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Neste novo ano, acreditamos que a comunidade artística terá novamente uma forte participação em 
Alcobaça, assumindo nós a cultura como uma ferramenta para o debate sobre o mundo em mudança. 

No Museu do Vinho, a exposição itinerante “Cutelarias. Tradição e modernidade na arte de inovação 
do aço” mostra, até 26 de fevereiro, o percurso identitário da indústria da cutelaria da região, com 
produtos históricos e contemporâneos das sete fábricas que integram a Associação de Cutelarias de 
Santa Catarina e Benedita. 

Para a comunidade educativa, são duas as exposições que se destacam pela pertinência das reflexões: 
a exposição documental, bibliográfica e fílmica designada “Holocausto”, patente na BMA de 7 a 31 
de janeiro, que integra uma palestra sobre o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto 
(27 jan); a exposição  “Escolas em Pandemia”, do fotojornalista Nuno Ferreira, que recupera a vida das 
escolas dos 26 concelhos do Centro do país, aquando da presença do Covid-19 no seu dia-a-dia (EB 
2/3 de Pataias, de 17 jan a 27 fev). 

Se a agenda cultural dos três primeiros meses do ano se destaca pela pertinência das exposições, há 
que referir os projetos de música, dança e de teatro. Embora considerados mais tradicionais, contri-
buem para o debate pluriperspetivado que se pretende. Podemos perguntar:

Que experiências nos podem trazer, na música, Os Farra (7 jan), a B.S.F. Vestiariense (28 jan), a jovem 
artista Jüra (4 fev) ou Bárbara Tinoco (Trio) (18 mar)? 

E na dança, a Academia de Dança Desportiva Chiquedance, com “Viagem pelo cinema” (20 jan) ou a 
Companhia de Ballet da cidade de Noterói, com “Pedra Doce-Poética de Cora Coralina” (11 mar)?

Ou ainda no teatro, os S.A. Marionetas, com “Alfredo, o colecionador de Borboletas” (25 mar); Diogo 
Batáguas, com “Processo” (Stand up comedy, a 11 fev) ou a Associação Alcobaça com Graça, com o 
festival de humor (de 23 a 26 de fev)?

O fio condutor é sempre o de dar voz aos artistas locais, trazendo também aos palcos de Alcobaça 
projetos de âmbito nacional e internacional. A harmonia desta comunhão só pode resultar numa nova 
perspetiva: o sucesso será comum aos nossos e a todos os outros que vêm praticar cultura entre nós.   

Inês Silva

Vereadora da Câmara Municipal
com o pelouro da cultura



ATÉ 26 FEV

CUTELARIA. TRADIÇÃO E 
MODERNIDADE NA ARTE 
DA INOVAÇÃO DO AÇO 
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA
ADEGA DOS BALSEIROS

A presente exposição temática, itinerante, é dedicada ao per-
curso histórico e inovativo da indústria da cutelaria produzida 
na região Oeste: santa Catarina (Caldas da Rainha) e Benedita 
(Alcobaça). Partindo da memória precursora desta indústria que 
se impõe hoje pela sua dimensão económica e social, a expo-
sição documenta e incorpora a expressão exímia de um sector 
que se forja na perseverança e inovação empresarial. 
Do legado das oficinas de navalheiros à mestria das indústrias 
cuteleiras, potenciadas há sessenta anos, o cluster Santa Ca-
tarina – Benedita é presentemente sinónimo de sucesso e de 
contemporaneidade.  
Contemplando um enquadramento histórico e cronológico, 
é dado enfoque ao percurso implementado por sete fábricas 
integrantes da Associação de Cutelaria de Santa Catarina e Be-
nedita, cujo trabalho tem sido articulado pela AIRO - Associação 
Empresarial da Região Oeste, desde 2018.  
Este cluster distingue-se pela qualidade de um produto, mas 
cuja ponte de conhecimento entre a tradição e modernidade se 
torna fundamental na constituição de um valor que na região, 
para além de económico, é identitário. 

