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Programação sujeita a alterações

A edição que tem nas mãos, e que dá conta das propostas culturais do município para os primeiros 
três meses de 2022, expressa a vontade de iniciarmos o ano com uma mensagem de esperança. A 
criação, a participação e a receção artísticas são fruição. São felicidade. 

A seleção feita contempla desde logo artistas do concelho de Alcobaça, de forma a criar valor acrescen-
tado quer para eles quer para as populações. Neste sentido, destacamos o espetáculo Consonância, 
uma parceria entre os artistas alcobacenses Daniel Bernardes (pianista) e José Gil (S.A. Marionetas).

Ainda com o objetivo de construir ligações com o local, a Sociedade Filarmónica Vestiariense apre-
senta Um ano novo vienense (22 de janeiro), Daniel Machado e os Heliocêntricos uma viagem musical 
por ritmos variados e ambientes heterogéneos (4 de fevereiro) e a Banda da Sociedade Filarmónica 
Maiorguense convida João Paulo Ferreira (19 de fevereiro).

De forma a corresponder a um conjunto de expetativas de intervenção cultural, teremos a honra de 
chamar a nós personalidades nacionais de renome, como a eterna atriz Eunice Muñoz, que se fará 
acompanhar pela neta Lídia Muñoz na peça “A Margem do Tempo” (12 de fevereiro); António Calvário, 
que percorrerá uma carreira de mais de 60 anos no espetáculo “Uma Vida Cheia de Canções” (4 de 
março); e Ruy de Carvalho, que integra o elenco de Ratoeira, de Agatha Christie (19 de março).

No campo da música, destaca-se a primeira edição do Almanzor JazzFest (27, 28 e 29 de janeiro), Os 
Quatro e Meia (5 de fevereiro), a banda Cais Sodré Funk Connection (12 de fevereiro) e a Orquestra 
Académica Metropolitana (26 de março).

O trabalho criativo também estará presente no Museu do Vinho, com a Exposição Cerâmica Portu-
guesa (22 de janeiro a 10 abril), na Central da confluência dos rios, com o regresso da vídeo arte, em 
resposta aos tempos de pandemia, na Estufa 1 do Parque Verde, com a exposição Da Minha Janela – a 
mata atlântica, e na BMA, com várias outras exposições alusivas a dias comemorativos. É também 
neste espaço que a comunidade de leitores conversará com Esther Mucznik (25 de janeiro) e com Isa-
bel Stilwell (12 de fevereiro).

Se a cultura deve ser puxada em várias direções, haverá atividades para escolas e famílias (Sublinhar, 
de Marta Cerqueira, a 25 de janeiro;  Pizzicatos, a 5 de março;  Masterclasses da Academia de Música 
de Alcobaça; Sábados em família; Projeto Eu Construo), bem como sessões de capacitação para todos 
(Tecnologia para todos e Oficinas Tira Teimas)

A pandemia é uma realidade ainda muito presente. Se a cultura tem vivido tempos conturbados e de 
múltiplos constrangimentos, também se tem afirmado como fundamental para o conforto das popu-
lações. Continuaremos a trabalhar para que seja sempre um válido instrumento motivador de prazer 
estético e de felicidade de todos. 

Inês Silva

Vereadora da Câmara Municipal
com o pelouro da cultura



Canal 1 
EIJA TEMISEVÄ (FINLÂNDIA) Behind Your Dreams (2019: 2’06)
IAN GIBBINS (AUSTRÁLIA) Future Perfect (2019: 4’32)
MATTEO CAMPULLA (ITÁLIA) Empire (2018: 3’33)
FRAN ORALLO (ESPANHA) Dead Dance (2018: 1’00)
APOTROPIA (ITÁLIA) The Kiss (2017: 1’20)

Canal 2 
ALESSANDRO AMADUCCI (ITÁLIA) Transient (2020: 2’54)
HERNANDO URRUTIA (PORTUGAL) olhAR-TE na VIDA + olhAR-TE na MORTE x (2020: 2’36)
PIERRE AJAVON (FRANÇA) Covid 19 Incident (2020: 2’34)
MICHAEL OSCILLATE (AUSTRIA) AG2030 - An Audio Visual Quarantine Experience (2020: 6’26) 

Canal 3 
FRANCESCA FINI (ITÁLIA) Sconfinamento (2020: 14’17)
ADITI KULKARNI & PAYAL ARYA (INDIA) Memory is always in the periphery (2021: 9’24)*

