
   

QUINTA-FEIRA 19 JULHO 2012
12 CULTURA

CINEMA

ALCOBAÇA
A BRANCA DE NEVE E O CAÇADOR
DE RUPERT SANDERS
CINE-TEATRO JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Domingo às 17 e 21:30 horas e 
segunda-feira às 21:30 horas

LEIRIA
O DITADOR 
DE LARRY CHARLES
LEIRIA SHOPPING
De hoje a quarta-feira às 13:30, 
16:10 e 18:20 horas

TED
DE SETH MACFARLANE
CINEMA CITY
De hoje a quarta-feira às 13:25, 
15:30, 17:35, 19:40, 21:45  
e 23:50 horas

CALDAS DA RAINHA
AGENTES SECUNDÁRIOS
DE PHIL LORD E CHRIS MILLER
VIVACINE
De hoje a quarta-feira, 13:15, 15:55, 
18:40, 21:20 e 00:00 horas

MÚSICA

AGENDA
DIA 22
EXPOSIÇÃO 
NAZARÉ 
 
A Biblioteca da Nazaré inau-
gura no próximo dia 22 a “37ª 
Feira do Livro”. Este evento 
tem lugar no Centro Cultural 
da Nazaré e contará com a 
presença do Grupo Coral da 
Academia de Artes da Nazaré

DE 22 A 4 DE AGOSTO 
EXPOSIÇÃO 
NAZARÉ  
 
O Cine-teatro da Nazaré acolhe 
de 22 de julho a 4 de agosto 
uma exposição de pintura so-
bre a vila, da autoria de Fátima 
Barroso. A pintora é natural de 
Coimbra

ATÉ DIA 27
EXPOSIÇÃO 
CALDAS DA RAINHA
 
Está patente ao público até dia 
27, na Escola Superior de Artes 
e Design das Caldas da Rainha 
(ESAD.CR), uma exposição onde 
os finalistas divulgam o traba-
lho e os projetos que desenvol-
veram durante o último ano

DE 28 DE JULHO A 19 DE AGOSTO 
EXPOSIÇÃO 
NAZARÉ  
 

“Monstrinhos” é o título da ex-
posição de pintura da autoria 
de João Videira Santos, que 
estará patente a partir do dia 
28 deste mês e até ao dia 19 de 
agosto, na Biblioteca Municipal 
da Nazaré

DIAS 3 E 4 DE AGOSTO
DANÇA 
NAZARÉ 
 
O Pavilhão Gimnodesportivo da 
Nazaré vai receber nos dias 3 e 
4 do próximo mês, pelas 21:30 
horas, o espetáculo músical de 
patinagem no gelo, “Cinde-
rela on ice”. Trata-se de uma 
iniciativa única no país

DIA 19 DE AGOSTO
MÚSICA 
PAREDES DE VITÓRIA 
 
Os alcobacenses The Gift já 
confirmaram a sua presença 
no dia 19 de agosto em Paredes 
de Vitória, freguesia de Pataias. 
Este concerto promete ser um 
dos momentos altos do verão 
da região

O Cistermúsica 2012 encaminha-se para o 

final, mas ainda há muito para ver e ouvir 

no festival. Amanhã, sexta-feira, o certame 

desloca-se a Pataias para uma atuação do 

Duo Liz. O concerto começa às 22 horas, na 

Igreja Matriz da vila e tem entradas livres.

Eva Mendonça (flauta) e Ricardo Alves 

Pereira (guitarra) vão tocar temas de nomes 

como M. Giuliani (Grand Dueto Concertante), 

C. Machado (Músicas Populares Brasileiras), 

J. Massenet (Meditation) e M. Castelnuovo-

Tedesco (Sonatina).

O grupo (na foto) obteve o 2º Prémio do 

“II Concurso Internacional de Música de 

Câmara Cidade de Alcobaça”, na Categoria 

Júnior, o que lhe deu direito à participação 

no Cistermúsica.

No sábado, o festival, que assinala a 

vigésima edição, regressa ao Mosteiro, para 

uma muito ansiada presença dos mexica-

nos do Psappha Percussion Ensemble. O 

espetáculo começa às 22 horas no Claustro 

D. Afonso VI, com entradas livres.

Com direção de Diego Rojas, o grupo 

integra a percussão de Fernando Correa, 

Alejandro Inda e Edmundo Langner, que 

irão retratar temas de oito autores e 

prometem animar o público.

No domingo, o Cistermúsica volta a 

deambular pelas freguesias do concelho, 

desta feita visitando São Martinho do 

Porto, com um concerto do violinista 

Otto Pereira, que começa às 21:30 horas 

na Igreja Matriz da vila.

Acompanhado do piana de João Crisós-

tomo, Otto Pereira, vencedor do Concurso 

de Interpretação do Estoril, mostra-se 

no Cistermúsica, com temas de Ludwig 

van Beethoven, Manuel de Falla, Arvo 

Pärt e Maurice Ravel.

Na manhã de domingo, pelas 11 horas, o 

Cine-teatro João d’Oliva Monteiro recebe o 

espetáculo “A Borboleta Julieta”, a cargo de 

Maria João Costa e Ana Carlota Silveiro (vozes), 

Hugo Trindade (guitarras), António Casal 

(percussão), Ricardo Conceição (saxofone, 

teclado e voz), Camila Moreira (movimento 

e dança), Jónatas Silveiro (design e cenário). 

As crianças dos 3 aos 5 anos serão o alvo 

de todas as atenções.

texto   JOAQUIM PAULO

Cistermúsica com propostas arrojadas para 
Pataias, Alcobaça e São Martinho do Porto

Meu & Teu tocam ao vivo  
na Feira de São Bernardo

Os alcobacenses Meu & Teu vão marcar presença na 

Feira de São Bernardo, em Alcobaça. O grupo atua na 

terra que o viu nascer no dia 24 de agosto, pelas 21:30 

horas, no recinto da feira. 

A banda de rock chamou a atenção em 2010, aquando 

da sua participação no concurso “U Rock”, e desde então 

tem-se vindo a afirmar no panorama, nomeadamente 

com a divulgação do seu primeiro trabalho discográfico 

“Aquela Cidade”, lançado em 2011. 

MÚSICA

Orquestra de Valado dos 
Frades toca em Espanha

No próximo sábado, a orquestra juvenil de Valado 

dos Frades desloca-se ao país vizinho, para participar 

na décima edição do Festival de Jazz de Foncastin de 

Oliegos, em Valladolid (Espanha). 

O início do evento, que dá pelo nome de “Foncasja-

zz”, está marcado para as 22 horas e contará com a 

presença deste grupo, que irá levar além fronteiras a 

música que é trabalhada por jovens talentos oriundos 

do concelho da Nazaré. 

Semana do Acordeão  
está a chegar ao fim

É já no próximo fim-de-semana que termina a “Semana 

Internacional do Acordeão” em Alcobaça. Para assinalar 

o encerramento do evento, no sábado a Biblioteca 

Municipal recebe o espetáculo de acordeão popular, 

com início às 21:30 horas. No domingo o showcase dos 

Meu & Teu e o Concerto de Encerramento, que terão 

lugar no Refeitório do Mosteiro de Alcobaça pelas 21:30 

horas, põem fim a uma semana onde o acordeão voltou 

a conquistar a região.
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