Público geral | Entrada livre
Terça-feira a domingo: 10h às 12h | 14h às 17h

exposição
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Vem aprender com a Happy Code e desenvolve competên-
cias fundamentais para o teu futuro através da programação 
informática. Uma parceria entre a Happy Code e a Biblioteca 
Municipal.
A programação permite a qualquer criança interagir com o 
mundo digital. Em vez do consumo passivo de tecnologia, as 
crianças tornam-se criadoras nos seus jogos favoritos. Aprender 
a programar tem demonstrado uma melhoria considerável nas 
competências de pensamento, e, paralelamente, desenvolve 
capacidades em áreas como a matemática e a escrita, tal como 
promove a criatividade e o sentido de organização. 

Público-Alvo: 6 e os 14 anos | Max. 10 pax | Duração: 60 min. 
Participação gratuita mediante inscrição: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

Em parceria com a Happy Code

15H E 16H15

16H00

07, 14, 21 E 28 JANEIRO 

04, 11, 18 E 25 FEVEREIRO

04, 11, 18 E 25 MARÇO 

11, 18 E 25 JANEIRO 

01, 08, 15 E 22 FEVEREIRO 

08, 15, 22, E 29 MARÇO 

ALCOBAÇA A PROGRAMAR 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

CURSOS DE 
SCRATCH E MINECRAFT

CURSOS DE 
SCRATCH OU MINECRAFT

SÁBADOS EM FAMÍLIA

APRENDE A PROGRAMAR ÀS QUARTAS

workshop



HOLOCAUSTO
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

PALESTRA SOBRE 

O DIA INTERNACIONAL EM MEMÓRIA 
DAS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Exposição documental, bibliográfica e com filmes sobre o 
Holocausto, composta por imagens e livros que evidenciam 
o crescimento do nazismo e das medidas antijudaicas. Vai-
-se assistindo à guetização, à violência sobre as populações 
judias nos territórios ocupados pela Alemanha, ao transpor-
te de judeus para campos de extermínio, ao trabalho força-
do nos campos de trabalho, à Resistência... terminando na 
evocação de Justos que, colocando a sua vida e dos seus 
em risco, salvaram judeus.  

Joana Liebermann Paiva de Andrade, neta de uma sobre-
vivente do Holocausto da cidade de Riga na Letónia, irá 
transmitir o seu testemunho e o da sua avó. 

Público geral | Entrada Livre
Público escolar a partir do 9ºano
Inscrições: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

07 A 31 JAN 

27 JAN . 10H E 14H

AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ALCOBAÇA

exposição

palestra



O grupo de Cavaquinhos “Os Farra” apresenta “Portugal de 
Lés-a-Lés”, um projeto que pretende dar a conhecer Portugal 
de uma forma dinâmica, recorrendo ao que de mais belo existe 
no Cancioneiro Popular. 

07 JAN . 21H00

OS FARRA
PROJETO “PORTUGAL DE LÉS-A-LÉS”

AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Público geral | Entrada Livre

música



A Câmara Municipal comemora o Dia Municipal da Educação 
a 11 de janeiro, assinalando a primeira aula pública em Portugal 
que se realizou a 11 de janeiro de 1269, precisamente no Mosteiro 
de Alcobaça. 

M/12 | 3h 13min | sessão 2D
Entrada Gratuita mediante a apresentação do cartão de estudante
Não há reservas | Limitado aos lugares existentes

14H30 - SESSÃO GRATUITA PARA ESTUDANTES

11 JAN . 20H30
SESSÃO 3D

12 JAN . 20H30
SESSÃO 2D

18H00

AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA 

EDUCAÇÃO – DESAFIOS
E PERSPETIVAS

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

PALESTRA

11 JAN

DIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Este ano a efeméride será assinalada com uma sessão do filme 
Avatar, gratuita para estudantes, no Cine-Teatro de Alcobaça, e 
de uma palestra sobre a “Educação – desafios e perspetivas”, 
destinada a toda a comunidade escolar e público em geral.