*Projeto colaborativo internacional de VR com Colaboração de Alexander Papadopoulos ( Itália)  & 
Anokhi Shah (India)| Contributos de Akshay Bhagat (India) | Ashish Dubey (India) | Avdhoot Sarnaik 
(India) | Brandon Fernandes (India) | Dennis Tac (India) | Farah Mulla (India)  | Hidemi Shimura(Japão) | 
Jana Hunterová (Rep.Checa) | Lada Valkova (Rep.Checa) | Maddie Gwinn (EUA) | Malavika Sohoni (India 
| Nikola Cincurova (Rep.Checa) | Praveen Sinha (ndia) | Proiti Acharya (India) | Ria Rajan (India) | Rohan 
Dumbre (ndia) | Sonia Gil (Brasil) | Sukanya Deb (India) | Sultana Zana(India) | Tracing A City- Kaur 
Chimuk (India) & Sadya Mizan (India) | Zoia Volk (Alemanha)

Canal 4 
FRAN ORALLO (ESPANHA) Breath (2020: 1’00)
PIERRE AJAVON (FRANÇA) Lockdown (2021: 4’15)
IAN GIBBINS (AUSTRÁLIA) Isolation Procedures (2020: 6’22)
DEE HOOD (EUA) Chant for a Pandemic (2020: 5’08)*
LISI PRADA (ESPANHA) State of Emergency/Estado de Alerta (2020: 3’30)

**Projeto colaborativo com artistas de todo o mundo: Finn Harvor (Seul, Coreia do Sul), Maria Felix Kor-
poral (Berlim, Alemanha), Tushar Waghela (Durg, India), Muriel Paraboni (Milão, Itália), Sandra Bouguerch 
(Bolton, RU), Lisi Prada (Leon, Espanha), Eija Temiseva (Espoo, Finlândia), Ian Gibbins (Adelaide, Austrá-
lia), Jutta Pryor (Melbourne, Austrália), Sarah Bliss (Montague, Mass, EUA), Darko Duilo (Split, Croácia), 
Gwendolyn Audrey Foster (Lincoln, Nebraska, EUA), Erick Tapia (Cidade do Mexico, México), Lori Ersolmaz 
(Naples, Florida, EUA), Avant Kinema / Sarahjane Swan & Roger Simian (Scottish Borders, Escócia), Lino 
Mocerino (Foggia, Itália), Francesca Giuliani (Lamis, Itália), Luis Carlos Rodriguez (Espanha), Dee Hood 
(EUA), Willow Morgan (Ruskin, Florida, EUA).

Canal 5 
ELEONORA MANCA (ITÁLIA) Weak and Short Urges (2021: 5’16)
MATTEO CAMPULLA (ITÁLIA) Love (2020: 1’45)
BRUNO CARNIDE (PORTUGAL) Domingo (2020: 2’15)
MARIA KORPORAL (ALEMANHA) The First After - Corona Kiss (2020: 4’05)

A vídeo arte está de regresso a Alcobaça com a terceira edição 
de TRANSBORDA que integra uma seleção de obras interna-
cionais de forte componente audiovisual e sonora, percorrendo 
diferentes géneros que incluem vídeo ensaio, animação, fil-
me abstracto e experimental. Cinco canais dão corpo a uma 
programação videográfica contínua de quinze vídeo artistas 
internacionais, dando expressão a vinte trabalhos baseados no 
seu valor artístico e pictórico. Transborda III: QTV é a resposta 
da vídeo arte internacional à vivência distópica, contudo bem 
real, do impacto espiritual e material, do período imposto pela 
pandemia do coronavírus.

até
27 MAR

TRANSBORDA III. 
Q-TV: A RESPOSTA DA 
VíDEO ARTE AOS TEMPOS 
DE QUARENTENA

CENTRAL DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS
GALERIA MULTIMÉDIA 

Coradoria: Alberto Guerreiro

Quinta-feira a domingo: 14h às 17h
Público geral | Gratuito



NA VOZ DO AUTOR

POETAS VIVOS

COMUNIDADE DE LEITORES
ALCOBAÇA A LER

TODOS PRÓ SOFÁ

O projeto “Na Voz do Autor” tem como objetivo dinamizar os 
autores regionais, com leituras breves das suas obras, na pri-
meira pessoa. Os vídeos são lançados duas vezes por mês, às 
terças-feiras.

A poesia existe porque os poetas vivem entre nós e este projeto 
pretende fomentar a interação leitor-biblioteca, despertando inte-
resse pela leitura e o conhecimento da produção poética nacional.
Poetas vivos tem na sua primeira temporada a descoberta de 1 
poema / poeta português, a cada penúltimo domingo do mês. 
Poesie-se connosco!

A nossa Comunidade de Leitores Online, que continua a reunir 
mensalmente, vai estar a conversa com a escritora Esther Muc-
znik.

ESTHER MUCZNIK 
Autora dos livros “Judeus Portugueses” e “Portugueses no 
Holocausto”. Falará sobre o seu livro “Judeus Portugueses”, a 2ª 
Guerra Mundial e as vítimas do Holocausto.

