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14 CULTURA

o Concurso Internacional de música 
de Câmara, que vai decorrer em Abril, 
que já tem as inscrições abertas (www.
cimca.eu), vai ter como júri António Rosa 
(director Artístico) e Pedro burmester, 
aos quais se juntam Alexandre Delga-
do, Hugo Assunção, António oliveira, 
Luiz Fernando Pérez Herrero e Gunter 
Pfitzenmaier. 

música

ciNEma

Uma pequena orquestra e um filme 
de banda desenhada vão fazer as delí-
cias dos mais novos no Centro Cultural 
Gonçalves Sapinho, na benedita. o 
espectáculo de música clássica vai 
decorrer domingo, às 15:30 horas.

o momento musical ‘Yduko’ conta 
com a interpretação ao vico de uma 
orquestra (piano e quarteto de cordas) 
e a projecção em simultâneo de um 
filme com desenhos animados.

o filme legendado tem a locução 
do personagem ‘Yduko’, um boneco 
animado que dá vida a um maestro 
que conta nesta série a vida e obra 
dos mais célebres compositores da 
história da música clássica de uma 
forma divertida e interactiva. 

Pretende-se com este projecto esti-
mular o gosto pela música clássica nos 
mais novos.

o espectáculo, com duração de 45 
minutos, custa cinco (menores de 12 
anos) ou dez euros (maiores de 12 anos). 
mais informações na página de Internet 
www.ccgs.com.pt.

crianças descobrem música clássica na Benedita 

música

alcoBaça
comer orar amar
DE RYAN mURPHY 
CINE-TEATRo joão D’oLIvA moNTEIRo
Dia 5, às 17 e 21:30 horas
Dia 6, às 21:30 horas

caldas da raiNha
NÃo mINHa FILHa, TU NÃo VaIS 
DaNÇar
DE CHRISToPHE HoNERé
CENTRo CULTURAL E CoNGRESSoS
Dia 6, às 21:30 horas

caldas da raiNha
UNSToppabLe
DE ToNY SCoTT
CENTRo ComERCIAL vIvACI
Dia 6, às 13:20, 15:50, 18:20, 21:20 e 
23:50 horas

lEiria
ImparáVeL
DE ToNY SCoTT
CINEmA CITY
de 2 a 8, às 13:45, 15:50, 18, 20 e 
22:05 horas

xxxxxxxxxxxxx

Prestigiado júri no 
concurso de música

o mosteiro  
e ana maria 
Botelho 

Entre na Galeria de Exposições Temporárias 
do mosteiro de Santa maria de Alcobaça, até 
meados de janeiro, e percorra os 50 anos de 
carreira de Ana maria botelho. A ‘viagem’ é 
surpreendente e reúne quadros de colecções 
particulares e museológicas. 

Alcobaça, cidade onde Ana maria botelho 
tem por hábito passar grandes temporadas 

- como desvenda o director do mosteiro 
jorge Pereira de Sampaio -, e a região são 
temas recorrentes na sua pintura. Algumas 
delas podem ser apreciadas no monumento 
Património da Humanidade. 

mais de três centenas de pessoas, algu-
mas das quais bem conhecidas do grande 
público - como maria Cavaco Silva, maria 
manuela Eanes e Ricardo Carriço -, marcaram 
presença na inauguração da mostra ‘Ana 
maria botelho - Retrospectiva 50 anos de 
carreira’, no passado sábado. 

Sobre a artista, que está representada 
em inúmeras colecções em Portugal e no 
estrangeiro, Ruy de Carvalho, comissário 
da exposição, escreveu: “os teus quadros, 
linda mulher, são manuscritos cheios de 
lições de uma infância branca, uma meni-
nice maravilhosa, de poemas, céus abertos, 
vento fresco e paz... um imenso e gritante 
pedido de paz!” 

já o presidente da Câmara, Paulo Inácio, 
destaca a importância de receber esta mostra 
em Alcobaça. “orgulha-se esta autarquia de 
contribuir para a realização de iniciativas que 
elevam a posição da nossa cidade no mapa 
de exposições de grande valor cultural”. 

“obrigada por me ter proporcionado esta 
viagem maravilhosa pelos seus 50 anos de 
carreira. Ainda por cima em Alcobaça, um 
dos lugares mais mágicos do nosso País”, 
escreveu, no livro de visitas, a primeira-dama 
maria Cavaco Silva.

texto   luci Pais mostra
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