
   

QUINTA-FEIRA 28 JUNHO 2012
12 CULTURA

CINEMA

ALCOBAÇA
SOMBRAS DA ESCURIDÃO 
DE TIM BURTON
CINE-TEATRO JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Domingo às 17 e 21:30 horas e 
segunda-feira às 21:30 horas

LEIRIA
AGENTES SECUNDÁRIOS
DE PHIL LORD E CHRIS MILLER
LEIRIA SHOPPING
De hoje a quarta-feira, 15:55, 18:55, 
21:30 e 23:50

A FRIA LUZ DO DIA
DE MABROUK EL MECHRI
LEIRIA SHOPPING
De hoje a quarta-feira, 15:45, 17:50, 
19:55, 22 e 00:05 horas

CALDAS DA RAINHA
UM HOMEM COM SORTE
DE SCOTT HICKS
VIVACINE
De hoje a quarta-feira, 13:05, 15:35, 
18:05, 21:15 e 23:50 horas

MÚSICA

Programa de dança do Cistermúsica 
prossegue no Mosteiro com “Duas Faces”

AGENDA
DIA 28
MÚSICA 
ALCOBAÇA 
 
O Grupo Soão, de Alcobaça, 
continua em ampla atividade 
e vai apresentar-se, hoje, ao 
público da cidade, a partir das 
19 horas, durante o certame 
que assinala os 80 anos da 
Cooperativa Agrícola

DIA 28
COMÉDIA 
ALCOBAÇA 
 
Emanuel Moura apresenta-se, 
esta noite, no Armazém Bar, 
em Alcobaça, para protagoni-
zar um arrojado espetáculo de 
stand-up comedy, que contará 
com a presença do convidado-
especial Nós e a Incógnita. A 
partir das 22:30 horas

DE 30 DE JUNHO A 22 DE JULHO
EXPOSIÇÃO 
NAZARÉ 
 

“A Nazaré como Pretexto” é o 
título da exposição de pintura 
que estará patente na Bibliote-
ca Municipal da Nazaré de 
30 de junho a 22 de julho. A 
mostra é da autoria de Maria 
Emília Sierra

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

ATÉ 13 DE JULHO
EXPOSIÇÃO 
NAZARÉ 
 
Está patente ao público até 13 
de julho na antiga escola de 
ensino básico do Bairro dos 
Pescadores, na Universidade 
Sénior da Nazaré, uma expo-
sição de fotografia, da autoria 
dos alunos do Clube Sénior de 
Fotografia

Livro “O Céu, a Pedra  
e a Terra” apresentado

Amílcar Coelho, António Maduro e Rui Rasquilho 

apresentam, no próximo dia 7 de julho, pelas 15 horas, 

o livro “O Céu, a Pedra e a Terra - Os Cistercienses em 

Alcobaça”.

O lançamento do livro está agendado para o Parque de 

Negócios da cidade e será abrilhantado com a apresen-

tação do vinho “Vício” da Quinta dos Capuchos. Aquela 

empresa obteve duas medalhas no recente Concurso 

Mundial de Bruxelas.

Guitarras em destaque  
no Orfeão de Leiria

As guitarras vão estar em destaque no Orfeão de 

Leiria Conservatório de Artes no “V Festival Internacio-

nal de Guitarra de Leiria”, evento que reúne dezenas 

de músicos para estágios, master classes, concursos e 

concertos, que prometem trazer um ambiente diferente 

e musical à cidade. 

O certame decorre de hoje a 8 de julho, com concertos 

nos dias 29 de junho, 3, 6 e 7 de julho, no Auditório José 

Neto, no Orfeão de Leiria.

S.A. Marionetas prepara 
viagem a Inglaterra

Depois do brilharete na China e em Macau, os S.A. 

Marionetas vão prosseguir a digressão internacional em 

Inglaterra, onde marcarão presença com o “Teatro D. 

Roberto” nas comemorações dos 350 anos do festival Mr. 

Punch, que terão lugar no final do mês de julho.

Trata-se de um importante evento do teatro de ma-

rionetas, que terá lugar na cidade inglesa de Lincoln, 

durante o “Lincoln Punch and Judy Festival”. Em agosto, 

a companhia de Alcobaça volta ao nosso País.

LITERATURA MÚSICA

TEATRO

Depois da “Gala Pequenos Bailarinos” 

que ontem teve lugar no Centro Cul-

tural Gonçalves Sapinho, na Benedita, 

o programa de dança do Cistermúsica 

prossegue, no próximo sábado, com o 

espetáculo “Duas Faces”, no Mosteiro 

de Santa Maria de Alcobaça. 

Trata-se de uma proposta com co-

reografias de Luís Sousa e Rita Abreu, 

dois coreógrafos nacionais e também 

professores na Academia de Dança de 

Alcobaça, que prometem um espetáculo 

inovador e criativo ao público, que começa 

pelas 22 horas.

Ainda no passado sábado, o Renegade 

Performance Group (Estados Unidos) 

mostrou um reflexo da Brooklyn atual, 

com um retrato das personagens e da vida 

quotidiana dos jovens boémios de uma 

das zonas mais carismáticas da cidade 

que nunca dorme: Nova York.

Na vertente “Júnior e Famílias” do Cis-

termúsica, destaque para o concerto que 

a Banda de Alcobaça vai dar, no próximo 

domingo, pelas 17 horas, no Cine-teatro 

João d’Oliva Monteiro, um espetáculo que 

terá a direção de Rui Carreira.

Entretanto, cresce a expetativa para 

um dos momentos altos do festival, que 

está agendado para o dia 7 de julho: a 

ópera “Páris e Helena”, de Christopher 

Willibald Gluck.

A obra, que promete encher o cine-

teatro de Alcobaça, tem direção artística 

do Estúdio de Ópera da Escola Superior de 

Música de Lisboa, com edição e preparação 

musical de Nicholas McNair. 

As vozes dos solistas Carmen Matos, 

Carla Simões, Sara Marques e Sónia Al-

cobaça serão acompanhadas pelo coro 

do estúdio de ópera da Escola Superior 

de Música de Lisboa. 

A cenografia e desenho de luz está 

a cargo de Rui Horta e os figurinos de 

Aleksandar Protic.
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