Este é um projeto de promoção do livro, da leitura e da sétima 
arte, no qual são abordadas várias temáticas, dando a conhecer 
ao público a riqueza literária e cinematográfica da BMA.
Publicação semanal em vídeo, às quintas-feiras, de sugestões 
de livros e filmes pertencentes ao espólio da Biblioteca Munici-
pal de Alcobaça disponíveis para empréstimo.

Atividade Semanal Online (todas as 5ª feiras).

Próximas datas: 
11 janeiro: João Paulo Gomes | 25 janeiro: José Castro Rodrigues 
8 fevereiro: Natércia Inácio | 22 fevereiro: Maria Rosa Freire 
8 março: Lúcia Serralheiro | 22 março: Carla Veríssimo

Próximas datas: 
23 janeiro: Adília Lopes | 20 fevereiro: José Régio 
20 março: a anunciar

Esther Mucznik nasceu em Lisboa, filha de pais judeus polacos. 
Viveu em Israel e em Paris, onde estudou, respetivamente, 
Língua e Cultura Hebraicas e Sociologia, na Sorbonne.
Estudiosa de questões judaicas, participou em várias conferên-
cias em Portugal e no estrangeiro, tendo também coordenado e 
ministrado cursos e seminários sobre história e cultura judaica.
Além de numerosos artigos em revistas e catálogos, publicou 
vários livros, entre os quais a biografia de Grácia Nasi (2010), 
Portugueses no Holocausto (2012), Auschwitz, Um Dia de Cada 
Vez (2015) e A Grande Epopeia dos Judeus no Século XX (2017).
Foi também co-coordenadora do Dicionário do Judaísmo 
Português (2009). É co-fundadora da Associação Portuguesa 
de Estudos Judaicos e fundadora da Associação Memória e 
Ensino do Holocausto - MEMOSHOÁ, da qual é presidente. 
Fundou também o Museu Judaico de Lisboa (em preparação) e 
é co-coordenadora da sua instalação. Foi colunista do Público, 
jornal com o qual continua a manter uma colaboração regular.

PROJETO
“EU CONSTRUO” 

EXPOSIÇÕES 

27 A 31 JANEIRO 

3 A 12 DE MARÇO 

14 A 21 DE MARÇO 

EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA: 
O HOLOCAUSTO NAZI 

EXPOSIÇÃO SOBRE AS MULHERES 
LAUREADAS COM O PRÉMIO SAKHAROV
da Europe Direct 

EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA: 
POESIA, PORQUE NÃO?

Sabia que... na Biblioteca Municipal não há só livros?
Neste projeto procura-se desenvolver uma identidade tec-
nológica para a BMA com foco na criatividade, na partilha de 
conhecimento e criação de sinergias.
Desta forma criou-se um espaço onde se pudesse disponibilizar 
o acesso a impressoras 3D e onde, juntamente com a ajuda de 
um técnico especializado, poderá criar um projeto de modela-
gem e impressão em 3D.

Também inserido no projeto “Eu Construo”, à filmes pessoais 
em formato VHS ou V8, que pode converte em ficheiros digitais 
usando os nossos equipamentos.

Condições: 
a) A conversão será realizada pelo/a interessado/a;
b) Existirá apoio prestado pelos técnicos da Biblioteca;
c) A Biblioteca não se responsabiliza caso a fita original venha a 
“quebrar” durante o processo da reconversão;
d) Não se realizam reconversões de filmes comerciais;
e) A participação deste serviço pressupõe a aceitação na íntegra 
e sem reservas das condições apresentadas.

Inscrições e/ou esclarecimentos: 
Tlf : 262 580 880 | email: biblioteca@cm-alcobaca.pt

Com o intuito de assinalar as principais datas relacionadas, 
direta ou indiretamente, com o Livro e a Leitura, a Biblioteca 
promove, ao longo do ano, um conjunto de exposições alusivas 
aos dias comemorativos.

Comemoração do Dia Internacional em Memórias das Vítimas 
do Holocausto (27 de janeiro)

Comemoração do Dia Internacional da Mulher (8 março)

Comemoração do Dia Mundial da Poesia (21 março)

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
PROGRAMAÇÃO

25 JANEIRO. 21H 
Comemoração do Dia Internacional em Memórias das Vítimas 
do Holocausto (27 de janeiro)







O desperdício alimentar constitui um desafio mundial. Sabia 
que um terço dos alimentos produzidos no mundo vai para o 
lixo? O impacto ambiental, social e económico que esta perda 
acarreta é bastante elevado. Cabe a cada um de nós, com os 
seus atos, inverter esta situação, reinventado formas de con-
sumir os alimentos, aproveitando ao máximo tudo de que 
dispomos, o que fará toda a diferença não só à escala individual 
como à escala mundial.