OUTRAS
SESSÕES

educação



ESCOLAS EM PANDEMIA
EXPOSIÇÃO ITINERANTE 

ESCOLA EB 2/3 DE PATAIAS

A Escola e a comunidade escolar foram surpreendidas por uma 
pandemia que assolou todo o mundo. A presença da Covid-19 
no dia-a-dia de todos nós desencadeou a implementação de 
medidas de adaptação no ensino, de presencial para virtual, e 
de prevenção nos edifícios escolares, como em nenhum outro 
momento da História. 
O Museu Escolar em Leiria - Portugal, através da candidatura 
ao programa ProMuseus da Rede Portuguesa de Museus, pro-
moveu a exposição “Escolas em Pandemia” com o objetivo de 
registar, para memória futura, uma realidade que já é um marco 
na História da Educação em Portugal. 
Esta exposição permite-nos refletir sobre o modo como o 
ensino, as escolas e as relações sociais tiveram de se alterar, 
num curto espaço de tempo, para responder da melhor forma 
às necessidades/exigências da sociedade civil. 
É no poder de imagens reais, captadas pelo fotojornalista Nuno 
Ferreira, que apresentamos vivências genuínas sentidas por 

Promotor: Museu Escolar de Marrazes  
União das Freguesias de Marrazes e Barosa: Paulo Clement 
Coordenação Técnica: Rita Brites 
Produção de Textos: Catarina Dias; Graça Sampaio; Rita Brites 
Equipa de apoio ao projeto: Catarina Nunes Oliveira, Cátia Rodrigues, Débora 
Cardoso, Graça Sampaio, Maria dos Santos Paixão 
Projeto de Arquitetura: Humberto Dias 
Design gráfico e de comunicação: Inês do Carmo 
Tradução: Graça Sampaio 
Fotografia: Nuno André Ferreira 
Apoios: Projeto co-financiado pela Rede Portuguesa de Museus, no âmbito 
do Programa ProMuseus 2021; União das Freguesias de Marrazes e Barosa; 
Câmara Municipal de Leiria; Liga de Amigos do Museu Escolar

Público geral e escolar | Entrada livre
segunda a sexta-feira: 15h às 18h30 (público escolar)
quarta-feira: 15h às 18h30 (público geral)

17 JAN A 27 FEV

crianças, professores e funcionários de escolas dos 26 con-
celhos, da zona centro de Portugal, mas que explanam uma 
realidade vivida em todo o país. 

exposição



O espetáculo de Dança “Viagem pelo cinema” é apresentado 
pela Academia de Dança Desportiva CHIQUEDANCE, compos-
to por cerca de 25 atletas com idades compreendidas entre os 
3 anos e os 25 anos. Os trailers dão o mote a um espetáculo 
emotivo e dinâmico. 

20 JAN . 21H00

VIAGEM PELO CINEMA 
ACADEMIA DE DANÇA DESPORTIVA CHIQUEDANCE 

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Público geral | Grátis: 3 aos 10 anos - 4€: a partir dos 11 anos | Duração: 90 min

dança



O yoga para bebés tem como intuito fortalecer a confiança e a 
vinculação existente entre pais e filhos. 
Nesta sessão, os pais irão usufruir de um ambiente acolhedor, 
onde serão aplicadas técnicas de yoga lúdico-pedagógicas, dando 
ênfase ao que realmente importa, o Amor que os une aos seus 
filhos.

YOGA PARA BEBÉS 
POR PATRÍCIA FILIPE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

21 JAN . 15H30 E 16H30

15h30: bebés dos 2 aos 8 meses
16h30: bebés dos 9 aos 18 meses

Sala Infantojuvenil | Max. 10 famílias por sessão | Duração: 45 min. 
Participação gratuita mediante inscrição: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt
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A Banda da Sociedade Filarmónica Vestiariense abre 2023 com 
o tradicional concerto de Ano Novo, um espetáculo emocio-
nante para toda a família. Dos miúdos aos graúdos, deliciem-
-se com os temas das bandas sonoras mais memoráveis do 
mundo do Cinema. Star Wars, Piratas das Caraíbas, Animes, 
Mundo da Disney, Frozen e muito mais, num concerto mágico.

