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Programação sujeita a alterações

Primavera é sinónimo de libertação, principalmente neste novo capítulo pós-pandemia. É a época do 
ano que marca o regresso à rua, podendo nós descobrir o nosso território e a nossa cultura com mais 
liberdade, embora vivamos tempos de guerra numa Europa que se quer unida. 

Na proposta cultural para os meses de abril, maio e junho, um trimestre com cheiro a natureza, mas 
também com um prenúncio de verão, estamos plenamente conscientes da importância de valorizar o 
património e também o espaço de rua, tão convidativo à vida comunitária. 

Nesta perspetiva, por um lado, assinalaremos, com diversas atividades, o Dia Internacional dos Monu-
mentos e Sítios (18 de abril), o Dia Internacional dos Museus (18 de maio) e o Dia Nacional do Azulejo (6 
de maio); por outro, garantimos o compromisso de realizar projetos como “Aldeia Vai ao Museu” (19 de 
abril a 10 de junho) e de apoiar institucionalmente o IV Encontro Internacional de Abadias Cistercienses 
(8 e 9 de abril).

No exterior, haverá lugar para a iniciativa “Palco no Rossio”, com o regresso do Mercado do Séc. XIX e 
espetáculos ao ar livre. O projeto “Amália Hoje” terá lugar a 28 de maio, na zona envolvente do “nosso” 
Património Mundial da UNESCO, assim como “A Feira” (espetáculo de artes de rua, com a chancela de 
qualidade da Artemrede), a 30 de abril. Em junho, continuará a haver boa  música, no coração da cidade.

Nesta edição da Agenda Cultural encontrará muitas outras propostas, desde exposições, atividades para 
a família na Biblioteca Municipal, peças de teatro, espetáculos de dança e de música no Cine-Teatro e no 
Centro Cultural Gonçalves Sapinho. 

Estamos convictos de que em toda esta oferta se  encontrará a si mesmo, enquanto partilha os lugares 
culturais com os outros!

Inês Silva

Vereadora da Câmara Municipal
com o pelouro da cultura

CONSULTE TODA A
PROGRAMAÇÃO NO SITE DO

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA

ACEDA AQUI

SESSÕES AOS
DOMINGOS

CINEMA



MEIO NO MEIO é a nova criação de Victor Hugo Pontes, que 
reflete um processo de três anos com um grupo intergeracional 
proveniente de quatro territórios – Almada, Barreiro, Lisboa e 
Moita – ao qual se vieram juntar outros intérpretes profissio-
nais, num trabalho que combina e retrata diferentes percursos 
artísticos dos que estão em cena. Acompanhando a vida 
destes participantes ao longo de três anos, atravessados por 
uma pandemia, MEIO NO MEIO parte das ideias de percurso 
e de expectativa; de memória e autobiografia; e do movimento 
incessante de corpos levados ao limite por Victor Hugo Pontes, 
na sua linguagem coreográfica tão singular. O título do espe-
táculo decorre de um espaço de possibilidade (o meio) e dos 
caminhos que se abrem diante de uma espécie de clareira (esse 
tal meio). Às vezes, chama-se “futuro” a esses caminhos, ou so-
mente “vida”, ou “destino”, ou uma dessas palavras que designa 
o que aí vem. O espetáculo não deixa de questionar, também, 
a forma como organizamos e contamos o nosso passado e o 
apontamos ao futuro por vir.
MEIO NO MEIO usa a documentação e (auto)reflexão sobre 
cada uma das vidas retratadas em cena, para construir um 
mapa afetivo de memórias e possibilidades, fixadas no texto 
de Joana Craveiro. Tudo isto, ao som da música intensa, mas 
também intimista, guerreira e libertadora dos Throes + The 
Shine, que era a música pedida por aqueles corpos.

Público geral | 100 min | M/12 | 8€ (inclui entrada para o documentário 
“Chegou a nossa vez” do dia 3 de abril)

2 ABR . 21H30

MEIO NO MEIO
DE VICTOR HUGO PONTES

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

São jovens e adultos. Moram em territórios à beira do Tejo, 
no lado sul e no lado norte: Barreiro, Moita, Marvila e Trafaria. 
Encontram-se no MEIO NO MEIO, projeto da Artemrede, com 
direção artística de Victor Hugo Pontes. Estão em diferentes 
fases das suas vidas, vivem tempos e escolhas diversas. En-
contram-se no MEIO NO MEIO. 
Desafiam-se através do teatro, das artes visuais, da dança, do 
hip-hop e do cinema. Encontram-se no MEIO NO MEIO.
Constroem alicerces durante confinamentos, máscaras e 
improvisos. Encontram-se no MEIO NO MEIO. Superam-se. 
Tecem novas histórias carregadas de Futuro, juntos.
Este documentário, uma coprodução da Artemrede e da Nome 
Próprio, filmado entre 2019 e 2021, acompanha o crescimento 
do projeto MEIO NO MEIO e das pessoas que o fizeram.

Público geral | 60 min | M/12 | 3€

3 ABR . 21H30

DOCUMENTÁRIO DE MARIA REMÉDIO 
SOBRE O PROJETO MEIO NO MEIO

CHEGOU A NOSSA VEZ

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO



2 A 17 ABR 8 E 9 ABR

SEMANA SANTA DE SÃO MARTINHO PORTO IV ENCONTRO INTERNACIONAL DE ABADIAS CISTERCIENSES
SÃO MARTINHO DO PORTO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA

PASSOS DO SENHOR TRÍDUO PASCAL

SEMANA SANTA
PÁSCOA

Sábado, 2 de abril
19h15 - Missa Vespertina
20h00 - Procissão de Nª Sª da Soledade para
a Capela de Nª Sª do Livramento

Domingo, 3 de abril
12h00 - Missa 
16h00 - Procissão dos Passos do Senhor

Quinta-feira Santa, 14 de abril
21:30h - Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés
            

Sexta-feira Santa, 15 de abril
15h00 - Celebração da Paixão do Senhor

Sábado Santo, 16 de abril
21h00 – Solene Vigília Pascal

 - Tempo de adoração e silêncio

Domingo, 10 de abril
12h00 - Bênção dos ramos na Capela de Nª Sª do Livramento, 
seguida de Procissão para a Igreja Paroquial e Missa dos Ramos 
na Paixão do Senhor 

Domingo, 17 de abril
12h00 - Missa da Ressurreição do Senhor

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça e Paróquia de S. Martinho do Porto
Apoio: Junta de Freguesia de S. Martinho do Porto, Casa da Cultura José Bento da Silva, Fundação Manuel Clérigo e Confraria do Santíssimo Sacramento

14 A 17 ABR . 10H00 ÀS 19H00

ALCOBAÇA - PRAÇA D. AFONSO HENRIQUES

ATIVIDADES PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça | União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria | ACSIA 

O IV Encontro Internacional de Abadias Cistercienses, dedicado ao tema “Património Cisterciense Europeu e desenvolvimento sus-
tentável: novos desafios de gestão”, é organizado pela Direção-Geral do Património Cultural/ Mosteiro de Alcobaça e pela Associação 
Leader Oeste, com a parceria institucional do Município de Alcobaça, no âmbito da execução do Projeto de Cooperação LEADER 
“Cistercian Territories - Abadias e Sítios Cistercienses, vetores de desenvolvimento económico, turístico e cultural”.



EXPOSIÇÕES 



Lançamento do mais recente trabalho de Fleming de Oliveira,  
onde são abordados tempos de censura e repressão em Portu-
gal, nomeadamente com a Inquisição e o Estado Novo. 
A apresentação terá como moderador Afonso Luís, com as 
intervenções do editor Carlos Fernandes e do autor.  

Público geral | Entrada livre

9 ABR . 15H00

LANÇAMENTO DA OBRA 
“TEMPOS MUITO CENSURADOS”
DE FLEMING DE OLIVEIRA

MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA - ADEGA DOS TONEIS

Jéssica Pina está desde tenra idade nos caminhos do seu ins-
trumento de eleição: o trompete. O trilho percorrido até aqui, 
com formação jazzística, levou-a a ser convidada por Madon-
na para integrar a digressão MADAME X worldtour da estrela 
internacional. Após a experiência mundial, Jéssica Pina decide 
regressar a Portugal e investir no seu mais recente EP “Vento 
Novo”, e desta forma a compositora, instrumentista e cantora 
portuguesa tem conquistado com atuações por cidades como 
Chaves, Vila Real, Ourém, São João da Madeira e mesmo em 
Madrid. O novo trabalho é composto por 4 faixas, onde a artista 
arrisca na composição e nos textos cantados por si. Do EP já 
era conhecido o tema de avanço “Vento Novo” e agora é o 

Público geral | M/6 | 8€

9 ABR . 21H30

13 ABR . 18H30

JÉSSICA PINA

CONCERTO DE PRIMAVERA 
COM FILIPE DE MOURA

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

momento de “Romeu”, música para a qual o video conta com 
a assinatura também de João Pedro Moreira, responsável por 
vídeos de artistas como Dino D`Santiago, Branko, Regula, Rita 
Vian, Teresinha Landeiro, entre outros. Para 2022 está marcado 
um grande espectáculo para o EDPCOOLJAZZ, no mesmo 
palco e dia em que atua Lionel Richie (24 de julho).