20 JAN
18H30 “DESPERDÍCIO = ZERO: (RE)INVENTAR 

AS NOSSAS REFEIÇÕES”

OFICINA TIRA[TEIMAS] | 2ª EDIÇÃO - 5ª OFICINA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM

Oradora: 
Joana Marques (Nutricionista)

Objetivos: 
Sensibilizar para o impacto ambiental, social e económico do 
desperdício alimentar; propor algumas estratégias para (re)
aproveitamento dos alimentos.

Público alvo: 
Público geral

Duração: 
60-90 minutos

Inscrições: 
centro.atendimento.jovens@gmail.com

Organização: Município de Alcobaça 
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Entre 22 janeiro e 10 abril de 2022, a exposição itinerante CE-
RÂMICA PORTUGUESA, da Associação Portuguesa de Cidades 
e Vilas Cerâmicas, vai estar patente em Alcobaça.
Simultaneamente com a criação, a 17 de abril de 2018, no Pa-
lácio Nacional de Mafra, da Associação Portuguesa de Cidades 
e Vilas Cerâmicas (APTCVC), foi inaugurada a EXPOSIÇÃO 
CERÂMICA PORTUGUESA, uma iniciativa itinerante ilustrativa 
da produção de cerâmica (artesanal e industrial) em cada uma 
das cidades e vilas cerâmicas portuguesas aderentes.
Não sendo a exposição exaustiva em relação ao que se produz 
em cada um dos municípios da Associação, contudo, mostra 
uma diversidade e riqueza do que se faz em Portugal demons-
trando a pertinência da participação do país no movimento 
mais vasto de afirmação e de promoção da cerâmica europeia 
e mundial.
No seio da Associação, a exposição já percorreu ao longo destes 
quase três anos a maioria dos seus associados, tendo sido 
interrompida em Aveiro, onde esteve patente na Bienal Interna-
cional de Cerâmica Artística, que teve lugar naquela cidade em 
finais de 2019, face à pandemia que entretanto atingiu o país. 
Recentemente, a exposição foi enriquecida com obras repre-
sentativas da cerâmica dos quatro concelhos que, entretanto, 
aderiram à APTCVC.

22 JAN
10 ABR

CERÂMICA PORTUGUESA
EXPOSIÇÃO ITINERANTE DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIDADES 
E VILAS CERÂMICAS

MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA. ADEGA DOS BALSEIROS

Produção: Associação Portuguesa de Cidades e Vilas Cerâmicas (APTCVC) 

Terça-feira a domingo: 10h às 13h e 14h às 17h
Público geral | Gratuito

A APTCVC é constituída, em 2018, por 18 municípios portu-
gueses, tendo como membros fundadores, Alcobaça, Aveiro, 
Barcelos, Batalha, Caldas da Rainha, Ílhavo, Mafra, Montemor-
-o-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Tondela, Viana do 
Alentejo, Viana do Castelo e Vila Nova de Poiares. Em 2020, 
aderiram os municípios de Oliveira do Bairro e Porto de Mós, 
seguidos de Leiria e Condeixa em 2021. Esta entidade, sem 
fins lucrativos, tem por princípios subjacentes a valorização e 
divulgação do património cultural e histórico cerâmico.
O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial das Cidades 
da Cerâmica - AEuCC é um organismo que tem por objetivo a 
cooperação transacional no campo da arte e da produção ce-
râmica, gerando uma coesão económica e social entre os seus 
integrantes. Este organismo que iniciou com os Estados-Mem-
bros Espanha, França, Itália, Roménia, atualmente já conta, 
também, com Alemanha, República Checa e Portugal.



A experiência dos salões de Viena de Áustria ao som da família 
Strauss e muito mais, num concerto exclusivo da Banda Socie-
dade Filarmónica Vestiariense.

Obras de J. Strauss pai e filho, John Philip de Sousa, Julius Fucik.

22 JAN
21H30

BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA VESTIARIENSE
UM ANO NOVO VIENENSE

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Direção: Maestro João Gaspar

Organização: Sociedade Filarmónica Vestiariense Monsenhor José Cacella

Público Geral | M/6 | Preço: 6€ (desconto de 50% sócios)

DE MARTA CERQUEIRA

Para se escrever a palavra SubLinhar é preciso um ponto e 
traçar linhas com a mão. Para se falar a palavra SubLinhar 
é preciso que um conjunto de sons saia da nossa boca. 
Mas há quem seja de poucas palavras… E o que é que 
acontece quando ficamos sem palavras? Se retirarmos Li-
nha à palavra Sub(Linha)r podemos usá-la para desenhar 
no espaço, insinuar formas, acentuar movimentos, definir 
direções ou percursos que nos levam a mudar de lugar, 
fazer perguntas ao mundo e crescer.

