
   

QUINTA-FEIRA 21 JUNHO 2012
10 CULTURA

CINEMA

ALCOBAÇA
PROMETHEUS 
DE RIDLEY SCOTT
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
LEIRIA SHOPPING
De hoje a quarta-feira, 15:30, 18:50, 
21:30 e 00:10

O DITADOR
DE LARRY CHARLES
LEIRIA SHOPPING
De hoje a quarta-feira, 12:55, 15, 17, 
21:10 e 23:30 horas

RIO MAIOR
OS VINGADORES 
DE BRADLEY PARKER
CINE-TEATRO
Quinta e sexta-feira às 21:30 e 
sábado às 16 horas

MÚSICA

Cistermúsica baixa orçamento mas quer 
manter dinâmica de anteriores edições

AGENDA
DIA 21
MÚSICA 
ALCOBAÇA 
 
A Sala do Capítulo, no Mosteiro 
de Alcobaça, recebe, a partir 
das 18:30 horas, o Concerto 
de Laureados do 1º Concurso 

“Pequenos Grandes Talentos da 
AMA” 2012. O evento insere-
se no Cistermúsica Júnior e 
Famílias

DIA 22
MÚSICA 
BENEDITA 
 
O Projeto Jardim das Artes 

– Musical D’Arte Música, inte-
grado no Cistermúsica Júnior e 
Famílias, apresenta-se, a partir 
das 9:30 horas, no Centro 
Cultural Gonçalves Sapinho da 
Benedita

DIA 23
DANÇA 
ALCOBAÇA 
 
A Companhia Renegade Perfor-
mance Group (EUA) apresenta 
o concerto “Brooklyn Sól”, 
pelas 22 horas, no Mosteiro 
de Santa Maria de Alcobaça. O 
espetáculo integra o cartaz do 
Cistermúsica 2012

DIA 24
MÚSICA 
ALCOBAÇA 
 

“Brincando com os Sons... na 
Praia” é o mote para o Atelier 
Mensal de Música para Bebés, 
que está marcado para a sede 
do Clube Alcobacense, no pró-
ximo domingo, pelas 11 horas

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 pode ser visitada 

de segunda a 
sexta-feira

DIA 7 DE JULHO
DEBATE 
NAZARÉ 
 
A Liga dos Amigos da Nazaré 
está a organizar um debate 
sobre o passado, presente e 
futuro do Museu Dr. Joaquim 
Manso, no Sítio. A iniciativa 
está marcada para 7 de julho, 
pelas 16 horas

Leiria promove visita à 
“Rota dos escritores”

A Câmara de Leiria promove uma visita guiada, exclu-

sivamente para órgãos de comunicação social, para dar a 

conhecer a Rota dos Escritores de Leiria, a 9 de julho.

Durante esta visita guiada, que será conduzida por 

Isabel Brás, e acompanhada pelo vereador da Cultura 

Gonçalo Lopes, os jornalistas terão oportunidade de 

conhecer as ligações a Leiria dos escritores Francisco 

Rodrigues Lobo,  Eça de Queiroz, Acácio de Paiva, Afonso 

Lopes Vieira e Miguel Torga.

Escola de Dança do Órfeão 
de Leiria encerra ano

A Escola de Dança do Orfeão de Leiria Conservatório 

de Artes (EDOL) apresenta, no próximo sábado, no Teatro 

José Lúcio da Silva, o espetáculo “Gira a palavra gira”, 

que conta com a participação especial do ator João 

Ricardo no papel de narrador. 

Este evento, que assinala o fim do ano letivo da EDOL, 

e destina-se a maiores de 3 anos. A coreografia é da 

autoria dos professores da EDOL e será interpretada por 

“bailarinos” dos 4 aos 17 anos.

“O Inspetor” encerra 
investigação na Benedita

Termina no próximo fim-de-semana a investigação 

levada a cabo pelo grupo de teatro Os Gambuzinos, que 

no Centro Cultural Gonçalves Sapinho, na Benedita, apre-

sentaram e peça “O Inspetor”. A encenação está a cargo 

de Mariana Ferreira.

Amanhã e sábado, o público ainda pode assistir a duas 

sessões que se iniciam às 21:15 horas. 

Os bilhetes custam 5 euros para o público em geral e 2 

euros para os estudantes.

LITERATURA DANÇA

TEATRO

Sinais dos tempos. A vigésima edição 

do Cistermúsica vai gastar pouco mais 

de metade do orçamento do festival de 

2011, mas pretende manter a dinâmica 

evidenciada pelo certame nos últimos anos. 

Os atrasos na divulgação e definição da 

programação do evento foram justificados 

pela organização com os “procedimentos 

concursais” da Câmara de Alcobaça a fun-

dos europeus, sendo que este ano grande 

parte dos concertos serão apoiados pela 

Rota do Património da Humanidade e, por 

isso, terão entradas gratuitas.

“Vamos ter bons espetáculos, com res-

trições financeiras”, justifica o presidente 

da Câmara de Alcobaça, aludindo ao facto 

de o festival passar de um orçamento 

de 142 mil euros no ano passado para 

86 mil euros este ano. Desta verba, a 

Direção-Geral das Artes contribui com 38 

mil euros, enquanto a autarquia assegura 

48 mil euros do orçamento, esperando 

obter uma comparticipação de 85% deste 

valor. Para Paulo Inácio, pretende-se 

que o Cistermúsica seja “cada vez mais 

um festival inter-classista”, apontando 

ainda a mais-valia de grande parte dos 

concertos decorrer no Mosteiro.

No entender do diretor-artístico do 

Cistermúsica, Alexandre Delgado, as “li-

mitações financeiras e temporais fazem 

deste festival menos internacional”, mas 

continuará a haver muitos motivos de 

interesse para presenciar os espetáculos. 

O compositor quer, todavia, uma maior 

participação do público do concelho, 

opinião partilhada pelo diretor-executivo, 

Rui Morais, que observa: “Sentimos que 

este festival devia ser mais reconhecido 

pela população alcobacense”.

Além do Mosteiro, os concertos decorrerão 

em Cós, mas também nas freguesias da 

Benedita, São Martinho do Porto e Pataias, 

em datas ainda a confirmar.

Com 23 espetáculos, o Cistermúsica é o 

maior festival de música do País. Este ano, 

um dos pontos altos da programação vai 

para a ópera “Páris e Helena”, de Christoph 

Gluck, marcada para 7 de julho, no Cine-

teatro João d’Oliva Monteiro. A apresentação 

do Moscow Piano Quartet, a 27 de julho, no 

Mosteiro, também vai captar as atenções 

gerais e de um certame que termina a 29 

de julho com convidados ilustres: o ma-

estro António Victorino d’Almeida dirige o 

concerto de encerramento com a Orquestra 

Filarmonia das Beiras.
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