A primavera é um tempo de renovação. Deixe-se, pois, inspirar pela 
voz de Filipe De Moura, pela sensibilidade da violinista Diane Rocha e 
pela harmonia da pianista Catarina Fortunato. Irão interpretar peças das 
mais variadas épocas, desde o clássico aos nossos tempos. 

Público Geral | 50 min | Auditório 

Inclui ainda a exibição de documentários sobre a Inquisição e 
Portugal antes do 25 de Abril.



18 ABR

DIA INTERNACIONAL DOS
MONUMENTOS E SÍTIOS

O Município de Alcobaça associa-se à Direcção-Geral do Patri-
mónio Cultural (DGPC), em colaboração com o ICOMOS Portu-
gal, na comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e 
Sítios, que ocorre a 18 de abril, com a finalidade de promover uma 
abordagem crítica ao universo do património cultural, procuran-
do refletir sobre o passado e projetar um futuro mais solidário e 
mais inclusivo cujo tema deste ano é “Património e Clima”. 
O tema “Património e Clima” pretende perspetivar as grandes 
causas da sustentabilidade e da economia circular do ponto de 
vista do Património Cultural, que tem vindo a sofrer, em maior 
ou menos grau, os efeitos do aquecimento global, da alteração 
de ecossistemas envolventes, de situações de seca extrema ou 
de exposição à subida das águas, mas também reconhecer o seu 
papel enquanto agente na construção de uma acção climática 
inclusiva, transformadora e justa. 

16, 17 E 18 ABRIL
DIA ABERTO NOS MONUMENTOS E MUSEUS 
VISITAS TEMÁTICAS [GRATUITO] 

Mosteiro de Coz | Monumento Nacional 
Visita temática ao Mosteiro de Coz, uma das relíquias nacionais 
do património cisterciense em contexto rural. Vale a pena des-
cobrir um património enquadrado numa atmosfera imemorial 
que sobrevive no bucolismo da paisagem rural envolvente. 

16 E 18 ABRIL
OFICINA TEMÁTICA
Adega das Monjas - Oficina de 
Experimentação de Artigos de Junco

A apresentação a revitalização de uma arte centenária com 
uma oficina de  experimentação na área da cestaria de junco.

16, 17 E 18 ABRIL
VISITAS ONLINE

Parreitas: Os Romanos em Alcobaça | Sítio Arqueológico 
Visita online à Villa Romana de Parreitas situa-se na freguesia 
de Bárrio, concelho de Alcobaça, e é uma estação arqueológica 
que poderá ter a sua origem na Idade do Ferro e romanizada 
entre os séculos I a IV d.C, sendo herdeira de uma tradição 
que remonta desde o Calcolítico e se prolonga até à Alta Idade 
Média. O espólio desta povoação pode ser visto no Museu 
Monográfico de Bárrio, no Centro de Informação e Documen-
tação da Villa Romana de Parreitas. Inclui objetos de cerâmica, 
utensílios de tecelagem e metalurgia e objetos de adorno.

Central da Confluência dos Rios Alcoa e Baça | Sítio Industrial 
Visita à exposição permanente da primeira mini-hídrica indus-
trial de Alcobaça cujo espaço está intimamente ligado ao surgi-
mento e expansão da electricidade na cidade e que viria a marcar 
a paisagem da então vila alcobacense, eminentemente rural.  

Mata Nacional do Vimeiro | Mata Nacional 
Visita online à Mata Nacional do Vimeiro que se situa no concelho 
de Alcobaça e estende-se por 267 hectares, tendo como espécie 
principal o pinheiro-bravo (60% da área), seguido do eucalipto 
(8% da área) e do sobreiro (6% da área). É constituída por quatro 
matas: a mata da Roda, do Gaio, da Ribeira e do Canto. Desde 
julho de 2020 que se encontra disponível um percurso marcado 
pela Mata que permite, a todos os amantes da natureza, a sua 
descoberta de forma segura. Aventura-te com a tua família.Museu do Vinho de Alcobaça | Museu 

Visita temática ao maior e mais completo Museu do Vinho por-
tuguês, com incidência na dimensão nacional da coleção.

16 e 18 abril: 9h30 às 12h00 e 14h00 às 18h00 

16 e 18 abril: 9h30 às 12h00 e 14h00 às 18h00

16, 17 e 18 abril: 14h00 às 17h00 

Link: https://aminhaterra.cm-alcobaca.pt/26428/parreitas-os-romanos-
alcobaca

Link: https://aminhaterra.cm-alcobaca.pt/26423/mata-vimeiro 

17 e 18 abril: 10h00 -11h00 – 12h00 – 14h00 – 15h00 – 16h00 – 17h00  



Através de uma apresentação perfomativa “A Aldeia vai ao 
Museu”, a aldeia de Cabeças, de Alvaiázere, vai inugurar a sua 
própria exposição, no Museu Raul da Bernarda (Alcobaça). 
A obra que ficará exposta, de co-criação desenvolvida pela 
comunidade de Cabeças, em conjunto com profissionais do 
Museu Raul da Bernarda e a equipa artística SAMP, teve como 
inspiração a obra “Cabeça Cruzada II”, de Alberto Cidraes. Esta 
peça museológica, cedida temporariamente pelo Município de 
Alcobaça, para ficar em exposição na Junta de Freguesia de 
Maçãs de Dona Maria (Alvaiázere), foi acompanhada de uma 
réplica, impressa em 3D pelo FabLab de Porto de Mós.
A exposição estará patente de 20 de abril a 10 de julho.

19 ABR . 15H00

“ALDEIA VAI AO MUSEU” DA 
COMUNIDADE DE CABEÇAS 

MUSEU NA ALDEIA: 
CABEÇAS VAI AO MUSEU 
RAUL DA BERNARDA

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

E APRESENTAÇÃO PERFORMATIVA

A Aldeia de Cabeças (Alvaiázere) foi a mais recente comunidade a realizar a inauguração 
da sua própria exposição no âmbito do projeto Museu na Aldeia, desenvolvido pela So-
ciedade Artística e Musical de Pousos (SAMP, Leiria), inserido na programação da Rede 
Cultura 2027. 
A obra de co-criação desenvolvida pela comunidade de Cabeças, em conjunto com pro-
fissionais do Museu envolvido e a equipa artística SAMP, teve como inspiração a obra 
“Cabeça Cruzada II”, de Alberto Cidraes, peça museológica cedida temporariamente pelo 
Município de Alcobaça através do Museu Raul da Bernarda, para ficar em exposição na 
Junta de Freguesia de Maçãs de Dona Maria (Alvaiázere). Foi acompanhada de uma répli-
ca, impressa em 3D pelo FabLab de Porto de Mós. 
A obra coletiva “Cabeças Imaginárias” é composta por dezenas de peças modeladas em 
barro pelos participantes, ligadas entre si por um fio, que se posiciona enquanto elemento 
simbólico de união entre elas. O tema escolhido pela comunidade pretende prestar ho-
menagem às pessoas e personagens da aldeia, sejam elas reais ou fruto da criatividade e 
imaginação coletiva e individual. A concretização desta obra contou, ainda, com o apoio do 
CENCAL (Alcobaça), no processo de transformação cerâmica e cozedura do barro.

O projeto Museu na Aldeia é co-financiado pelo POISE – Portugal 2020, através da 
Iniciativa Portugal Inovação Social, e tem como investidor social a Câmara Municipal de 
Leiria, juntando ainda a Rede Cultura 2027 como parceira que reúne Museus, Câmaras 
Municipais, Juntas de Freguesia, Associações e Instituições dos 26 Municípios em rede. 
Conta, ainda, com o apoio do Politécnico de Leiria, União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes, entre tantos outros que se vêm juntando a esta criativa e inovadora 
iniciativa.

20 ABR A 10 JUL

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

MUSEU NA ALDEIA: 
CABEÇAS VAI AO MUSEU 
RAUL DA BERNARDA

MUSEU RAUL DA BERNARDA 

MUSEU RAUL DA BERNARDA 

Público geral | Entrada Livre
Quarta a sexta-feira: 10h às 13h e 14h às 17h | Sábado e domingo: 14h às 18h 
Fechado segunda e terça-feira



Esta exposição apresenta dezenas de documentos ilustrativos 
do largo espectro da atuação censória que vigorou durante os 
48 anos, desde o regime militar ao regime de Oliveira Salazar 
e Marcelo Caetano. A exposição foi estruturada em cinco nú-
cleos, de forma a contemplar os diversos setores da atividade 
informativa e cultural em que funcionaram os mecanismos 
censórios, desde a Imprensa à Música, passando pela Rádio, 
TV, Cinema e Teatro.
Ao nível da Imprensa, existem dezenas de provas de censura 
que mostram a diversidade e a tipologia dos cortes, desde a 
política ao desporto, passando pelas questões autárquicas, 
sindicais e cineclubísticas, entre outras. Neste setor integra-se 
ainda um pequeno núcleo de publicações clandestinas que 
mostra o recurso engenhoso de várias organizações.
No domínio do Cinema, podem ser apreciadas ordens dos cen-
sores, anúncios retocados e mapas semanais dos Serviços de 
Exame e Classificação da Inspeção dos Espetáculos. Ao nível da 
Literatura, são apresentados vários autos de busca e apreensão 
de livros nas tipografias, editoras, livrarias e fronteiras. No campo 
do Teatro, guiões, ofícios, notificações e cartazes atestam a ação 
do lápis azul. No âmbito da Música, apresentam-se processos 
movidos contra músicas e letras de canções proibidas. 