25 JAN
15H00

SUBLINHAR

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Criação e Interpretação - Marta Cerqueira  
Co-criação - Inês Campos
Objectos - João Calixto 
Luz - Cárin Geada
Música - Simão Costa
Figurino - Benedetta Maxia
Apoio administrativo - MãoSimMão  associação cultural.
Co-produção - LU.CA Teatro Luís de Camões, Materiais Diversos, Teatro 
Municipal do Porto/ Festival DDD - Dias da Dança 
Residências Artísticas e espaço de ensaio - Estúdios Vítor Córdon/Em 
Trânsito, Teatro Maria Matos, Centro Cultural do Cartaxo, SMUP, Teatro 
da Voz/Eira, Pró-Dança.
Agradecimentos - Ricardo Tabosa, Tiago Cerqueira

Público escolar | 40 min | M/6 | entrada gratuita



www.cistermusica.com festivalcistermusica cistermusica





Na Masterclasse de Saxofone, é convidado um professor de 
renome do panorama musical português, de modo a pro-
porcionar aos estudantes deste instrumento uma experiência 
diferente do seu quotidiano em sala de aula. Ao proporcionar 
aulas individuais, dá-se a oportunidade aos alunos do 1.º grau 
ao nível superior de melhorarem as suas capacidades técnicas 
e musicais, permitindo o convívio entre estudantes de várias 
escolas, faixas etárias diferentes e ao mesmo tempo dinami-

1 A 5 FEV 6ª MASTERCLASSE DE SAXOFONE
ACADEMIA DE MÚSICA DE ALCOBAÇA

zando as classes deste instrumento. Partilhar conhecimentos, 
enriquecer o vocabulário e repertório específico do instrumento 
e sensibilizar familiares dos estudantes e público em geral, são 
outros dos objetivos principais.

Organização: Academia de Música de Alcobaça

Na Masterclasse de Clarinete e Flauta Transversal, são convida-
dos professores de renome do panorama musical português, de 
modo a proporcionar aos estudantes destes instrumentos uma 
experiência diferente do seu quotidiano em sala de aula. Ao 
proporcionar aulas individuais cria-se assim a oportunidade aos 
alunos, desde o 1.º grau ao nível superior, para melhorarem as 
suas capacidades técnicas e musicais, conviver com estudantes 
oriundos de várias escolas e faixas etárias e dinamizar as classes 

1 A 5 FEV 7ª MASTERCLASSE DE CLARINETE E 
DE FLAUTA TRANSVERSAL
ACADEMIA DE MÚSICA DE ALCOBAÇA

destes instrumentos. Partilhar conhecimentos, enriquecer o 
vocabulário e repertório específico do instrumento e sensibilizar 
familiares dos estudantes e público em geral, são outros dos 
objetivos principais.

Organização: Academia de Música de Alcobaça



Uma viagem musical por ritmos tão variados como o tango, 
bossa nova, funk ou simplesmente baladas é o que podemos 
assistir no concerto de “Daniel Machado e os Heliocêntricos”.
Cantado em português, as palavras transportam-nos para 
ambientes igualmente heterogéneos de revolta, de despertar 
consciências, de histórias simples, complexas ou de inevitáveis 
amores. As palavras são do Daniel Machado musicadas pelo 
Tahina Rahary.

4 FEV 
21H30

DANIEL MACHADO E OS HELIOCÊNTRICOS
CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO - BENEDITA

Daniel Machado: Voz
Tahina Rahary: Direção Musical, Guitarra e Vozes
Luís Agostinho: Teclados, Acordeão e Vozes
Nuno Ferreira: Bateria
João Manuel: Baixo e Vozes
Paulo Bernardino: Clarinetes
Iúri Oliveira: Percussão e Vozes

Público geral | 75 min | M/6 | 8 €

Em maio de 2013, cinco amigos com gosto pela música jun-
tavam-se para uma pequena atuação num Sarau de Gala no 
TAGV, em Coimbra. Estava assim realizada a primeira reunião 
d’Os Quatro e Meia. 
Com base na ideia de que “todos os dias são dias bons, sim-
plesmente, uns dão mais trabalho para o ser do que outros”, 
a banda apropriou-se de uma expressão recorrente do nosso 
quotidiano, “P’ra Frente é Que É Lisboa”, para criar a sua primei-
ra composição, e assim batizar o seu single de apresentação. O 
álbum de estreia – “Pontos nos Is” – foi editado a 30 de junho 
de 2017, com o selo da Sony Music Portugal, e entrou direta-
mente para o primeiro lugar do top nacional de vendas. 
A digressão “Pontos nos Is” passou por salas como a Casa da 
Música (Porto), CC Olga Cadaval (Sintra), Casino de Tróia e fes-
tivais como o MEO Marés Vivas ou O Sol da Caparica, dando a 

