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alcobaça
A ressaca II
de Todd Phillips
cine-teatro joão d’oliva monteiro
Domingo e segunda-feira
às 21:30 horas

Richard Frank e Orquestra Barroca da União
Europeia encerram Cistermúsica 2011
Termina no próximo domingo mais
uma edição do festival de música de
Alcobaça. A marcar a despedida vai estar
a Orquestra Barroca da União Europeia,
com actuação marcada para as 18 horas,
no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça.
No concerto vão ser ouvidos alguns
temas de Bach e outros dos filhos do
compositor. A direcção da orquestra está
a cargo de Lars Ulrik Mortensen.
Porém, antes do último dia do festival, o Cistermúsica conta ainda com
grandes apostas. Hoje, repete-se em
São Martinho do Porto o espectáculo
Carta Branca a Marina Camponês, da
vencedora do Prémio Jovens Músicos

2010, Marina Camponês, marcado para
as 21:30 horas, na Igreja Matriz.
Já no sábado, o público pode assistir
a um recital de piano, de Richard Frank,
considerado um dos maiores artistas
deste instrumento. Fazem parte do
reportório da sessão, a ter lugar no
Claustro D. Dinis, no Mosteiro de Alcobaça, temas de Schubert, Chopin, Verdi
e Gounod. No dia seguinte, Richard
Frank marca presença na Masterclasse,
iniciativa integrada na secção formação
do Cistermúsica, pelas 10:30 horas, no
Armazém das Artes. O prazo de inscrição
para a participação nesta actividade
termina amanhã.

O Cistermúsica assume-se como um
dos mais relevantes acontecimentos
artísticos na zona Oeste. A XIX edição
do festival desenrolou-se na temática
inesiana, de forma a comemorar os 650
anos da trasladação de Pedro e Inês para
o Mosteiro de Alcobaça (1361).
De acordo com o director artístico
do festival, Alexandre Delgado, esta
edição trouxe a Alcobaça “música de
todas as épocas e para todos os gostos, celebrando a riqueza histórica e
patrimonial do concelho”.
texto

música

Per7ume vão espalhar aroma pelo ar de São Martinho
do ano no top de Rádios Europeias,
e mais recentemente, em 2010, os
Per7ume foram, ainda, nomeados
para os prémios EMA da MTV - Best
Portuguese Band.
O município de Alcobaça trouxe à
programação deste Verão algumas

caldas da rainha
Harry Potter 7 parte 2 3d
de David Yates
vivacine
De hoje a quarta-feira,
às 14, 17, 21:00 e 00:05 horas
caldas da rainha
Professora baldas
de Jake Kasdan
vivacine
De hoje a quarta-feira,
às 13:35, 15:45, 17:50, 21:25
e 23:40 horas

Teatro

música

A banda portuguesa Per7ume vai
marcar presença no festival summer
nights de Alcobaça. O concerto tem
entrada livre e acontece já este
sábado, na Praça Frederico Ulrich,
em São Martinho do Porto, pelas
22 horas.
Os Per7fume nasceram em 2007,
no Porto. O grupo é constituído por
cinco elementos: ‘Toze’ Santos, voz
e guitarra; José Meireles, guitarras;
Nelson Reis, baixo; Bruno Oliveira, bateria; e José Luís Rodrigues,
teclados.
Actualmente, a banda prepara
o terceiro álbum, intitulado 3D,
com lançamento previsto para o
próximo ano.
Apenas com cinco anos de existência,
a banda já conquistou alguns títulos.
Em 2009, foram nomeados “Melhor
Banda Revelação” na Gala dos Globos
de Ouro. No mesmo ano, o tema “Intervalo” foi classificado como o tema

tânia rocha

leiria
Harry Potter 7 parte 2 3d
de David Yates
Leiria Shopping
De hoje a quarta-feira, às 10:15,
13:00, 15:50, 18:40, 21:30 e 00:10
horas

bandas e artistas nacionais. Além dos
Per7ume, os cantores Miguel Gameiro
e Dário também marcaram o festival.
As próximas atracções vão ser os
Moonspell, no dia 6 de Agosto, e no
dia seguinte, o fadista Rodrigo.
texto

tânia rocha

SA Marionetas estreia peça
em Santa Maria da Feira
A companhia SA Marionetas estreia, amanhã, em
Santa Maria da Feira, a peça “Portucale - A Consagração”. Trata-se de um original de Sofia Vinagre, Natacha
Costa Pereira, José Gil e Rui Sousa. A estreia nacional
da peça vai acontecer durante o evento “Viagem
Medieval”, que decorre até dia 7 de Agosto.
A SA Marionetas – Teatro & Bonecos iniciou a sua
actividade em 1979. A companhia profissional tem
como objectivos promover e divulgar o teatro de
marionetas.

