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Alcobaça
O aprendiz de feiticeiro
de JON TURTELTAUB
cine-teatro joão d’oliva monteiro
Dia 28, às 17 e 21:30 horas
Dia 29, às 21:30 horas

Concurso internacional de música
volta a animar Alcobaça em Abril
A dinâmica criada na cidade, há mais
de um ano, com o primeiro Concurso Internacional de Música de Câmara ‘Cidade
de Alcobaça’ está prestes a repetir-se. O
evento musical, pioneiro em Portugal e
que junta músicos nacionais e estrangeiros,
vai decorrer entre os dias 10 e 15 de Abril
do próximo ano.
Desde segunda-feira, data em que
decorreu a apresentação do evento, que
estão abertas as inscrições, em www.
cimca.eu, até dia 15 de Fevereiro. Nesta
página, entre outras informações úteis,
acede ao regulamento do concurso, que
no ano passado reuniu na cidade cerca
de 130 músicos das mais diversos países:
Brasil, Estados Unidos, Espanha, Polónia,
França, Rússia e Portugal.
O Concurso, numa organização conjunta
da Academia de Música de Alcobaça (AMA)
e da Câmara, encontra-se aberto a todos
os interessados, estudantes e profissionais

de música, divididos em duas categorias:
sénior (para grupos que não excedem em
média os 30 anos) e júnior (para grupos que
não excedem em média os 20 anos).
O vencedor na categoria júnior, além do
prémio monetário de três mil euros, vai ter
a oportunidade de actuar no Cistemúsica
(2012) e no Centro Cultural de Belém (2012).
Os segundos e terceiros lugares recebem,
respectivamente, 1.500 e mil euros.
Na categoria sénior, os vencedores
recebem cinco mil euros e sobem aos
palcos também do Cistermúsica (2012), do
Centro Cultural de Belém e do ‘Guimarães
2012 - Capital Europeia da Cultura’. Já os
segundos e terceiros lugares receberão
2.500 e 1.500 euros, respectivamente.
António Rosa, director Arístico do
Concurso e mentor do projecto, acredita
que a “segunda edição vai superar a
primeira em termos artístico” e agradece,
aos organizadores, a continuação da

aposta na realização evento.
O director da AMA, Rui Morais, relembrou que o evento passou de anual a
bienal, dado que a intenção é “manter a
fasquia elevada” e “aumentar o número
de participantes”. Apesar do corte de 23%
nos planos plurianuais, vão manter-se os
40 mil euros na realização do Concurso,
entre apoios privados e públicos.
“Apesar de vivermos momentos complicados, a Câmara assume que a música
em Alcobaça é um assunto estratégico,
que é reconhecida com qualidade a nível
nacional e internacional”, afirmou Paulo
Inácio, acrescentando, contudo, que no,
“próximo ano, vão ocorrer cortes em todas
as áreas”. O presidente adiantou que vai
continuar a aproveitar as ajudas do Qren,
e de outros apoios, para potenciar os
eventos culturais do concelho.
texto

Caldas da rainha
IRÈNE
de Alain Cavalier
centro cultural e congressos
Dia 29, às 21:30 horas
Caldas da rainha
Unstoppable
de Tony Scott
centro comercial vivaci
Dia 25, às 13:20, 15:50, 18:20, 21:20
e 23:50 horas
leiria
imparável
de Tony Scott
cinema city
de 25 a 30, às 13:45, 15:50, 17:55, 20
e 22:05 horas

luci pais

música

comédia

Pedro Tochas apresenta o seu ‘Lado B’ no Cine-teatro

teatro

E porque
não te ris?
“Era uma vez um pai que cada vez
que dizia ou fazia uma graça, a sua
filha de sua graça não achava graça
nenhuma”. É esta história, em formato de teatro revista, que Carlos Areia,
Cristina Areia e Paulo Patrício trazem
na próxima terça-feira, às 21:30 horas,
ao Cine-teatro João d’Oliva Monteiro,
em Alcobaça.

E porque rir continua a ser um dos
melhores remédios, o Cine-teatro João
d’Oliva Monteiro, em Alcobaça, apresenta o espectáculo ‘Lado B’, de Pedro
Tochas. A stand-ip comedy decorre no
próximo sábado, às 21:30 horas, no
grande auditório.
O amor, o sexo, a dicotomia homem/
mulher são temas que estão de regresso nesta bem-disposta e irreverente
visão do mundo. Diz ainda o texto de
apresentação que, desta vez, a sua vida
académica, as suas vivências como artista de rua e as experiências em vários
anos de digressão vão também estar
na mira da análise desconcertante de
Pedro Tochas.
O ‘Lado B’ é considerado o espectáculo mais pessoal e autobiográfico de
sempre. Diz que é interdito a pessoas
sem sentido de humor.
O preço do bilhete varia entre os 10
(1ª plateia e camarotes) e os 12 euros
(2ª plateia e balcão).

