, o concerto dos Youthless.

A banda de Alex Klimovitsky (bateria e voz) e Sebas-

tiano “Sab” Ferranti (baixo e voz) destaca-se pelo som 

de garagem que empresta às suas músicas e promete 

captar a atenção do público. 

Os Youthless foram foram eleitos “melhor nova banda 

de 2011” pelo blog inglês ANBAD.

Meu & Teu tocam no Faz 
Música Lisboa 2012

Os alcobacenses Meu & Teu vão tocar, no próximo 

sábado, no festival Faz Música Lisboa 2012. O concerto 

começa às 18 horas, no palco instalado na Avenida da 

Liberdade.

A banda é uma das várias que participa no que é 

descrito como uma festa gratuita para o público, que 

pretende agregar os mais variados estilos musicais 

através do envolvimento de músicos profissionais e 

amadores. 

Gambuzinos levam  
“Inspector” à cena

Uma semana depois da grande estreia, o grupo de 

teatro Os Gambuzinos, da Benedita, volta a levar à 

cena, este fim-de-semana, a obra “Inspector”, um 

original do russo Nikolai Gógol. A encenação pertence 

a Mariana Ferreira.

A peça sobe ao palco do Centro Cultural Gonçalves 

Sapinho amanhã e sábado, pelas 21:15 horas. Estão 

marcadas mais duas sessões, para os próximos dias 

22 e 23.

MÚSICA MÚSICA

TEATRO

Do dia para a noite. Depois de um 

grande esforço de divulgação no ano 

passado, com a temática “Em torno de 

Inês”, o Cistermúsica passou ao quase 

anonimato em 2012, precisamente no ano 

em que se assinala a vigésima edição. O 

festival começa oficialmente esta noite, 

com o “Recital en Torno al Cister” de Elena 

Gragera (mezzosoprano) e Antón Cardó 

(piano), durante o congresso cisterciense 

no Mosteiro de Alcobaça, mas pouco ou 

nada se sabe da programação para um 

certame que vai decorrer até 29 de julho.

O atraso na promoção do evento está 

relacionada com procedimentos concursais 

que só foram desbloqueados, na semana 

passada, pela Câmara de Alcobaça, enti-

dade que promove o evento e que procura 

assegurar fundos europeus.

Os atrasos na contratualização do certame 

já levaram, todavia, ao cancelamento da 

presença no evento da Orquestra da Casa da 

Música do Porto. E perante esta indefinição, 

a Academia de Música de Alcobaça, enti-

dade que gere o evento, optou por colocar 

entradas grátis na maioria dos concertos, 

como forma de atrair a população e minorar 

a falta de divulgação dos espetáculos.

Até ao final deste mês, o Cistermúsica 

dedica-se à dança e volta a apostar nos 

eventos dedicados à família e à criança. 

Para julho estão reservados os principais 

concertos, cujo programa deve ser anun-

ciado nos próximos dias.

No próximo sábado, no Cine-teatro 

João D’Oliva Monteiro, o espetáculo de 

final de ano da Academia de Dança de 

Alcobaça apresenta “Pinóquio” às 15 

horas e “Descobrir a dança - Um ano de 

aulas e coreografias”, pelas 22 horas. No 

domingo, pelas 11 horas, no mesmo local, 

o Cistermúsica Júnior e Famílias revela 

“Hänsel & Gretel”, com Bruno Belthoise e 

Cristina Margotto ao piano e a narração 

de Alexandre Delgado.

Entretanto, o presidente da Câmara de 

Alcobaça já veio a público garantir que, a 

seu tempo, será feita a “comunicação de 

um grande festival”. Paulo Inácio diz que a 

autarquia está “a pensar muito todas estas 

questões” ao nível de custos, mas como 

é a autarquia “a pagar, pouco importa a 

falta de comunicação”. Contactado pelo 

REGIÃO DE CISTER, o diretor-executivo do 

festival limitou-se a dizer que a “autarquia 

a única financiadora do festival”.

texto   JOAQUIM PAULO