As oficinas Tira[teimas], assumem-se como um conjunto de 
sessões de funcionamento regular, temáticas e estruturadas, 
para diferentes públicos. Cada sessão tem um/a convidado/a 
e um tema especifico. Funciona através da plataforma online 
Zoom. Pretende-se Re [descobrir], re [ativar] e re [conhecer] 
estratégias de envolvimento da comunidade, colocando a in-
formação ao serviço da tomada de consciência e da mudança 
de atitudes e comportamentos, sempre numa perspetiva de 
empowerment e de ajuda, esclarecendo a comunidade em 
temáticas tão diversas como o desenvolvimento pessoal, 
educação parental, dificuldades de aprendizagem, violência, 
motivação e empreendedorismo, concretização de objetivos/
sonhos, etc.
Destinam-se ao público geral e pretendem clarificar conceitos; 
possibilitar a identificação de comportamentos e sinais de aler-
ta; desmistificar crenças; debater estratégias de intervenção; 
reforçar a capacidade de foco, as resiliências e permitir uma 
tomada de decisão mais consciente relativa às escolhas indi-
viduais e grupais.

21 ABRIL - 8ª OFICINA
“Sustentabilidade, 3 R’s (que afinal já são 7!), Plastic Free... 
Estaremos (mesmo) a pensar nas gerações futuras?”

Sinopse: Repensar, Recusar, Reduzir, Reparar, Reintegrar, Reci-
clar, Reutilizar. Os sete R’s fazem parte de um processo educati-
vo que tem por objetivo uma mudança de hábitos no quotidiano 
dos cidadãos/ãs, garantindo um futuro melhor para todos. 
Objetivos: Sensibilizar para a necessidade de repensar os valo-
res e práticas de todos nós, reduzindo o consumo exagerado e 
evitando o desperdício.

Oradora: Flávia Desidério (Gerente da Loja “Corpo e Mente”)

26 MAIO - 9ª OFICINA
“Gerir ansiedade(s) - com ou sem pandemia!”

Sinopse: A ansiedade é normal e tem uma função importante, 
contribuindo fortemente para a nossa decisiva capacidade de 
adaptação. Porém, em certas circunstâncias, como a da atual 
pandemia, a ansiedade, a tensão e/ou a preocupação, tendem 
a ser mais sentidas que o habitual, dificultando, por exemplo, as 
escolhas e as mudanças no final do ano letivo. 
Objetivos: Sensibilizar para o problema da ansiedade; desenvol-
ver estratégias para enfrentar situações de stress disfuncional; 
promover formas de relaxar o corpo de modo a prevenirmos 
problemas de saúde associados a esta situação.

Oradores: Ana Grazina (Psicóloga Clínica) e pessoas com pro-
blemática ansiosa

23 JUNHO - 10ª OFICINA
O dia passou a correr? Não teve tempo para si? Precisa de rela-
xar?  Venha “desligar-se do mundo” 90 minutos… pelo menos!

Sinopse: Se pretende ter tempo de qualidade só para si, tonificar 
o seu corpo, desenvolver a flexibilidade, melhorar a respiração e 
diminuir a sensação de stress… esta oficina é para si!
Objetivos: Reaprender a reconquistar o seu próprio ritmo, conhe-
cendo e aceitando os seus próprios limites mentais e físicos. 

Oradores: Susana Raimundo (Instrutora de Yoga)

O tabuleiro em formato gigante, permitirá que os parti-
cipantes sejam protagonistas de Abril’74.
Um jogo que nos demonstra, através das mais variadas 
perguntas sobre múltiplas áreas, o que significou o 
Estado Novo e a ditadura, bem como a importância do 
25 de Abril para os portugueses e para Portugal.
Sabes o que foi a PIDE ou o MFA? Quem foi o primeiro 
Presidente da República após o 25 de Abril?
Em que ano é que se realizaram as primeiras eleições 
livres, após o 25 de Abril?

- VISITA À EXPOSIÇÃO

 - JOGO “À DESCOBERTA DO 25 ABRIL”

SERVIÇO EDUCATIVO

21 ABR A 19 JUN 21 ABR . 26 MAI . 23 JUN

EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO MUSEU NACIONAL DE IMPRENSA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM

25 ABRIL
LÁPIS AZUL: A CENSURA NO ESTADO NOVO

OFICINAS TIRA[TEIMAS]

MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA

Público geral | Entrada Livre
Terça a domingo: 10h às 13h e 14h às 17h

Produção: Museu Nacional de Imprensa

Público geral | 60-90 min
Inscrições: centro.atendimento.jovens@gmail.com

Organização: Município de Alcobaça

Escolas (terça a sexta-feira)
Famílias (dias 23, 24 e 25 abril) | M/8
Mediante marcação prévia: museus@cm-alcobaca.pt



23 ABR . 16H00

A IDADE NÃO ME DEFINE 
DA ATRIZ E AUTORA HELENA ISABEL 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO LIVRO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

No dia em que se comemora o Dia Mundial do Livro, Helena 
Isabel apresenta a sua obra “A idade não me define”.
«Envelhecer não significa diminuir os nossos interesses ou não 
aproveitar os prazeres que a vida nos dá diariamente. Significa 
que podemos desfrutar desses prazeres mais intensamente com 
a sabedoria que um longo passado de experiências nos deu.» 
Helena Isabel traz-nos um livro inspirador onde partilha alguns 
episódios e etapas marcantes da sua vida e nos revela o seu se-
gredo para se sentir feliz, tranquila e segura com a idade que tem.
Vivemos numa sociedade que privilegia a juventude e a beleza, 
mas esta conhecida atriz recusa-se a ser rotulada de «idosa», é 
uma mulher mais experiente que mantém a mesma curiosidade, 
a mesma alegria e o mesmo entusiasmo por abraçar novos pro-
jetos. O segredo? A idade não nos define. O que nos define são 
as nossas escolhas, os nossos sonhos, a nossa capacidade de 
continuarmos a investir em nós próprias e a sorrir.
Com dicas muito práticas sobre alimentação e tipos de exercício 
físico adequados, os cuidados a ter com a saúde, conselhos de 
moda e beleza, para mulheres depois dos 50 anos, Helena Isabel 
reflete ainda sobre questões fundamentais com que a maioria 
das mulheres se defrontam depois dos 50 tais como a meno-
pausa, o amor, a sexualidade, a família e os amigos.

Público Geral | 60 min | Auditório 

“Numa conferência-performance intitulada Salário Máximo, 
apresentada na Assembleia da República Portuguesa, em Lis-
boa, em 2014, (a coreógrafa) Vera Mantero dizia que a dança 
lhe parecia a arte menos apropriada para falar do que quer que 
fosse. Segundo a artista, seria mais simples vincular uma ideia 
concreta no cinema ou na literatura. Esta afirmação sustenta 
uma ideia comum de que a dança não pode falar, sendo, no 
entanto, uma metáfora para o pensamento. O aparente confli-
to que aqui se desponta aponta para a relação entre política e 
poética, que poderia ser expresso na dicotomia entre escrita de 
texto e composição de gestos, ações e movimentos.”
João dos Santos Martins

Coreografia: João dos Santos Martins
Interpretação: Adriano Vicente
Música e interpretação ao vivo: João Barradas
Texto: José Maria Vieira Mendes
Texto em LGP: Sofia Fernandes
Guarda-roupa: Constança Entrudo
Luz: Filipe Pereira
Produção: Materiais Diversos
Produção executiva: Associação Parasita e Association Mi-Maï
Co-produção: Alkantara, Associação Parasita, Centro Cultural Vila Flor, 
Materiais Diversos
Residências artísticas: Espaço Alkantara, Centro Cultural Malaposta, Estúdios 
Vítor Córdon, 23 Milhas - Ílhavo
Agradecimentos: Sandra Gorete Coelho
Créditos da fotografia: José Carlos Duarte
Materiais Diversos, Associação Parasita e Alkantara são financiadas por 
República Portuguesa | Cultura-Direção Geral das Artes.

Público geral | M/6 | 5€

22 ABR . 21H30

COREOGRAFIA
DE JOÃO DOS SANTOS MARTINS

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO



O Dia Mundial da Dança, celebrado a 29 de abril 
com iniciativas por todo o mundo, foi criado em 
1982 pelo Comité Internacional da Dança da 
UNESCO com o objetivo de chamar a atenção do 
público em geral para a importância da dança e 
incentivar o apoio por parte das entidades gover-
namentais a esta arte. A Academia de Dança de 
Alcobaça volta a associar-se a esta celebração 
promovendo um espetáculo no Cine-Teatro de 
Alcobaça.