5 FEV 
21H30

OS QUATRO E MEIA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

João Cristóvão Rodrigues:  Violino e Bandolim
Mário Ferreira: Acordeão e Voz
Pedro Figueiredo: Percussão
Ricardo Liz Almeida: Guitarra e Voz
Rui Marques: Contrabaixo
Tiago Nogueira: Guitarra e Voz

Público geral | 70 min | M/6 | 8 €

conhecer as músicas do álbum, com a boa disposição e energia 
que tanto caracterizam Os Quatro e Meia. 
Em 2020 os Quatro e Meia regressam com o segundo longa-du-
ração de originais “O Tempo Vai Esperar”. O álbum é composto 
por 11 faixas e foi editado em setembro, com produção de João 
Só. Os singles A Terra Gira, Canção do Metro e o mais recente 
Bom Rapaz que conta com a participação especial do músico 
Carlão são alguns dos temas incluídos no álbum que, tal como 
Pontos nos Is, conquistou o primeiro lugar no top nacional de 
vendas na semana em que foi editado.



Isabel Stilwell, autora best-seller de romances históricos, está 
de volta às mulheres e às rainhas, depois do seu último livro D. 
Manuel I, que vendeu mais de 30 mil exemplares.
Desta vez, traz-nos a protagonista da maior história de amor 
de Portugal, Inês de Castro, uma das figuras da História mais 
querida e conhecida, contada com o seu cunho pessoal e a sua
escrita tão particular. Isabel Stilwell mostra-nos uma Inês de 
Castro como nunca a tínhamos visto antes: no seu contexto 
familiar, usada como uma influente e hábil espia ao serviço dos
interesses castelhanos que condicionou e jogou no tabuleiro do 

12 FEV 
16H00

ISABEL STILWELL
APRESENTAÇÃO DO LIVRO “INÊS DE CASTRO 
ESPIA, AMANTE, RAINHA DE PORTUGAL”

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

poder, uma amante apaixonada por Pedro, um homem gago, 
sensível, mas incapaz de afrontar o pai de quem tinha tanto 
medo. A mulher que, depois de morta, foi Rainha de Portugal.
Ao longo das mais de 400 páginas ficamos a conhecer a histó-
ria de Inês de Castro para além do mito.

Moderação: Inês Silva e Jorge Pereira de Sampaio 

Público geral | entrada livre

(C)
 Pe
dro
 Fe
rre
ira

É um projeto que junta duas artes que têm em comum o 
domínio pelo improviso e a consonância pelo movimento livre 
na musicalidade e na teatralidade. No ano em que o teatro 
tradicional itinerante de marionetas português está prestes a 
entrar para a lista de Património imaterial de Portugal, José 
Gil, marionetista da companhia S.A. Marionetas e executante 
deste teatro com origem no século dezoito, junta-se ao pianista 
Daniel Bernardes para uma aventura de sons, movimentos 
e emoções. Criando uma realidade por vezes abstrata num 
paralelo teatral tradicional com sons de modernidade, os dois 
executantes monstram os seus saberes num jogo improvável 
entre um piano e o teatro Dom Roberto.
De referir que este projeto recebeu o prémio nacional em 2020 
de melhor música original para espetáculo atribuído pelo blog 
“guia dos teatros”.

11 FEV
21H30

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Encenação: José Gil e Daniel Bernardes
Musica original: Daniel Bernardes
Marionetista: José Gil
Pianista:Daniel Bernardes
Pesquisa: Sofia Vinagre e José Gil
Produção: S.A.Marionetas

Organização: Universidade de Coimbra | CESUCA
Parceria: Município de Alcobaça

Público geral | 50min | M/4 | entrada livre

PIANO E TEATRO DOM ROBERTO
20.º aniversário do Centro de Estudos Superiores da 
Universidade de Coimbra em Alcobaça (CESUCA)

CONSONÂNCIA



Aos 93 anos, Eunice Muñoz anuncia que A Margem Do Tempo 
será a sua última subida a palco.
No dia em que se assinalam 80 anos de carreira da atriz que se 
estreou a 28 de novembro de 1941 no Teatro Nacional D. Maria 
II, com o espetáculo Vendaval, pela mão de Amelia Rey Colaço, 
Eunice Muñoz volta a subir ao mesmo palco, da Sala Garrett, 
acompanhada por Lídia Muñoz, sua neta e sua colega de cena, 
para apresentação de A Margem do Tempo, de Franz Xaver 
Kroetz com encenação de Sérgio Moura Afonso.
Mais que uma despedida, este espetáculo é um passar de tes-
temunho a Lídia Muñoz, sua neta, em quem tem o desejo de 
ver continuado o seu nome numa carreira de teatro.