28 JAN . 21H30

CINE ANO NOVO 
BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA VESTIARIENSE “MONSENHOR JOSÉ CACELLA” 

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Direção, Maestro João Gaspar

Público geral | 5€, 3€ para sócios | Duração: 75 min

música



AUTORES DE ALCOBAÇA
EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA COM OBJETOS E FOTOGRAFIAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

A Biblioteca Municipal de Alcobaça celebra os autores do 
concelho através da divulgação da sua obra. Procura, assim, 
incentivar à leitura e divulgação dos mesmos. 
Com a exposição bibliográfica “Autores de Alcobaça” propõe-se 
uma interação entre os escritores locais e os seus públicos, num 
espaço de leitura por excelência.

Público geral | Entrada Livre

01 A 28 FEV exposição



No cruzamento da palavra e do corpo dançante, este workshop 
dirige-se a pais e filhos de forma a gerar oportunidades e expe-
riências inovadoras de diálogo, através da palavra e da dança 
expressiva-criativa. Como poderia um pai ou mãe potenciar a 
dimensão criativa e expressiva das suas crianças? Se esta é uma 
questão que o preocupa, esta oficina é para si! No cruzamento 
da palavra e do corpo dançante, este workshop promove a 
escrita criativa e a sua ligação direta ao corpo dançante e ex-

04 FEV . 14H30

OFICINA INTERGERACIONAL BABEL  
 POESIA EXPERIMENTAL DO CORPO E ESCRITA CRIATIVA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 

Público -alvo: Intergeracional e Famílias – 10 pares (pai ou mãe + filho ou filha)
Duração: 3h c/intervalo
Participação gratuita mediante inscrição: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

pressivo, território de existência individual, de identidade e de 
comunicação com o outro. Aproximando fronteiras de expres-
são criativas e gerações, e desfazendo tabus entre dança, corpo, 
movimento e poesia. 

oficina



É Jüra a jurar amor. A cantar o amor e a dor, do amor.  
As canções nuas, de intimidade desarmante, fazem de Jüra 
uma das maiores revelações da música emergente em Portugal.  
2019 foi o início da viagem do que é sentir na sua pele, nos altos 
e baixos da vida, das relações, do amor, da procura da beleza 
que há na tristeza, porque é na música que encontra a tradução 
da emoção, da dor e do amor que sente.  
A imagem e sonoridade únicas que vivem entre a Pop, o R&B e 
o Hip Hop, destacou-a primeiro com os dois singles “És o Amor” 
e “somozumnãodois” e agora com o EP de estreia, “Jüradamor”. 
Conquistou o público, o primeiro milhão de streams, a crítica, 
as principais rádios nacionais com o single “diz-me” no Top20 
airplay em Portugal, o Top Shazam Portugal… E uma crescente 
base de fãs, que lotou o Estúdio Time Out no primeiro con-
certo em nome próprio e a levou para os palcos dos principais 
Festivais em Portugal: Festival NOS Alive, Festival F, Festival 
Authentica e muitos mais.   

04 FEV . 21H30

JÜRA

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Público geral | 8€ 

Jüra leva agora o EP de estreia de Norte a Sul de Portugal, a 
descobrir novos caminhos. A dividir a dor, a multiplicar o amor.  
Em Jüra há verdade!  

música



Depois da web-série, o espetáculo de Stand Up Comedy de 
Diogo Batáguas nos palcos. Diogo Batáguas é um humorista 
que se vê envolvido em diversos processos judiciais e que é 
processado por um famoso artista pop, por um juiz mediático 
e com várias outras ameaças à perna. No espetáculo, o Diogo 
procura a sua defesa e mostra o seu ponto de vista sobre a 
situação em que se viu enredado. Quais ass suas dificuldades, 