29 ABR . 21H30

ACADEMIA DE DANÇA DE ALCOBAÇA 
COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA DANÇA

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA 
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Organização: Academia de Dança de Alcobaça

Público geral | 60 min | M/6 | 6€

25 ABR . 10H30

CAMINHAR EM LIBERDADE
COMEMORAÇÕES DO 25 ABRIL

FRENTE AO MOSTEIRO – PRAÇA 25 DE ABRIL

Partida e chegada frente ao Mosteiro
Percurso: 7 km

OFERTA de T-shirt aos primeiros 1000 participantes
Oferta de Maçã de Alcobaça



30 ABR . 21H00 E 22H30

A FEIRA
ESPETÁCULO DE ARTES DE RUA

FRENTE AO MOSTEIRO – PRAÇA 25 DE ABRIL

Ficha artística e técnica

Direção Artística: Julieta Rodrigues 

Responsável Movimento e Assistência de Encenação: António Oliveira 

Interpretação: André Araújo, Douglas Melo, Marisa Vieira, Mavatiku José, Patrícia Queirós, 

Pedro Estevam, Pedro Henriques, Pedro Matias e Ricardo Passos

Sonoplastia: Filipe Lopes 

Operação de Som: Rafael Maia e Bernardo Bento 

Produção Executiva: Joana Domingos 

Cenografia, Adereços e Figurinos: Hugo Ribeiro 

Direção técnica e Operação de Luz: Rui Azevedo 

Direção técnica e montagem: Boca de Cão 

Vídeo, Fotografia de Cena e Documentário: Patrícia Poção 

Coprodução: Radar 360° e Artemrede Apoio Centro 2020 | Programa Operacional Regional 

do Centro e República Portuguesa – Cultura I DGARTES – Direção-Geral das Artes 

Público geral |M/6 | Entrada livre

A FEIRA é um espetáculo de artes de rua, da companhia RADAR 
360°. Inspirados nos fluxos nómadas e itinerantes das Festas 
e das Romarias, e das Histórias das suas gentes, criamos uma 
Feira-Circo de autor, que reinventa em permanência as suas 
próprias regras. Porque vamos à Feira? Que ritual é este? Como 
vivemos o efémero? A FEIRA como arte da Mistura e do Encon-
tro. Arte multidisciplinar! Este espetáculo é uma coprodução da 
companhia com a Artemrede, e resulta numa experiência imer-
siva que percorre 12 dos municípios da rede: Abrantes, Alcanena, 
Alcobaça, Almada, Montemor-o-Novo, Montijo, Palmela, Pom-
bal, Santarém, Sobral de Monte Agraço, Tomar e Torres Vedras. 
A FEIRA tem Direção Artística de Julieta Rodrigues e inclui um 
documentário cinematográfico sobre todo o processo de criação 
e apresentações, realizado por Patrícia Poção.

BENEDITA - PRAÇA DR. JOSÉ DAMASCENO CAMPOS
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5 MAI . 15H00

CAMPEONATO NACIONAL DE POESIA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

ESPETÁCULO PARA ESCOLAS

Criação, transcriações, encenação e interpretação: Paulo Condessa 
e Nuno Moura

Público escolar | M/6 | Entrada livre

Dois poetas, duas bocas, quatro braços e outra tantas pernas, 
a dizer poemas em coro sincronizado. Do Rap ao Recital, do 
Stand Up Comedy aos Jograis. Do clássico ao contemporâneo, 
do conservador ao irreverente, em tom sério, boémio, contido 
ou contente. Gostamos do som e do sentido, do gesto e do 
ruído e até de pessoas sem ouvido. O resto é conversa e, mais 
abaixo ou mais acima, o coração bate e a coisa rima. Venha 
o Camões e o Cesariny, Adília Lopes ou Herberto Helder, tudo 
campeões nacionais, tudo gente que penou e perguntou: qual 
o mal de sermos loucos, se somos originais?

6 MAI

DIA NACIONAL DO AZULEJO

1ª visita: 10h - 2ª visita: 11h | Nº participantes: 20 pessoas por visita
Inscrição prévia: estagio.cultura@cm-alcobaca.pt

Público geral | 40 min  | Entrada livre

1ª visita: 11h - 2ª visita: 15h | Nº participantes: 12 pessoas por visita
Inscrição prévia: visitas@malcobaca.dgpc.pt

Público geral | 50 min  | Entrada livre

O Dia Nacional do Azulejo,  que se comemora a 6 de maio,  foi instituído com o objetivo de sensibilizar a sociedade para a proteção 
do nosso património azulejar. Este ano a Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica (APCVC), de que Alcobaça é 
membro fundador, programou um conjunto de atividades a realizar nos diferentes territórios. Em Alcobaça decorrerão nos seus 
Mosteiros Cistercienses. 

MOSTEIRO DE COZ . 10H00 E 11H00

Os azulejos da sacristia da igreja do Mosteiro de Santa Maria de 
Coz - “Cenas da vida de São Bernardo, o maior impulsionador 
da Ordem de Cister”.

MOSTEIRO DE ALCOBAÇA . 11H00 E 15H00

A iconografia dos azulejos da Capela do Desterro.
Visita orientada por Cecília Gil.



“Os Monólogos da Vacina, um espetáculo com fibra” é um 
espetáculo musical que marca o regresso de João Baião aos 
palcos de todo o país. 
“Os monólogos da Vacina, um espetáculo com fibra,” é um 
espetáculo que de “monólogos” tem muito pouco, pois, irá ser 
palco das mais diversas situações que através do humor, da 
música e da dança irão materializar a energia e o positivismo 
inerentes a João Baião. 
A vacina é aqui o sinónimo da fibra e da energia de todo um 
povo que se materializa através do sorriso na resiliência, na 
capacidade de superação.
Numa abordagem divertida e descontraída à realidade contem-
porânea que Portugal e o Mundo atravessam demonstrando 
que com o prisma do humor e da fantasia tudo se torna mais 
fácil.
Atores, Cantores e Bailarinos levarão até si um espetáculo vi-
brante e muito divertido.

7 MAI . 21H30

OS MONÓLOGOS DA VACINA
COMÉDIA MUSICAL

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO
BENEDITA

Público geral | M/12 | 15€

13 MAI 

CÁTEDRA UNESCO PARA A CULTURA, 
TURISMO E DESENVOLVIMENTO

CICLO DE CONFERÊNCIAS

MOSTEIRO DE ALCOBAÇA

10h00
Receção pelo Município de Alcobaça e pela Diretora do Mosteiro de Alcobaça

10h30
Visita guiada ao Mosteiro de Alcobaça, Ana Pagará - Diretora do Mosteiro de Alcobaça

12h30
Almoço

14h00
Palestra
Gestão Turística dos Sítios Classificados como Património Cultural

João Gouveia Monteiro, Universidade de Coimbra
Gestão de equipamentos culturais na era pós-Covid - o caso da Biblioteca da Universidade de Coimbra

15h00
Mesa Redonda
Mestrado Turismo, Território e Patrimónios

Fernanda Delgado Cravidão e Lúcio Sobral da Cunha, Universidade de Coimbra
Património UNESCO um livro que também permite ler o território
A UNESCO, o Geopatrimónio e o Desenvolvimento Sustentável

No dia 13 de maio, realiza-se no Mosteiro de Alcobaça um Ciclo de Conferências, no âmbito da Cátedra UNESCO para a Cultura, 
Turismo e Desenvolvimento, organizado pela Universidade de Coimbra, Mosteiro de Alcobaça, com o apoio institucional do Município 
de Alcobaça.



14 MAI . 21H30

BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA TURQUELENSE
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Público geral | M/6 | 5€

Concerto pela centenária banda da Sociedade Filarmónica 
Turquelense, com atuação especial de Sara Rocha, que no final 
deste ano celebrará 109 anos de existência (em 1 de dezembro 
de 1913 era oficialmente constituída a Sociedade Filarmónica 
Turquelense). 

Nesta primavera, apresenta-se mais uma vez ao público no 
Cine-Teatro de Alcobaça, para mais um espetáculo memorável.

18 MAI

DIA INTERNACIONAL
DOS MUSEUS

DIA ABERTO DOS MUSEUS 
VISITAS TEMÁTICAS  [GRATUITO] 

Museu do Vinho de Alcobaça 
Visita temática ao maior e mais completo Museu do Vinho 
português, com incidência na dimensão nacional da coleção.

EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS

RIOS DE PORTUGAL: ALCOA E BAÇA
Central da Confluência dos Rios (18 MAI A 31 DEZ) 

25 ABRIL - LÁPIS AZUL: A CENSURA NO ESTADO NOVO
Museu do Vinho de Alcobaça (21 ABR A 19 JUN)

MUSEU NA ALDEIA: CABEÇAS VAI AO MUSEU RAUL
DA BERNARDA
Museu Raul da Bernarda (20 ABR A 10 JUL)

Museu Raul da Bernarda 
Visita temática à exposição permanente da coleção da antiga fá-
brica Raul da Bernarda, reportando à louça artística de Alcobaça 
de finais do século XIX aos anos 50 do século XX. Na exposição 
podem ainda ser visto a belíssima coleção do antigo Rancho do 
Alcoa onde constam os magníficos vestidos de cena do grupo 
cénico do rancho, pintados à mão pelos pintores da fábrica.

Central da Confluência dos Rios Alcoa e Baça
Visita à exposição permanente da primeira mini-hídrica industrial 
de Alcobaça cujo espaço está intimamente ligado ao surgimento 
e expansão da electricidade na cidade e que viria a marcar a 
paisagem da então vila alcobacense, eminentemente rural.

