
   

QUINTA-FEIRA 19 JULHO 2012
12 CULTURA

CINEMA

ALCOBAÇA
UM HOMEM COM SORTE
DE SCOTT HICKS
CINE-TEATRO JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Domingo às 17 e 21:30 horas e 
segunda-feira às 21:30 horas

LEIRIA
O FANTÁSTICO HOMEM-ARANHA
DE MARC WEBB
LEIRIA SHOPPING
De hoje a quarta-feira às 12:50, 
15:20, 18:15, 21 e 23:50 horas

MADAGÁSCAR 3
DE ERIC DARNELL, TOM MCGRATH    
E CONRAD VERNON 
CINEMA CITY
De hoje a quarta-feira às 11:35, 
13:35, 15:35, 17:35, 19:35, 21:35  
e 23:35 horas

CALDAS DA RAINHA
AGENTES SECUNDÁRIOS
DE PHIL LORD E CHRIS MILLER
VIVACINE
De hoje a quarta-feira, 13:15, 15:55, 
18:20, 21:30 e 00:00 horas

MÚSICA

AGENDA
DIA 28
TEATRO 
LEIRIA 

A Casa-Museu João Soares e o 
grupo da Belidade apresentam, 
este sábado, em Leiria, pelas 
18 horas a peça de teatro “A 
Advogada do Pulgão”. A peça é 
representada por seniores da 
freguesia de Cortes 

DIA 28
LITERATURA 
NAZARÉ 
 
O ilustrador Alexandre Esgaio 
estabelece uma conversa com 
o público durante a Feira do 
Livro da Nazaré, no próximo 
sábado, no Centro Cultural da 
vila, em torno da exposição 

“Onde moram as casas “

DIA 29
MÚSICA 
BATALHA 
 
O Mosteiro da Batalha vai ser 
palco, no próximo domingo, 
pelas 18 horas, de um concerto 
de orquestra, incluído no 

“9º Estágio Internacional de 
Orquestra da Região de Leiria/
Fátima”

ATÉ DIA 30 
TEATRO 
INGLATERRA 
 
A companhia alcobacense SA 
Marionetas está desde hoje e 
até dia 30, em Inglaterra, para 
participar nas comemorações 
oficiais do 350º aniversário 
do “Mr.Punch”, na cidade de 
Lincoln

DIA 1 DE AGOSTO
FOLCLORE 
NAZARÉ 
 
A Praça Dr. Manuel de Arriaga 
vai ser palco da atuação do 
grupo da velha Guarda do 
Folclore da Nazaré no dia 1 de 
agosto, pelas 22 horas. É mais 
uma das iniciativas que a praça 
acolhe para animar a vida 
noturna da região

ATÉ 26 DE AGOSTO
EXPOSIÇÃO 
ALCOBAÇA

O Mosteiro de Alcobaça tem a 
decorrer até ao dia 26 de agos-
to a Exposição Bibliográfica 

“Cister e Alcobaça”, na Galeria 
de Exposições Temporárias. No 
domingo há uma visita guiada 
à mostra que decorre no 
Mosteiro

Está a chegar ao fim a 20ª edição do 

Festival de Música de Alcobaça. Para 

encerrar com chave de ouro os últimos 

três dias deste festival, que tem vindo a 

percorrer a região desde o passado dia 

14 de junho, o Cistermúsica vai receber 

amanhã, sexta-feira, pelas 22 horas, no 

Mosteiro de Santa Maria em Alcobaça 

um concerto do veterano Moscow Piano 

Quarte, constituído por  Alexei Eremine, 

Alexei Tolpygo, Alexandre Delgado e 

Guentikh Elessine. Este grupo promete 

trazer a palco obras intemporais de Ri-

chard Strauss, Martinu e Armando José 

Fernandes.

No dia seguinte o Cistermúsica instala-

se no Convento de Santa Maria de Cós, já 

habituado a receber alguns dos principais 

eventos deste festival. Desta vez, aquele 

espaço religioso acolhe o cravista Cris-

tiano Holtz. O músico nascido no Brasil 

e radicado há muitos anos em Portugal 

irá interpretar obras de Johann Sebastian 

Bach, Domenico Scarlatti e Claude-Bénigne 

Balbastre. A atuação tem o começo pre-

visto para as 22 horas. 

No domingo, o Cistermúsica 2012 não 

poderia encerrar de melhor forma. O 

Claustro D. Dinis, no Mosteiro de Santa 

Maria de Alcobaça, também conhecido 

como Claustro do Silêncio, vai ser palco, 

pelas 18 horas, de um espetáculo único e 

memorável levado a cabo pela Orquestra 

Filarmonia das Beiras, dirigida pelo célebre 

Maestro António Victorino d’ Almeida (na 

foto). Este espetáculo promete encerrar 

em beleza este festival e ficar gravado 

na sua já longa história de vida. É de 

realçar que todos os concertos referidos 

terão entradas livres. 

Mais uma vez, o Cistermúsica conseguiu 

unir três artes, (a música a dança e o teatro) 

e tem vindo a provar o porquê de ser já 

considerado um dos mais importantes 

acontecimentos artísticos do País, cuja 

qualidade tem vindo a ser reconhecida 

ao nível do panorama nacional e inter-

nacional, com o esforço desenvolvido 

pela Academia de Música de Alcobaça e 

pela Câmara de Alcobaça. 

texto   VÂNIA ASSIS

Cistermúsica 2012 está a chegar ao fim

AnazArt organiza sessões 
de cinema este verão

Durante os meses de julho e agosto, às segundas, ter-

ças, quartas e quintas-feiras, a AnazArt realiza sessões 

cinematográficas que têm início às 21:00 horas e que 

são dedicadas a quatro temáticas: videoarte e animação, 

cinema de autor, documental informativo e documental 

musical, valorizando a participação de artistas locais. 

A associação da Nazaré pretende dar a conhecer à po-

pulação o que de melhor a sétima arte tem para oferecer. 

É de realçar que as entradas são gratuitas. 

CINEMA

S. Martinho abre portas  
à Feira de Artesanato

É já hoje que a Associação de Artesanato e Oficíos 

Tradicionais de Alcobaça dá início a mais uma edição da 

Feira de Artesanato em São Martinho do Porto.

O presente e o passado vão estar de mãos dadas nesta 

feira, onde os amantes de artesanato podem encontrar 

deste bordados, cerâmica, doçaria conventual e muitos 

outros atrativos executados pelas gentes de Alcobaça.

Aquele evento prolonga-se pelos próximos três 

fins-de-semana.

Filme de McNamara  
em exibição na Nazaré 

O Cine-teatro da Nazaré exibe no próximo dia 28 e nos 

dias 15 e 29 de agosto, pelas 21:30 horas, o documentário 

“Zon North Canyon Show”, com Garrett McNamara.

O documentário filmado na Praia do Norte tem como 

principais protagonistas o próprio Garrett McNamara, 

um dos surfistas de ondas grandes mais conceituados 

da atualidade e o mar da Nazaré. 

O “Zon North Canyon Show” é promovido pela Empresa 

Municipal Nazaré Qualifica e pela Zon.

ARTESANATO CINEMA