11 FEV . 21H30

PROCESSO
DE DIOGO BATÁGUAS 

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO - BENEDITA

Público geral | 12€ | M/16

dúvidas, questões relativas à liberdade de expressão e diligên-
cias jurídicas, numa construção de monólogo humorístico, em 
que fará uma introspecção relativamente àquilo que foi a sua 
conduta. Das suas próprias dúvidas e tentações, sairá a sua 
verdade.

stand up



O Dia Mundial da Rádio celebra-se anualmente a 13 de fevereiro. 
Este continua a ser o meio de comunicação social que atinge as 
maiores audiências. Têm-se adaptado às novas tecnologias e a 
novos equipamentos, como por exemplo a transmissão online 
via streaming. Este ano a BMA e a Rádio Cister associam-se 
a esta comemoração com uma emissão de rádio ao vivo no 
auditório, para a comunidade escolar.

13 FEV . 10H30

UM DIA NA RÁDIO 
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA RÁDIO

AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 

Público escolar
Participação gratuita mediante inscrição: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

im
ag

em
: f

re
ep

ic
k.

co
m

rádio



CARNAVAL DE ALCOBAÇA - FOLIA & ALGAZARRA 

TENDA FRENTE AO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA

16 FEV
14h às 18h - CARNAVAL SÉNIOR 

17 FEV 
10h às 12h - CARNAVAL PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO 
14h às  18h - CARNAVAL 2º E 3º CICLOS E SECUNDÁRIO 

17, 18, 19 e 20 FEV 
22h às 04h - NOITES DE CARNAVAL 

19 e 21 FEV
15h às 18h - TARDES DE CARNAVAL 

22 FEV
21h - ENTERRO DO ENTRUDO

Público geral | Entrada Livre

programa

16 A 22 FEV

O Carnaval de Alcobaça está de volta!
No ADN alcobacense, é muito antiga a tradição carna-
valesca tanto na cidade de Alcobaça como por todo o 
concelho, passando o espírito do Carnaval de geração em 
geração. Os festejos carnavalescos têm lugar em diversas 
freguesias, animando a comunidade e quem nos visita.
Preparam-se as máscaras e as farpelas, organizam-se os 
grupos, gravam-se novas músicas... Começa assim a con-
tagem decrescente para o CARNAVAL DE ALCOBAÇA!

Este ano, sob o tema PAZ E PAIXÃO, a Câmara Municipal 
promove, com imensa “Folia & Algazarra”, um programa 
dedicado a todos os públicos, que vai certamente atrair 
milhares de foliões na tenda junto ao Mosteiro.

carnaval



Organização: Alcobaça Com Graça, Associação Cultural

ALCOBAÇA COM GRAÇA 

23 A 26 FEV

Alcobaça com Graça” é um festival de humor, exclusivamente 
feito por artistas de Alcobaça, no qual o grande homenageado 
é o riso! Pretende juntar artistas e coletividades do concelho 
que trabalham ou já trabalharam conteúdos de humor. 

É um festival onde se pode contar com teatro, stand up co-
medy, música, poesia cómica, contadores de anedotas, enfim, 
uma ode à boa disposição e ao humor.

festival



Público geral | 8€ - Passe para os 4 dias: 15€  | M/16

Público geral | 8€ - Passe para os 4 dias: 15€  | M/16

Público geral | 8€ - Passe para os 4 dias: 15€  | M/16

Público geral | Entrada livre

23 FEV . 21H30

GIRA
TEATRO DA TRANSFORMAÇÃO

   CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

De uma forma cómica, vamos mostrar ao público que muitas 
mulheres passam a vida preocupadas com o seu corpo, em en-
contrar um companheiro, em ser-lhe útil, em ter uma profissão, 
em cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, cuidar das 
contas, esperando cuidar-se dela própria. Quando a Mulher se 
coloca em primeiro, quando se ama, tudo gira para qualquer 
lado que Ela desconhecia. Agora conhece. Que tal é girar?