10h00 -11h00 – 12h00 – 14h00 – 15h00 – 16h00 – 17h00

10h00 às 13h00 e 14h00 às 17h00

10h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00



18 MAI A 31 DEZ

RIOS DE PORTUGAL:
ALCOA E BAÇA
EXPOSIÇÃO MULTIMÉDIA

CENTRAL DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS

O projeto Rios de Portugal apresenta-nos esta proposta de 
exposição multidisciplinar em termos artísticos, que ocorre no 
piso superior da Central Elétrica da Confluência dos Rios Alcoa 
e Baça, um espaço histórico, pioneiro no fornecimento energé-
tico na cidade e situado num ponto icónico e enigmático onde 
o Alcoa e o Baça se unem. 
A exposição passa por uma intervenção artística multidiscipli-
nar em torno dos rios Alcoa e Baça.
Através de três diferentes linguagens artísticas - vídeo, ilustra-
ção digital e pintura plástica – damos uma ferramenta a cada 
indivíduo para que, após a experiência obtida, possa ajudar na 
preservação e manutenção do Alcoa e Baça. 

Produção: Rios de Portugal - Um Projeto Supramente

Público geral | Entrada Livre
Quinta-feira a domingo:  14h – 17h

1 e 2.º Ciclo | 60 min
Mediante marcação: museus@cm-alcobaca.pt

1 e 2.º Ciclo | 60 min
Mediante marcação: museus@cm-alcobaca.pt

SAPAL
18 MAIO . 11H
Dia Internacional dos Museus

Sendo a intervenção maioritariamente artística, 
existe também uma vertente educativa que preten-
de consciencializar e emancipar o público infantil e 
jovem para a necessidade de uma maior atenção re-
lativamente ao meio ambiente. É um dado reconhe-
cido por todos mas ainda pouco praticado, daí uma 
actividade dirigida ao público infantil entre os 6 e os 
15 anos, resgatá-los das emergentes e velozes tecno-
logias e aproximá-los dos rios e o meio ambiente em 
redor. A atividade de seu nome SAPAL, será um jogo 
de aquecimento numa componente física em que 
se pretende expor que, perante um comportamento 
de acomodação existe uma tendência comum para 
ignorarmos o ambiente em volta.

CIDADE ENVENENADA / RIO POLUÍDO
23 SETEMBRO . 11H
Jornadas Europeias do Património

Na segunda atividade é experimentado um jogo de 
causa-efeito, em que é feita a limpeza da “cidade” 
com uma análise conclusiva no final sobres os 
efeitos secundários e consequências para todos os 
ecossistemas. 

Orientação: Rios de Portugal - Um Projeto 
Supramente

SERVIÇO EDUCATIVO



20 MAI . 21H30

VIVIANE CANTA PIAF
CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO
BENEDITA

Público geral | M/6 | 8€

“Viviane Canta Piaf” é um concerto pleno de inspiração, em que 
a cantora Viviane e sua banda prestam homenagem a uma das 
maiores senhoras da canção francesa: Edith Piaf.
Temas como “La Vie en Rose”, “Padam Padam“, “Non, Je Ne 
Regrette Rien ”, “Sous le ciel de Paris”, “Milord” ou “Mon Dieu”, 
entre outros, fazem parte de um alinhamento marcado por
histórias de amor e tragedia, um espetáculo repleto de emoção 
e de algumas surpresas, em que Viviane irá conduzir o público 
aos longínquos anos 40 e 50, num ambiente bem parisiense.
Viviane mostra-nos uma nova faceta do seu talento, surpreen-
de-nos com a versatilidade da sua voz e deixa-nos rendidos 
pela forma apaixonada como interpreta todo este repertório.
Um espetáculo único e inesquecível, numa das vozes mais 
carismáticas da atual música portuguesa.
Em palco, Viviane será acompanhada por Tó Viegas na guitarra 
acústica e guitarra portuguesa, João Gentil no acordeão, Filipe 
Valentim no piano, Bruno Vítor no contrabaixo e João Vitorino 
na guitarra elétrica.

21 E 22 MAI

BOM DIA, CERÂMICA!

21 E 22 MAIO 
DIA ABERTO NO MUSEU 
Museu Raul da Bernarda  
Visita à exposição permanente da coleção da antiga fábrica 
Raul da Bernarda, reportando à louça artística de Alcobaça de 
finais do século XIX aos anos 50 do século XX.

21 E 22 MAIO 
ONLINE 
Apresentação performativa “Aldeia Vai ao Museu” da comu-
nidade de Cabeças (Alvaiázare) e inauguração da exposição 
“Museu na Aldeia: Cabeças vai ao Museu Raul da Bernarda”
Registo vídeo da iniciativa do projecto Museu na Aldeia no 
Museu Raul da Bernarda. A Aldeia de Cabeças (Alvaiázere) 
foi a mais recente comunidade a realizar a inauguração da 
sua própria exposição no âmbito do projeto Museu na Aldeia, 
desenvolvido pela Sociedade Artística e Musical de Pousos 
(SAMP, Leiria), inserido na programação da Rede Cultura 
2027. A obra de co-criação desenvolvida pela comunidade de 
Cabeças, em conjunto com profissionais do Museu envolvido 
e a equipa artística SAMP, teve como inspiração a escultura de 
cerâmica “Cabeça Cruzada II” de Alberto Cidraes. 

22 MAIO . 15H 
VISITA GUIADA DO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA  
Os núcleos de escultura em Terracota do Mosteiro 
Visita orientada por Cecília Gil 

Exposição Museu na Aldeia: Cabeças vai ao Museu Raul 
da Bernarda 
Exposição Temporária 

10h00 às 13h00 e 14h00 às 17h00 

Público geral | Entrada gratuita | 90 min | Nº participantes: 15 pessoas 
Inscrição prévia: visitas@malcobaca.dgpc.pt 

10h00 às 13h00 e 14h00 às 17h00  
Produção: SAMP | Rede Cultura 2027 | CMA – Museu Raul da Bernarda 

Como em anos anteriores, as cidades e vilas de cerâmica por-
tuguesas e membros honorários que a compõem, participam 
na jornada europeia das Cidades Cerâmicas BOM DIA, CERÂ-
MICA!  de 21 e 22 de maio de 2022, com o objetivo de chamar a 
atenção do público para a cerâmica nacional e europeia, através 
da realização de vários eventos: exposições; visitas guiadas; 
horário especial de funcionamento das oficinas e ateliers ce-
râmicos ou empresas cerâmicas; demonstrações de decoração 
de cerâmica, como jogos; museus abertos à noite; atividades 
para crianças; performances; concertos com instrumentos ce-
râmicos; conferências e palestras; e muitos mais. O Município 
de Alcobaça, enquanto membro fundador da APCVC, integra 
um programa variado onde ganha destaque os dias abertos nos 
museus, a exposição “Museu na Aldeia: Cabeças vai ao Museu 
Raul da Bernarda” e as visitas guiadas do Mosteiro de Alcobaça 
(DGPC) e Mosteiro de Coz. Associado ao programa está ainda 
uma programação online que integra a programação europeia 
via vídeo streaming.  



21 E 22 MAI 21 A 29 MAI

MERCADO DO SÉCULO XIX 25ª SEMANA INTERNACIONAL DO ACORDEÃO 
“ALCOBAÇA 2022”FRENTE AO MOSTEIRO – PRAÇA 25 DE ABRIL

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça e Ranchos Folclóricos
do Concelho

Público geral | Entrada livre
Sábado: 15h00 às 20h30 | Domingo: 14h00 às 20h30

Elementos dos ranchos do concelho, vestidos a rigor, recriam 
o ambiente do Mercado do séc. XIX que tinha lugar junto ao 
Mosteiro. Nessa época, os agricultores e os artesãos, das diver-
sas freguesias do concelho, vinham à Vila regularmente vender 
os seus produtos: pão, fruta, hortaliças, enchidos, azeite, vinho, 
mel, cestas e peças de barro. 
Haverá ainda lugar para recriações das danças, cantares, bailes, 
jogos tradicionais, idas à fonte e desfiles de noivos.

Organizada pela Associação de Acordeão de Portugal, em par-
ceria com o Município de Alcobaça e com a Orquestra Típica e 
Coral de Alcobaça, a Semana conta com o 25º Troféu Nacional 
e o 6º Concurso Internacional, além de outros concertos e mas-
terclasses.



28 MAI . 21H30

AMÁLIA HOJE
FRENTE AO MOSTEIRO – PRAÇA 25 DE ABRIL

Este espetáculo é promovido pelo Município de Alcobaça, no âmbito da 
parceria “Rede Cultural - Lugares Património Mundial do Centro 2.0”, financiado 
pelo programa Centro 2020. Este projeto tem como parceiros os Municípios 
de Alcobaça, Batalha, Coimbra e Tomar, com intuito de valorizar o património 
classificado pela UNESCO de cada região, dando continuidade ao trabalho 
desenvolvido pela anterior parceria, liderada pela Turismo do Centro de Portugal.

Público geral | Entrada livre

“Amália Hoje” é um projeto pop português criado por Nuno Gon-
çalves (The Gift) em colaboração com Sónia Tavares (The Gift), 
Fernando Ribeiro (Moonspell) e Paulo Praça.
Para assinalar o 10º aniversário da morte de Amália Rodrigues, 
Nuno Gonçalves foi convidado pela Valentim de Carvalho, a rein-
terpretar algumas canções do vasto catálogo da “Diva do Fado”. 
Assim nasceu o disco, “Amália Hoje” com edição em 27 de abril 
de 2009, com nove fados reinterpretados com uma abordagem 
pop contemporânea. Nessa altura Nuno Gonçalves afirmava que 
“Amália foi a primeira e talvez a única artista pop com dimensão 
mundial, que Portugal alguma vez teve”.
O primeiro single, “Gaivota”, um poema de Alexandre O’Neill e 
música de Alain Oulman, foi cantado por Sónia Tavares tornan-
do-se no maior sucesso de rádio do ano. O trabalho“Amália 
Hoje” conquistou a tripla platina com mais de 80.000 unidades 
vendidas só em Portugal, tendo sido um dos últimos grandes 

fenómenos nacionais de vendas, tendo também ultrapassado 
fronteiras com concertos na Ásia, no Canadá, EUA, Brasil, além 
de vários países europeus.
Chegou agora o momento de poder assistir de novo a este pro-
jeto, que encerrará um ano de homenagens do centenário do 
nascimento da nossa maior Diva do Fado.
A banda volta à praça do Mosteiro de Alcobaça onde também se 
juntam Mário Barreiros na bateria, Israel Pereira na guitarra, Carl 
Minneman no baixo e um coro de sete elementos.