12 FEV
21H30

A MARGEM DO TEMPO
COM EUNICE MUÑOZ E LÍDIA MUÑOZ

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO - BENEDITA

Encenação:  Sérgio Moura Afonso
Texto: Franz Xaver Kroetz
tradução: Ana Henriques
Com: Eunice Muñoz e Lídia Muñoz
Música original: Nuno Feist
Cenografia e adereços:  Anabela Venda e Inês Alice Ferreira
Figurinos: Cruzeta Torcida
Desenho de luz: Carlos Arroja
Assistência de encenação: Isabel Guerreiro
produção: Capítulo Reversível

equipa Capítulo Reversível
Direção de cena:  Alexandre Tavares
Ponto: Diogo Tavares
Design gráfico: Artepertinace
Fotografia de cartaz: Alípio Padilha
Fotografia de cena: Nuno Silva
Comunicação: Tiago Durão

Público geral | 60min | M/12 | 10 €

Eunice Muñoz assume mais uma vez um papel interventivo na 
sua carreira, neste espetáculo íntimo, sem palavra, onde avó e 
neta contracenam ao som de uma banda sonora original do 
Maestro Nuno Feist, confrontando-nos com várias reflexões 
sobre a solidão, a mulher, e o nosso contemporâneo.

Uma oficina com foco nos perigos da (má) utilização das redes 
sociais por parte dos jovens. Que cuidados devem ter? Que con-
sequências advêm destes comportamentos? Como alertá-los? 

24 FEV
18H30 “AS REDES SOCIAIS: DEVEMOS ACREDITAR 

EM TUDO O QUE VEMOS/LEMOS?”

OFICINA TIRA[TEIMAS] | 2ª EDIÇÃO - 6ª OFICINA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM

Oradores: 
Elementos da Polícia Judiciária

Objetivos: 
Sensibilizar para os perigos das redes sociais; alertar para as 
mentiras proferidas nas redes sociais e como evitá-las.

Público alvo: 
Público geral

Duração: 
60-90 minutos

Inscrições: 
centro.atendimento.jovens@gmail.com

Organização: Município de Alcobaça 

ADIADO



Com uma vida cheia de histórias e de canções que chegam 
agora ao palco, ANTÓNIO CALVÁRIO é um dos nomes maiores 
da música portuguesa. 
REGRESSO, ORAÇÃO, SABOR A SAL, É TÃO BOM AMAR, 
CHORONA, HOTEL DE PINHO E MOCIDADE serão temas 
cantados para além de serem representadas ÁGUA DO BANHO 
DO CALVÁRIO, BOLEIA DO ESTUDANTE ou ARMADILHA DE 
CASAMENTO serão representadas durante o espetáculo.
CALVÁRIO, UMA VIDA DE CANÇÕES é um espetáculo inédito, 
em jeito de reconhecimento pelo seu percurso de cantor; um 
espetáculo que aplaude de pé a cultura; um espetáculo sobre a 
vida, os sonhos e as canções de António Calvário.
Pelo palco desfilarão as mais emblemáticas canções e serão 
desvendadas histórias nunca contadas de uma carreira intensa. 
Um luxuoso guarda-roupa, criativa cenografia e atrativas 
projeções, numa mistura de concerto e de teatro que resulta, 
evidentemente, num espetáculo interativo e cantado ao vivo. 
Há vidas que merecem ser recordadas e contadas! A do António 
Calvário merece ser cantada!

4 MAR
21H30

CALVÁRIO
UMA VIDA DE CANÇÕES

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO
BENEDITA

Elenco:
António Calvário
Jorge Baptista da Silva
Raquel Caneca
Ricardo Miguel 
 
Autor do Texto:
Flávio Gil
 
Produção:
João Baptista E Ricardo Miguel - Sonhos em Cena

Público geral | 90min | M/6 | 8 €

5 MAR 
21H30

BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA MAIORGUENSE 
CONVIDA JOÃO PAULO FERREIRA

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Organização: Sociedade Filarmónica Maiorguense

Público geral | M/6 | 7,50 €

A Banda da Sociedade Filarmónica Maiorguense, que, no dia 2 
de janeiro celebrou 137 anos de existência, convida o contratenor 
João Paulo Ferreira para um concerto imperdível, onde o canto
lírico e a música da banda filarmónica se fundem.



12 MAR 
21H30

CAIS SODRÉ FUNK CONNECTION
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Público geral | 90min | M/6 | 8 €

Uma das bandas mais contagiantes da música portuguesa.
Uma verdadeira locomotiva do funk em palco!
Nascidos no coração do bairro boémio que lhes dá o nome, 
os CAIS SODRÉ FUNK CONNECTION são uma banda de ve-
teranos da música portuguesa e verdadeiros embaixadores do 
Funk & Soul.
O Soul Power é assegurado por Francisco Rebelo no Baixo, 
João Gomes nas Teclas, David Pessoa na Guitarra, Rui Alves 
na Bateria e a pujante secção de sopros de João Cabrita, José 
Raminhos e Miguel Marques.
Conduzidos pelo inconfundível one man show Silk (Fernando 
Nobre), são acompanhados pela voz sensual e sedutora de Tamin.