25 FEV . 21H30

GALA ALCOBAÇA COM GRAÇA
COM CONVIDADO ESPECIAL

   CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

A gala Alcobaça Com Graça é um espetáculo de humor, exclusi-
vamente feito por artistas de Alcobaça. É um espetáculo ecléti-
co onde pretendemos contar com teatro, stand up comedy, 
música, poesia cómica, contadores de anedotas, enfim, uma 
ode à boa disposição e ao humor feito por gentes de Alcobaça. 

24 FEV . 21H30

NEM FAMOSA, NEM FALHADA
SOFIA BERNARDES

   CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Há momentos transformadores depois dos quais é impossível 
não mudar a maneira como se vê a vida e o mundo. Tudo à 
volta se transforma sob uma nova lente de aumento e as per-
guntas surgem mais claras: o que é o sucesso? Qual é o valor da 
fama? O que é o falhanço? O que são as frustrações? O que é 
isto a que chamam vida? Qual é o nosso lugar no mundo? Num 
dos seus espetáculos mais honestos, crus e sarcásticos, Sofia 
Bernardo, atriz e comediante, conta como viveu um destes 
momentos e como ele a lançou numa teia de reflexões sobre si, 
sobre nós, sobre o tempo, sobre o medo e sobre a forma como 
nos relacionamos uns com os outros. 

26 FEV . 15H00

1º ENCONTRO DE CONTADORES DE 
ANEDOTAS DO CONCELHO DE ALCOBAÇA

   MERCADO MUNICIPAL

A Alcobaça Com Graça, Associação Cultural vai organizar o 
1º Encontro de Anedotas, feito por pessoas do concelho de 
Alcobaça. Quer participar? Quer vir contar ou ouvir anedotas? 
Quer passar uma tarde divertida onde o riso e a comunidade 
são as palavras de ordem? Mande um e-mail para alcobaca-
comgraca@gmail.com e saiba como se juntar a este convívio.

ALCOBAÇA COM GRAÇA - 23 A 26 FEV



O Dia Internacional da Língua Materna é celebrado anualmente 
a 21 de fevereiro e visa promover, preservar e proteger todas as 
línguas faladas pelos povos em todo o mundo. 
Estima-se que existam mais de 7000 línguas em todo o globo, 
no entanto, metade destas corre o risco de vir a desaparecer. 
A Biblioteca Municipal, enquanto equipamento cultural, alia-se 
a esta comemoração convidando os alunos estrangeiros que 
estão a aprender a língua portuguesa nas escolas do concelho 
a fazerem leituras de textos em voz alta em português e na sua 
língua materna.

24 FEV . 10H30 E 14h30

DIA INTERNACIONAL DA LÍNGUA MATERNA
COMEMORAÇÕES

AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 

Público escolar
Participação gratuita mediante inscrição: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

literatura



GRANDES MULHERES, GRANDES AUTORAS 
EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA E FOTOGRÁFICA NO ÂMBITO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

O Dia Internacional da Mulher é comemorado anualmente a 8 
de março. A data foi oficializada pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) em 1975, com o objetivo de relembrar as lutas 
sociais, políticas e económicas das mulheres no mundo todo.
A efeméride constitui uma oportunidade para distinguir e 
homenagear autoras mundiais através da exposição das suas 
obras.  

Público geral | Entrada Livre

01 A 31 MAR exposição



No cruzamento da palavra e do corpo dançante, este workshop 
dirige-se a pais e filhos de forma a gerar oportunidades e expe-
riências inovadoras de diálogo, através da palavra e da dança 
expressiva-criativa. Como poderia um pai ou mãe potenciar a 
dimensão criativa e expressiva das suas crianças? Se esta é uma 
questão que o preocupa, esta oficina é para si! No cruzamento 
da palavra e do corpo dançante, este workshop promove a 
escrita criativa e a sua ligação direta ao corpo dançante e ex-

04 MAR . 14H30

OFICINA INTERGERACIONAL BABEL  
 POESIA EXPERIMENTAL DO CORPO E ESCRITA CRIATIVA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 