Hugo Trindade | guitarra, loops, vocoder 
Aires Pereira | baixo elétrico 
Edgar Alexandre | piano elétrico, órgão 
Luís Pereira | bateria 

Público geral | 45 min | Entrada livre

João Jerónimo | voz, baixo elétrico 
Renato Caetano | guitarra, voz 
Emanuel Severino | bateria, voz 

Público geral | 45 min | Entrada livre

22H00

23H00

4 JUN 

HUGO TRINDADE 4TET 

SIDEWALKERS 

JAZZ

ROCK 

FRENTE AO MOSTEIRO – PRAÇA 25 DE ABRIL

Neste seu novo projeto, o guitarrista alcobacense propõe 
uma espécie de regresso às origens, às suas primeiras in-
fluências e aventuras pelo jazz moderno: o quarteto com 
guitarra, piano, baixo e bateria. Procurando reinventar e 
refrescar esta formação, Trindade apresenta-se em palco 
com um arrojado cruzamento de músicos: o intenso 
baixista Aires Pereira (Moonspell), e os emergentes Edgar 
Alexandre (piano) e Luís Pereira (bateria).  

Amantes de canções simples e diretas, o universo Side-
walkers não é um cenário negro e depressivo com que 
se aborda o mundo, mas um quadro aberto a todas as 
emoções e pensamentos em que tudo se pode escrever, 
como se tivéssemos os olhos fechados e alguém nos 
chegasse ao ouvido e sussurrasse: “Belo”. Após terem 
sido considerados, em 2009, banda Novos Talentos 
Fnac e em 2011 editado o seu álbum de estreia, os Side-
walkers atuaram durante alguns anos nos mais diversos 
palcos nacionais, sendo de destacar o Festival Paredes 
de Coura. Passaram por um período de pausa e regres-
saram em plena pandemia com o vídeo “manipulation”, 
prometendo um regresso às edições discográficas e a 
novos palcos em 2022. 



5 JUN . 17H00

COM SÓNIA ARAÚJO

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

FRENTE AO MOSTEIRO – PRAÇA 25 DE ABRIL

Público geral | Entrada livre

No YouTube/VEVO os seus vídeos já somaram mais de 37 
milhões de visualizações.Entre eles, encontramos êxitos que 
têm feito as delícias dos mais novos, como “Transportes”, 
“Passadeira”, ou “O Bombeiro”, “A professora”, e “O DJ”, que 
juntosultrapassam os 20 milhões de visualizações.
Em 2018, foi editado o DVD “As Músicas da Sónia”, que liderou 
o Top nacional devendas, tendo se também estreado no Canal 
Panda. De imediato as músicas deSónia Araújo viajaram para 
casas e escolas do país inteiro. Os seus vídeos e cançõeschega-
ram a ser adoptados por professores e auxiliares de educação 
que osutilizaram como instrumento de trabalho para ensinar 
aos seus alunos “AsProfissões”.
A confirmar o seu enorme talento para a dança e a 
sua popularidade e simpatia juntodo público em 
geral, Sónia, venceu o concurso da RTP1 “Danças do 
Mundo” ondecom ela participaram e concorreram 
outras figuras públicas femininas do meiotelevisi-
vo e do entretenimento em Portugal.
As Aulas da Sónia, é um espetáculo para toda a 
família. É a delicia não só dos maispequenos, 
mas também dos adultos, mães, avós, pais 
que cresceram com a presençaconstante da 
apresentadora nas manhãs da RTP.

AS AULAS DA SÓNIA

5 JUN . 09H30

MERGULHO NA FLORESTA
EXPERIÊNCIA SENSORIAL COM A NATUREZA DE COZ
DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

CAPELA DE SANTA RITA - COZ

Os passeios nas florestas oferecem inúmeras vantagens, o dia 
começa com um passeio de Mergulho na floresta para desace-
lerar e despertar a ligação sensorial com a natureza. Aprender a 
descansar e repor níveis de energia, e a cura através das árvores. 
Uma experiência única para relaxar e aprender novas formas de 
nos cuidar com as energias subtis da natureza. 
O convite é para experienciar a natureza por carreiros ao longo 
da floresta autóctone, na flora predomina o pinheiro-manso, 
encontrando-se ainda, algum carvalho-português e nas zonas 
mais frescas freixo e loureiro. Existe em abundância, o medro-
nheiro e o carrasco. Algumas orquídeas selvagens bem como 
jacinto-penachudo podem ser observados na Primavera. Fun-
cho, orégãos e poejos também são espécies muito presentes, 
mas no verão. Destaca-se uma grande variedade faunística, 
desde espécies como a Águia-real, raposa, geneta, cobra de 
escada, cigarra, rola-turca, variadíssimas espécies da classe de 
passeriformes entre muitos outros animais. 

PROGRAMA DO DIA 
 
10H00
Desligar telemóveis 
Apresentação 
Entrega de equipamento necessário para as práticas 
 
10H30
Enraizar com a energia da floresta 
Entrar em sintonia com a vibração da natureza 
em especial com as árvores. 
 
11H00
O despertar dos 5 sentidos em sintonia com a natureza; 
Passeio em silêncio contemplação da vida natural 
Meditação da árvore 
 
12H30
Encerra com Ritual do Chá de gratidão à floresta 
(Momento de partilha, fotos) 

13H00
Regresso ao ponto de partida 

Orientação/Guia: Élio Costa

Hora do Encontro: 9h30 – Capela de Santa Rita (Cós) 
Ponto de Partida: Ermida de Santa Rita 
Coordenadas GPS: 605485, -8.954509 
Distância: 4 Km 
Tipo de percurso: circular 
Duração do evento: 3h 
Altitude: Máxima: 122 m / Mínima: 34 m 
Ganho de elevação: 313 m 
Grau de dificuldade: Fácil 
As inscrições são limitadas a 10 participantes  
O que trazer: água, chapéu, roupa e sapatos confortáveis para caminhar 
e apropriado às condições atmosféricas atuais (agasalhos, está fresco na 
floresta) e lanche. 
Obrigatório Kit de proteção individual: máscara e álcool gel. 



9 A 11 JUN . 21H00

PEDRO, O CRU
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA

“Pedro, O Cru” estreará em junho de 2022, no Mosteiro de Alco-
baça, integrado nas celebrações do Dia de Portugal e contará a 
lenda da trasladação do corpo de D. Inez de Castro, de Coimbra 
para o Mosteiro de Alcobaça, onde se encontra ainda hoje, numa 
versão centrada na obsessão de D. Pedro pela vingança dos as-
sassinos da sua amada e pela crueldade da coroação da mesma. 
A encenação é de Tobias Monteiro e contará com Teresa Sobral 
no principal papel, numa produção da KBB (Kind of Black Box).
Com a apresentação de ‘’Pedro, O Cru’’, o criador e encenador 
Tobias Monteiro completa uma série de três peças de teatro que 
compõem uma trilogia dedicada à adaptação de lendas históricas 
do nosso país, escritas pelo grande dramaturgo António Patrício. 
A magia passa por dar ao espectador a oportunidade de assistir 
a textos ficcionados sobre algumas das lendas da nossa história, 
nos próprios locais aos quais se atribuem os factos narrados. 

Ficha Técnica
Encenação: Tobias Monteiro 
Interpretação: Catarina Guerreiro, David Esteves, João Araújo, Márcia Cardoso, 
Pedro Cardoso, Pedro Conceição e Teresa Sobral.
Cenografia e Figurinos: Isabel Finkler 
Luz: Vasco Letria 
Som: Tiago Martins 
Direção de Produção: Rita Lima 
Produção: Ana Rebelo 
Créditos Fotografia: Margarida Rodrigues 

Apoio: República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes 
Apoio à Produção: Câmara Municipal de Alcobaça e Mosteiro de Alcobaça

Público geral | 80min | M/12 | Entrada gratuita

15 JUN . 21H30

ALINE
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Aline encontra-se numa estrada de dois sentidos: 
a memória de uma infância tingida pela nostalgia 
italiana dos anos 70 e um acontecimento trágico que 
levanta questões insaciáveis. Uma viagem de um 
“eu” inquieto, perdido e encontrado no tempo, nas 
palavras e na poética das coisas. Uma ficção autobio-
gráfica que pretende dar boleia à paleta de emoções 
do público. é inevitável, ALINE, por algum instante 
das nossas vidas, já passou pelos nossos corações. 