Em 2022, 12 anos depois e com mais de 200 concertos “nas 
pernas”, os CAIS SODRÉ FUNK CONNECTION trazem na baga-
gem novas canções e um novo disco para celebrar a vida adulta, 
sem perder a energia contagiante do seu soul-funk.
Are you ready?

A atividade Pizzicatos pretende fomentar o gosto pela música 
de conjunto instrumental entre os alunos dos cursos de cor-
das friccionadas. Assim, dar-se-á oportunidade aos alunos de 
iniciação, 1.º e 2.º graus (5.º e 6.º anos) deste instrumento de 
executarem em conjunto obras do repertório específico de
violino e violoncelo. Ao mesmo tempo, pretende-se promover 
o contacto e a partilha musical entre os alunos de diferentes 
escolas e classes, criando um espírito de classe.

5 MAR PIZZICATOS
ATIVIDADE PARA JOVENS ALUNOS DE VIOLINO

ACADEMIA DE MÚSICA DE ALCOBAÇA

Organização: Academia de Música de Alcobaça

Alunos de Violino do 1º e 2º graus | M/6



Um grupo de desconhecidos está preso numa pensão durante 
uma tempestade de neve, um dos quais é um assassino. Os 
suspeitos incluem o casal recém-casado que explora a pensão, 
e as suspeitas nas suas mentes quase arruínam seu casamento, 
até ali, perfeito. Outros são solteirões com um passado curioso, 
um arquiteto que parece melhor equipado para ser um chef, 
um major aposentado do Exército, um homenzinho estranho 
que alega que seu carro avariou numa estrada perto dali, e um 
jurista que torna a vida miserável para todos.
Entretanto aparece um policia, que vem de esquis, através da 
tempestade. Mal chega, quando o jurista é morto. Para chegar 
ao raciocínio do padrão do assassino, o policia investiga os 
antecedentes de todos os presentes…

19 MAR
21H30

A RATOEIRA
DE AGATHA CHRISTIE

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO - BENEDITA

THE MOUSETRAP é mais uma das incríveis histórias de Agatha 
Christie, que tem batido todos os recordes, estando registada no 
Guinness Book of Records, como a peça em cena há mais tempo.

Encenação: Paulo Sousa Costa
Produção: Yellow Star Company
Elenco: Ruy de Carvalho, Daniel Cerca Santos, Elsa Galvão, 
Filipe Crawford, Henrique de Carvalho, Luís Pacheco, Sara 
Cecília e Sofia de Portugal

Público geral | 120 min | M/12 | 10€

Se é daquelas pessoas que arranja desculpas no momento 
em que deveria praticar exercício físico, esta oficina é para si! 
Porque é importante criar rotinas baseadas no movimento 
do corpo? O que deve fazer para se exercitar em casa? Qual a 
melhor maneira de o fazer? 

17 MAR
18H30

“MEXER-ME? NÃO CONSIGO”, “EXERCÍCIO FÍSICO? 
NÃO TENHO TEMPO”, “TREINAR? SÓ NO SOFÁ!” - 
CRIAR NOVAS ROTINAS... COM MOVIMENTO!

OFICINA TIRA[TEIMAS] | 2ª EDIÇÃO - 7ª OFICINA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM

Orador: 
A definir

Objetivos: 
Sensibilizar para a importância do exercício físico como forma 
de promover o sistema imunitário; propor alguns exercícios 
para exercitar o corpo na sua própria casa.

Público alvo: 
Público geral

Duração: 
60-90 minutos

Inscrições: 
centro.atendimento.jovens@gmail.com

Organização: Município de Alcobaça 



A Orquestra Académica Metropolitana apresenta um programa 
imperdível com abertura de Ruy Blas de Mendelssohn, seguindo 
para o virtuoso Concerto para Trompa nº 4 de Mozart, interpre-
tação solista de uma das maiores referências da Trompa, Nuno 
Vaz. A Orquestra encerra com a Sinfonia nº 1 de Beethoven, 
transportando o público para Viena de Áustria, onde foi com-
posta esta primeira de nove sinfonias incontornáveis.

Trompa: Nuno Vaz
Direção: Jean-Marc Burfin, alunos do curso de direção de orquestra

Organização: Sociedade Filarmónica Vestiariense Monsenhor José Cacella

Público geral | M/6 | 10 €

26 MAR
21H30

ORQUESTRA ACADÉMICA METROPOLITANA
CONCERTO DE ABERTURA DO VESTATA - CICLO DE ARTES E MÚSICA DE ALCOBAÇA

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO



www.cm-alcobaca.pt

municipioalcobaca
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