
AGENDA
AmANhã
músicA 
benedita

a associação para o desen-
volvimento Sócio-Cultural da 
benedita promove, amanhã, 
pelas 21 horas, no Centro Cul-
tural Gonçalves Sapinho, um 

“Concerto anos 80”, que servirá 
de encerramento de atividades 
de música da instituição

sábADo
DANçA 
benedita

O Centro Cultural Gonçalves 
Sapinho, na benedita, vai ser 
palco, no próximo sábado, a 
partir das 21 horas, do espetá-
culo de dança oriental “noites 
do Oriente”, com a participa-
ção do grupo de dança e jazz e 
kempo chinês

DiA 13
litErAturA 
alCObaça

O autor alcobacense luís de 
Sousa alves apresenta o livro 
de minicontos “Curtas com 
margem de progressão”, na 
biblioteca Municipal de alco-
baça, no próximo dia 13, às 16 
horas. a obra é editada pela 
editorial novembro

AtÉ DiA 21
EXPosição 
naZaRÉ

“a Casa escura” é o título da 
exposição de pintura que José 
Petinga do Carmo, artista na-
tural da nazaré, vai apresentar 
na biblioteca Municipal da 
nazaré até ao próximo dia 21

AtÉ DiA 26
PiNturA 
feRvença

“terra grande” é o título da 
exposição de pintura de Paula 
Rito, que está patente no Your 
Hotel & Spa, na fervença, até 
ao próximo dia 26. a organiza-
ção pertence à Galeria Quattro, 
podendo ser vista diariamente, 
entre as 15 e as 20 horas

AtÉ 1 DE sEtEmbro
EXPosição 
naZaRÉ

fotografias de Gisela e antti 
Särkilahti sobre o trabalho de 
antónio luís Júnior na constru-
ção da miniatura de um barco 
de arte xávega e do restauro de 
um bote, resultam na exposição 

“O último calafate”, patente no 
Museu Joaquim Manso

thierry Ferreira 
expõe em leiria

abre ao público no próximo 
sábado, pelas 16 horas, no m|i|mo 

- Museu da imagem em Movimento, 
em leiria, a exposição “Geome-
tria da decadência - nada está à 
venda”, do escultor alcobacense 
thierry ferreira. 

a mostra, que consiste na apre-
sentação de projetos em artes 
plásticas, vídeo, fotografia e ins-
talação, resultantes do percurso 
artístico do autor nos últimos dez 
anos, está patente ao público até 
31 de agosto.

EXPosição

   

Quinta-feiRa 4 JulHO 2013
10 CultuRa

alcobaça
G.I. Joe RetalIação
de JOn M. CHu  
COM dwaYne JOHnSOn, bYunG-Hun 
lee e adRianne PaliCki  
Cine-teatRO JOãO d’Oliva MOnteiRO
domingo e segunda-feira, às 21:30 
horas

ciNEmA

O primeiro festival medie-
val de marionetas realizado 
em Portugal vai decorrer 
este fim de semana no 
Parque dos Monges, em 
Chiqueda.

Com produções de várias 
companhias profissionais 
de marionetas que vão 
apresentar durante dois 
dias “várias aventuras e 
desventuras de heróis da 
época medieval”, o festival 
conta na sua programação 
com 12 espetáculos apresen-

tados em diferentes locais 
do Parque dos Monges, que 
vão decorrer entre as 11 e 
as 17 horas.

“Portucale” e “inês de 
Castro” serão os espetá-
culos apresentados pela 
companhia alcobacense 
S.a. Marionetas, respon-
sável pela organização do 
festival. Projecto Pumba, 
Companhia Marimbon-
do e vegitales compõem 
o leque das companhias 
que animarão o festival. 

Os Gaiteiros de alcobaça 
também marcarão presença 
no evento. 

as entradas no Parque 
dos Monges podem ser 
feitas a partir das 10 até às 
20 horas e terão um custo 
de 6 euros por pessoa e 20 
por família (dois adultos 
e duas crianças). O valor 
inclui a entrada no Parque 
dos Monges e no i festival 
Medieval de Marionetas. 

cistermúsica prossegue  
com programa nonstop

músicA

a programação do Cistermúsica vai continuar 
este fim de semana, com vários concertos 
seguidos e em diferentes locais do concelho 
de alcobaça, num programa nonstop.

no sábado, a partir das 21 horas, no 
Claustro d. dinis, no Mosteiro de alcobaça, 
será apresentado o recital da pianista russa 
Yulianna avdeeva, vencedora do 1.º prémio 
do Concurso internacional fryderyk Chopin. 
Pelas 23 horas, também no Mosteiro de 
alcobaça, mas no Claustro 
d. afonso vi, está 
marcada a estreia 
em Portugal do 
quarteto vocal 
sueco ensemble 
fleder com um 
concerto acom-
panhado de 
projeção 
de ví-
deo.

no mesmo dia, à meia noite o festival 
continua com ginja, doces e bossa nova 
num espaço “lounge” dentro do Mosteiro. 
Segundo Rui Morais, da direção artística 
do certame, o objetivo é “conseguir atrair 
outros públicos, para além das pessoas 
que habitualmente vêm ao Cistermúsica, 
consolidando assim a ideia de um clássico 
para todos”. 

Para hoje, quinta-feira, inaugura uma 
programação paralela em sinergia com 
vários parceiros, como o Mosteiro de alco-
baça, o Museu do vinho bem como alguns 
cafés, restaurantes e hotéis, “fazendo do 
Cistermúsica não apenas mais um festival 
de música clássica mas uma marca relevante 
para o turismo cultural”, sublinha o diretor 
da academia de Música de alcobaça. amanhã, 
sexta-feira, decorrerá o concerto solidário, 
com o concerto “(in)constância”, no Cine-
teatro de alcobaça, a favor do Centro de 

bem estar infantil de alcobaça. e para 
domingo está programado um concerto 

do Grupo vocal Olisipo, no Convento 
de Cós, pelas 18 horas.

texto    sArA viEirA

Parque dos monges recebe Festival medieval 
de marionetas no próximo fim de semana

músicA