Ficha Artística
Elenco: Ana Rodrigues, António Almeida, Carlota Cruz, Dora 
Marisa, Elsa Filipe, Eva Gaspar, Gabriel Santos, Isabel Sousa, 
Joana Pica, João Louro, Lília Pato, Lucas Silva, Luís Costa, Maria 
Silva, Patrícia Jorge, Patrícia Luís, Paulo Ascenso, Rita Rosa, Rita 
Trovão, Rosália Domingues, Tatiana Carvalho
Encenação e Produção: Fábio Sílex
Assistente de Encenação: António Almeida, Patrícia Luís
Contra-regra: Elsa Filipe
Direção de Produção: Rosália Domingues, Joana Pica
Produção Executiva: Luís Costa, Tatiana Carvalho
Cenografia: Maria Silva, João Louro
Figurinos: Patrícia Jorge, Rita Trovão
Adereços: Eva Gaspar, Carlota Cruz
Caracterização: Dora Marisa, Anabela Louro
Design de Luz: Rita Rosa, Paulo Ascenso
Sonoplastia: Lília Pato, Gabriel Santos
Técnica: Lívia Dias
Direção Fiscal: Céline Dias
Mecenas: FDF, Lda
Apoio: Câmara Municipal de Alcobaça e Câmara Municipal de 
Porto de Mós

O projeto + Teatro + Cinema é uma iniciativa de interesse cultural 
reconhecida pelo Ministério da Cultura

Público geral | 45 min | M/6 | 5€



FRENTE AO MOSTEIRO – PRAÇA 25 DE ABRIL FRENTE AO MOSTEIRO – PRAÇA 25 DE ABRIL

17 JUN . 21H00 18 JUN . 21H00

FRANCISCO PEÇAS CHURKY

Uma viagem musical pelos anos 60 e 70, onde o público po-
derá desfrutar de uma diversidade de músicas para todos os 
gostos e nacionalidades.
Um espetáculo para recordar temas de célebres cantores ame-
ricanos como Elvis Presley, Dean Martin, Frank Sinatra, entre 
outros, passando ainda por Espanha com Júlio Iglesias e França 
com Joe Dassin.

“Mariposa” o novo álbum de Churky é apresentado em Alcoba-
ça em primeira mão. 
Diogo Rico (nome de Churky) é autor de todos os temas que 
foram gravados no Estúdio Bolota em Alcobaça. As músicas 
voltam a destacar um toque diferenciador, que o levou à vi-
tória no EDP Live Bands 2018 e catapultou Churky para um Público geral | Entrada livre Público geral | Entrada livre

Um concerto mágico na belíssima voz de Francisco Peças 
acompanhado pela banda orquestrada pelo maestro e pianista 
Mário Rui Teixeira.

reconhecimento maior, como são os casos das atuações nos 
festivais NOS Alive (Portugal), Mad Cool (Espanha) e Belém Art 
Fest (Portugal). 



18 JUN . 17H00

PÁSSAROS E COGUMELOS
PARQUE VERDE DE ALCOBAÇA

O espetáculo “Pássaros & Cogumelos”, dedicado à faixa etária 
do primeiro ciclo, surge no seguimento de “As árvores não têm 
pernas para andar”, um espetáculo dedicado à faixa etária do 
pré-escolar que estreou em outubro de 2020.
Apesar de não ser evidente no título, o que é propositado, 
continuarei o meu trabalho em torno do mundo maravilhoso 
das árvores. No espectáculo “As árvores não têm pernas para 
andar” foram dadas algumas noções abrangentes sobre árvores, 
incidindo depois em três árvores bastante distintas: o sobreiro 
- árvore nacional de Portugal, a cerejeira - árvore nacional do 
Japão, e o embondeiro - árvore nacional de Madagáscar.
Neste novo espectáculo, que funciona de forma independente, 
e que está ainda num estado embrionário, a ideia é chegar 
um pouco mais longe na temática das árvores através de dois 
elementos que com elas estão relacionados: os pássaros e os 
cogumelos. Há muitos outros aspectos que serão tidos em conta 
mas, de forma sucinta, enquanto os pássaros vivem no cimo das 
árvores e são essenciais no transporte de sementes para lugares 
longínquos, os cogumelos vivem na base das árvores e estabe-
lecem com estas relações simbióticas, essenciais à sobrevivência 
de ambos.
A isto aliam-se dois aspectos musicais que figurarão no es-
pectáculo: Olivier Messiaen (1908 - 1992), compositor francês 
que era também ornitólogo e que transpôs cantos de pássaros 
para algumas das suas composições e John Cage (1912 - 1992), 
compositor norte-americano que era também especialista em 
cogumelos. No espectáculo a música será interpretada ao vivo 
por mim num instrumento chamado toy piano, um piano em 
miniatura.

Criação e interpretação - Joana Gama;
Música - João Godinho; Ilustrações - Francisco Eduardo; Cenografia - Eles®.

Público alvo: Famílias e crianças (5 - 10 anos) | Entrada livre

Este é o ponto de partida para a criação de “Pássaros & Cogume-
los” que, pela experiência bem sucedida, contará com a mesma 
equipa do espetáculo “As árvores não têm pernas para andar”.
Joana Gama

22 JUN 

RHI_Think 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

10H00
Mercado Americano com Programadores Americanos 
e outros Programadores Internacionais e Organizações 
(Brasil e América Latina) 

14H00
Workshop sobre Novas Conexões entre Turismo e Cultura
Formador: Representante do Hotel Pestana
Formador: Representante do Turismo de Portugal
Formador: Representante do Rio Inovation Week
 
15H30
Financiamento Europeu no Setor Cultural e Criativo
Formador: Francisco Cipriano – Especialista em Fundos 
Europeus

17H00
Mercado Único Digital
Formadora: Sílvia Cristóvão – Advogada na Sociedade de 
Advogados Pares Advogados

18H30
Showcases de Artistas Locais

Entrada livre

O RHI é uma iniciativa organizada pelo Arte Institute que pretende reinventar a cultura contemporânea, mobilizar artistas, agentes 
culturais e públicos para uma nova atitude. O Município de Alcobaça tem sido parceiro deste projeto, numa promoção contínua de 
valorização de novos talentos do concelho.



ABRIL
1 A 30 ABRIL
Exposição
10 ANOS DE WORLD SKETCHING TOUR
de Luís Simões

9 ABRIL . 16H30
WORLD SKETCHING TOUR
de Luís Simões 

ALCOBAÇA A PROGRAMAR

A Word Sketching Tour celebra 10 anos de viagens e o Luís, autor do 
projeto, já perdeu a conta aos cadernos de desenho que já preencheu. 
As viagens começaram na Europa, seguindo-se a Ásia e Oceânia. 
Durante 5 anos nunca regressou a Portugal e foi na Indonésia que 
conheceu a Anisa, sua companheira de viagens. Em 2017, continuaram 
juntos a aventura pela América Latina e África mas, desta vez, com 
duas bicicletas. 
Em 2021, Luís edita o primeiro livro “Europa”, onde expõe os desenhos 
e peripécias do primeiro continente.  Nesse mesmo ano voltam às 
viagens e, durante 90 dias numa bicicleta elétrica, Luís e Anisa per-
correm os quatro cantos de Portugal, fazendo um total de 3.500 km e 
preenchendo 3 cadernos de desenhos. Esta exposição é uma autêntica 
viagem pelo mundo através da arte, fotografias e inúmeras histórias.

Apresentação do livro que celebra os 10 anos de viagens do Luís Si-
mões, o autor do projeto que por onde quer que passa, vai desenhando. 

Público-alvo: Famílias a partir 5 anos  | 150 min | Sala infantojuvenil 

Público geral e escolar | Átrio e escadaria

Inscrições: gratuitas mas obrigatórias para bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt ou pelo 

262580880 

Público geral | 60 min | Auditório 

28 ABRIL . 21H00
COMUNIDADE DE LEITORES ONLINE 
ALCOBAÇA A LER 

30 ABRIL . 16H00
OFICINAS DE MÚSICA E EXPRESSÃO CORPORAL 
PARA CRIANÇAS 
SAMP (Sociedade Artística Musical dos Pousos)

Esta Comunidade de Leitores reúne mensalmente, às quintas-feiras, 
via zoom, sempre com uma temática diferente. 

Oficina de música e expressão corporal dedicada a crianças entre as 
3 semanas e os 6 anos.

Público Geral | 60 min 

Inscrições para: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

Público-alvo: famílias até aos 6 anos (máx. 8 famílias) | 45 min

Inscrições: gratuitas mas obrigatórias para bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt ou pelo 

262580880

Vem aprender com a Happy Code e desenvolve competências fun-
damentais para o teu futuro através da programação informática. 
Uma parceria entre a Happy Code e a Biblioteca Municipal.