Público -alvo: Intergeracional e Famílias – 10 pares (pai ou mãe + filho ou filha)
Duração: 3h c/intervalo
Participação gratuita mediante inscrição: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

pressivo, território de existência individual, de identidade e de 
comunicação com o outro. Aproximando fronteiras de expres-
são criativas e gerações, e desfazendo tabus entre dança, corpo, 
movimento e poesia. 

oficina



No seguimento do colóquio organizado pela ADEPA, no âmbito 
da Temporada Cruzada França/Portugal, realizado em Leiria e 
Alcobaça, nos dias 20 e 21 de maio de 2022, apresenta-se neste 
Dia Internacional da Mulher as Atas do Colóquio Internacional - 
«Francesas em Portugal. Itinerários múltiplos».

08 MAR . 14H30

LANÇAMENTO DAS ATAS DO COLÓQUIO INTERNACIONAL 
«FRANCESAS EM PORTUGAL. ITINERÁRIOS MÚLTIPLOS»

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 

Público geral | Entrada Livre

É uma forma de valorizar a voz de mulheres Francesas que se 
notabilizaram pela sua expressão artística. 

literatura



Pedra Doce - Poética de Cora Coralina é o novo espetáculo da 
Companhia de Ballet da Cidade de Niterói que fala da simplici-
dade na poesia e vida de Cora Coralina. O diretor artístico Fran 
Mello concebeu o espetáculo buscando correlacionar a escrita 
de Cora, seus ímpetos e necessidades em escrever, com a dos 
corpos dos bailarinos ao ler (ou ouvir) seus poemas. Todas as 
células coreográficas foram criadas pelos próprios bailarinos 
em um atravessamento promovido pelos poemas de Cora 
durante os ensaios. Por se autointitular doceira, o nome “Pedra 
Doce” remete ao fato de que o açúcar utilizado para glacear 
suas frutas, após dias secando ao sol, viravam pedras deli-
ciosas. Na plateia, o público será contagiado com o aroma do 
doce de coco feito em cena. A dramaturgia do espetáculo foi 
conduzida pela coreógrafa Ana Vitória Freire com o intuito de 
replicar a vida simples de Cora, mas reconhecendo sua potência 
como uma mulher à frente do seu tempo. 

11 MAR . 21H30

PEDRA DOCE - POÉTICA DE CORA CORALINA
PELA COMPANHIA DE BALLET DA CIDADE DE NITERÓI - BRASIL 

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Ficha Artística e Técnica
Direção artística e concepção - Fran Mello 
Dramaturgia - Ana Vitória Freire 
Criação Coreográfica - Todo o elenco 
Ensaiadora - Fabiana Nunes 
Assistente de Ensaio - Fabrícia Ribeiro 
Iluminação - Paulo Cesar Medeiros 
Figurino - Fran Mello 
Cenografia - Jorge Roriz 
Assistente de cenografia - Wescley Menezes Lima 
Fotografia - Luiz Kerche e Nadia Mathias 
Elenco - Alex Sena, Bruna Lopes, Carol Martins, Diego Cruz,Gilson Paixão, 
Jayme Tribuzy, Jeanete Guenka, João Corrêa, Lara Benevides, Luiz Menezes, 
Mariana Mesquita, Mirna Nijs e Robson Schmoeller. 

Parceria com Arte Institute 

Público geral | 8€ 

dança



O yoga para bebés tem como intuito fortalecer a confiança e a 
vinculação existente entre pais e filhos. 
Nesta sessão, os pais irão usufruir de um ambiente acolhedor, 
onde serão aplicadas técnicas de yoga lúdico-pedagógicas, dando 
ênfase ao que realmente importa, o Amor que os une aos seus 
filhos.