23 ABRIL . 15H
Workshop 1 
TEMA: WORKSHOP DE MINECRAFT I 

3 ABR A 26 JUN 

PERCURSOS PEDESTRES EM TERRAS DE CISTER

03 ABRIL, 10H
Percurso PR8 ACB | Rota da Água da Benedita
Freguesia: Benedita
Ponto de partida e chegada: Praça Dr. José Damasceno Campos
Grau de dificuldade: II - fácil

10 ABRIL, 10H
Percurso PR20 ACB | Campos de Alfeizerão
Freguesia: Alfeizerão
Ponto de partida e chegada: Largo da Igreja Matriz
Grau de dificuldade: I - muito fácil

24 ABRIL, 10H
Percurso PR11 ACB | Caminhos da Maiorga
Freguesia: Maiorga
Ponto de partida e chegada: Pelourinho da Maiorga
Grau de dificuldade: II - fácil

08 MAIO, 10H
Percurso PR5 ACB | Mata Nacional do Vimeiro
Freguesia: Vimeiro
Ponto de partida e chegada: Casa do Guarda do Gaio
Grau de dificuldade: I - muito fácil

15 MAIO, 10H
Percurso PR13 ACB | Cela: Veredas, Ventos e Monumentos
Freguesia: Cela
Ponto de partida e chegada: Junta de Freguesia da Cela
Grau de dificuldade: II - fácil

22 MAIO, 10H
Percurso PR2 ACB | Por Coz, Alpedriz e Montes
Freguesia: União das Freguesias de Coz, Alpedriz e Montes
Ponto de partida e chegada: Ermida de Santa Rita
Grau de dificuldade: III - algo difícil

05 JUNHO, 10H
Percurso PR1 ACB | Vale de Ventos (PNSAC)
Freguesia: Turquel
Ponto de partida e chegada: Casa Abrigo de Vale de Ventos
Grau de dificuldade: I - muito fácil

12 JUNHO, 10H
Percurso PR4 ACB | Trilho da Vestiaria (UFAV)
Freguesia: União das Freguesias de Alcobaça e Vestiaria
Ponto de partida e chegada: Delegação da União das Freguesias 
de Alcobaça e Vestiaria (antiga Junta de Freguesia da Vestiaria)
Grau de dificuldade: II - fácil

19 JUNHO, 10H
Percurso PR7 ACB | Aljubarrota: Pelo Vale da Ribeira do Môgo
Freguesia: Aljubarrota
Ponto de partida e chegada: Chiqueda, junto à Capela de Nossa 
Senhora do Carmo
Grau de dificuldade: III - algo difícil

26 JUNHO, 10H
Freguesia: Évora de Alcobaça

PRIMAVERA 2022



MAIO

A Água é um bem escasso e precioso e é o dever de todos nós preser-
vá-lo e passar este ensinamento às próximas gerações.  
A Água foi o tema escolhidom, pela Rede de Bibliotecas da UNESCO, 
para 2022. Desta forma, nasce o projeto ÁGUA NO REINO DA PEDRA, 
cujo objetivo principal é envolver alunos e professores do concelho no 
conhecimento de um território que incluí uma das maiores reservas 
subterrâneas de água doce de Portugal. 

Público-alvo: alunos do 1º ciclo  | 150 min | Parque Natural da Serra D’Aire e Candeeiros (PNSAC)

2 visitas por dia com transporte incluído (cada visita limita-se a 1 turma, até 25 pessoas)

Inscrições, gratuitas, mas obrigatórias para bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt ou pelo 

262580880

6 E 27 MAIO . 09h30 E 13h30
A Biblioteca fora de portas 
ÁGUA NO REINO DA PEDRA
VISITAS GUIADAS AO PNSAC

12 MAIO . 10H30
DIA DAS PROFISSÕES
CONVERSA COM PROFISSIONAIS 
Dia do Enfermeiro 

O Dia Internacional do Enfermeiro celebra-se a 12 de maio. Foi criado 
pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros e a data escolhida remete 
para o aniversário de Florence Nightingale, considerada a fundadora da 
enfermagem moderna. 

Público escolar a partir dos 5 anos | 50 minutos | Sala infantojuvenil  

Inscrições: Gratuitas mas obrigatórias para bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt ou pelo 

262580880

ALCOBAÇA A PROGRAMAR

Vem aprender com a Happy Code e desenvolve competências fun-
damentais para o teu futuro através da programação informática. 
Uma parceria entre a Happy Code e a Biblioteca Municipal.
 
14 MAIO . 15H
Workshop 2 
TEMA: WORKSHOP SCRATCH I 

28 MAIO . 15H
Workshop 3 
TEMA: WORKSHOP ROBLOX I

Público-alvo: Famílias a partir 5 anos  | 150 min | Sala infantojuvenil 

Público-alvo: Famílias a partir 5 anos  | 150 min | Sala infantojuvenil 

Inscrições: gratuitas mas obrigatórias para bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt ou pelo 

262580880 

21 MAIO . 10H30
COLÓQUIO INTERNACIONAL ARTISTAS E 
INTELECTUAIS PORTUGUESAS EM FRANÇA / 
ARTISTAS E INTELECTUAIS FRANCESAS EM 
PORTUGAL. ITINERÁRIOS MÚLTIPLOS

O Encontro decorre, num primeiro momento, em Portugal, nos dias 20 e 
21 de maio, respetivamente nas cidades de Leiria e Alcobaça e centra-se 
nas mulheres francesas em Portugal, sejam elas artistas, intelectuais, 
cientistas, entre outras. Num segundo momento, a 11 e 12 de outubro, 
em França, na Sorbonne, dar-se-á atenção ao reverso, nomeadamente 
mulheres portuguesas que em França se destacaram.  
Este Colóquio pretende realçar a forte ligação entre Portugal e França, to-
mando como palcos a atividade desenvolvida na Cultura, nas Artes e na 
Ciência, entre outras áreas, sendo as Mulheres as protagonistas principais.  

O que nos diz a história de quase dois mil anos de presença judaica no 
território que é hoje Portugal? 
O judaísmo português é resultado de uma longa história: umas vezes 
trágica, outras vezes mais serena, mas sempre muito rica. Como fi-
nanceiros e médicos, filósofos e exegetas, matemáticos e astrónomos, 
os judeus contribuíram para o desenvolvimento económico, cultural, 
científico e filosófico de Portugal. Mas esse contributo foi tanto maior 
quanto maior era a liberdade, a tolerância e a interacção social e polí-
tica entre os diferentes povos. 
A vida dos judeus portugueses é, por isso, indissociável da história de 
Portugal. Neste livro, Esther Mucznik, escritora e cronista especializada 
em temas judaicos, cruza a história dos judeus e a história de Portugal 
em momentos, episódios e persona-
lidades concretas que demonstram 
essa relação íntima - uma relação 
feita de convivência e de perseguição, 
de amor e de ódio, de desterro e de 
saudade, de reencontro e de reconci-
liação… de luz e de sombra.

Público Geral | Auditório 

Público Geral | 60 min | Auditório 

16 A 31 MAIO
Exposição
PORTUGAL E A EUROPA EM CARTOONS 

Público geral e escolar | Átrio  -  Parceria com a Europe-Direct

26 MAIO . 21H00
COMUNIDADE DE LEITORES ONLINE 
ALCOBAÇA A LER 

Esta Comunidade de Leitores reúne mensalmente, às quintas-feiras, 
via zoom, sempre com uma temática diferente. 

Público Geral | 60 min 

Inscrições para: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

28 MAIO . 16H30 
Apresentação do Livro
JUDEUS PORTUGUESES: UMA HISTÓRIA DE LUZ 
E SOMBRA DA AUTORA ESTHER MUCZNIK 



JUNHO
1 A 30 JUNHO
Exposição
ILUSAGINAÇÃO?¿ 
por Michel Finck

“Pinto o que me atrai 
Alsaciano, sinto-me agora Português de Coração.  

Esta exposição de pintura sobre tela de técnica mista reflete a minha vi-
são do país que me acolheu e que agora me sinto totalmente abraçado.
Convido-vos a todos a visitar nesta minha visita por Portugal.”
Michel Finck

Público geral e escolar | Átrio

1 JUNHO 
Comemoração do Dia Mundial da Criança
FESTA DE LANÇAMENTO DAS 
HISTÓRIAS AJUDARIS’21 

No dia 1 de junho, a Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça 
(RBCA) vai realizar no Parque Verde, na parte da manhã a festa de 
lançamento do livro das Histórias Ajudaris’21, com o lema “Se eu fosse”, 
no qual participaram alunos do 1º e 2º ciclo de Alcobaça como autores/
escritores. 

Público escolar | Parque Verde de Alcobaça

21 JUNHO . 10H30 E 14H30
Oficinas criativas com a Micaela Santos
FÉRIAS DE VERÃO NA BMA

A Arte é uma linguagem única e proporciona momentos muito impor-
tantes na educação ao longo da vida e sobretudo na infância uma vez 
que estimulam a criatividade, a autonomia e a sensibilidade. 
Nas oficinas criativas pretende-se estimular as habilidades individuais 
e coletivas das crianças, são formados novos conceitos e produzidos 
novos conhecimentos e ao mesmo tempo muita diversão. 

Público-alvo: Comunidade escolar, ATL´s | 60 min | Sala infantojuvenil 

Inscrições: Gratuitas mas obrigatórias para bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt ou pelo 

262580880

23 JUNHO . 21H00
COMUNIDADE DE LEITORES ONLINE 
ALCOBAÇA A LER 

Esta Comunidade de Leitores reúne mensalmente, às quintas-feiras, 
via zoom, sempre com uma temática diferente. 

Público Geral | 60 min 

Inscrições para: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

ALCOBAÇA A PROGRAMAR

Vem aprender com a Happy Code e desenvolve competências fun-
damentais para o teu futuro através da programação informática. 
Uma parceria entre a Happy Code e a Biblioteca Municipal.
 
18 JUNHO . 15H
Workshop 4 
TEMA: WORKSHOP DE MINECRAFT II 

Público-alvo: Famílias a partir 5 anos  | 150 min | Sala infantojuvenil 

Inscrições: gratuitas mas obrigatórias para bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt ou pelo 

262580880 