YOGA PARA BEBÉS 
POR PATRÍCIA FILIPE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

18 MAR. 15H30 E 16H30

15h30: bebés dos 9 aos 15 meses
16h30: bebés dos 16 aos 24 meses

Sala Infantojuvenil | Max. 10 famílias por sessão | Duração: 45 min. 
Participação gratuita mediante inscrição: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt
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Bárbara Tinoco é uma cantora e compositora nascida em Lis-
boa em 1998. 
Autodidata na guitarra e no canto, estudou Ciências Musicais 
na Faculdade Nova de Ciências Socias e Humanas. 
Em 2018 deu que falar na sua muito breve passagem pela fase 
de casting do programa “The Voice Portugal”, onde, embora 
não tendo sido selecionada, teve a oportunidade de mostrar 
um tema original.
O álbum de estreia, “Bárbara,” foi editado a 22 de outubro de 
2021 e a estreia nos Coliseus de Lisboa e Porto aconteceu em 
novembro, com quatro concertos esgotados. 
2022 trouxe a Bárbara Tinoco o papel de mentora no programa 
The Voice Kids. A par dessa responsabilidade, manteve uma 
agenda preenchida, com concertos um pouco por todo o país 
e ilhas, incluindo a estreia numa das maiores salas a norte do 
país, o Multiusos de Guimarães e passagem por grandes festi-
vais como o Rock In Rio e o MEO Marés Vivas. 
Foi também o ano em que levou a palco um espetáculo ideali-
zado por si e protagonizado em parceria com alguns dos maio-
res nomes da música portuguesa: “As Canções Que Ninguém 
Quis”. Nele, Bárbara Tinoco, Carolina Deslandes, Miguel Araújo, 
Agir e Luísa Sobral, conversam e interpretam canções escritas 
para outras pessoas, que acabaram recusadas pelos potenciais 
intérpretes. 

18 MAR . 21H30

BÁRBARA TINOCO

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Público geral | 18€ 

música



Numa terra distante cheia de vida e bonita como nenhuma 
outra, vivia uma pessoa com um gosto muito particular. Co-
lecionar borboletas. Mas só as de cor vermelha, as mais raras. 
A sua obsessão era de tal ordem que as guardava num lugar 
protegido por todos os lados dos eventuais ladrões. Certo dia 
aquando de uma das suas caçadas fica preso num buraco. 
Assustado faz tudo para sair e quando finalmente conseguiu 
reparou que tinha ficado sem as duas pernas. Não lhe doía 
nada, mas não estavam lá. Desesperado tenta achá-las, mas 
em vão, não estavam em lado nenhum. E agora como é que ele 
podia andar e saltar para apanhar as suas borboletas? 
Esta produção da S.A.Marionetas é uma ideia antiga da com-
panhia de abordar o tema da deficiência e da liberdade de uma 
forma real e ao mesmo tempo com um sentido de esperança e 
luta pela conquista e o ultrapassar barreiras. 

25 MAR . 21H30

ALFREDO, O COLECIONADOR DE BORBOLETAS 
PELA COMPANHIA S. A. MARIONETAS – TEATRO & BONECOS 

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Inserido nas comemorações do Dia Mundial da Marioneta e dos 25 anos dos 
S. A. Marionetas

Ficha Artística e Técnica
Original: José Manuel Valbom Gil 
Encenação: José Gil, Natacha Costa Pereira, Sofia Olivença Vinagre 
Manipulação: José Gil e Natacha Costa Pereira 
Música: Hugo Trindade 
Marionetas e Figurinos: Sofia Olivença Vinagre 
Cenografia e Estruturas: José Gil 
Pintura das Marionetas: Natacha Costa Pereira 
Fotografia: Porto Bellotti, SAM e João Costa 
Produção: S.A.Marionetas – Teatro & Bonecos 
Parceiro Institucional : República Portuguesa e Cultura 
Apoios: Câmara Municipal de Alcobaça e Fundação Calouste Gulbenkian 

Público geral | 7,5€ | M/3

teatro



SEMANA DA LEITURA 
REDE DE BIBLIOTECAS DO CONCELHO DE ALCOBAÇA

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
FASE MUNICIPAL

ATIVIDADES DE LEITURA 
SÃO MARTINHO DO PORTO

APONTAMENTOS CULTURAIS
PARA OS VÁRIOS PÚBLICOS

27 A 31 MAR
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