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O Município reconhece a Feira de São Bernardo como o acontecimento central da sua programação,
pelo envolvimento das comunidades, das freguesias e suas associações culturais e desportivas, do
setor económico e dos grandes nomes artísticos, proporcionando ainda um efervescente convívio entre
emigrantes e visitantes.

CONSULTE TODA A
PROGRAMAÇÃO NO SITE DO

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
ACEDA AQUI

foto capa
Concerto Amália Hoje 28.05.2022
foto contra-capa
Praia da Polvoeira

Este ano, a Feira de São Bernardo decorrerá em dois espaços da cidade, o Rossio e a Cova da Onça,
com ligação pela Rua D. Pedro V, que será transformada no “Caminho do Amor”: uma experiência
imersiva com luz, música e poesia.
A programação contempla ainda outros acontecimentos de rua, como Aljubarrota Medieval, que regressa com a aposta nas tavernas e na recriação da Batalha.
Escusado será realçar os 30 anos do maior festival de música clássica do país, o Cistermúsica, este ano
sobre a temática “Amores Proibidos”. Aguarda por si de 1 de julho a 6 de agosto, em espaços culturais
de excelência para lhe proporcionar momentos únicos de fruição artística.
As atividades programadas, quer as que permitem o debate e o pensamento, quer as mais recreativas,
constituem um leque de escolhas capaz de aproximar artistas e comunidades.
Vai, pois, ficar em casa?

www.cm-alcobaca.pt
www.cineteatro.cm-alcobaca.pt

cmalcobaca@cm-alcobaca.pt
262 580 800

Programação sujeita a alterações

CINEMA
SESSÕES AOS
DOMINGOS

NÃO HÁ SESSÕES DE CINEMA EM AGOSTO
RETOMAMOS EM SETEMBRO

Inês Silva
Vereadora da Câmara Municipal
com o pelouro da cultura

ATÉ

10 JUL

EXPOSIÇÃO

MUSEU NA ALDEIA: CABEÇAS VAI AO MUSEU
RAUL DA BERNARDA
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

31 DEZ

EXPOSIÇÃO

RIOS DE PORTUGAL: ALCOA E BAÇA
EXPOSIÇÃO MULTIMÉDIA
CENTRAL DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS

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 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 réplica, 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 homenagem 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.

ATÉ

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.
Público geral | Entrada Livre
Sábado e domingo: 14h às 18h

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 energético na cidade e situado num ponto icónico e enigmático onde
o Alcoa e o Baça se unem.
A exposição passa por uma intervenção artística multidisciplinar em torno dos rios Alcoa e Baça.

Através de três diferentes linguagens artísticas - vídeo, ilustração 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 às 17h

02 JUL . 16H00

VOLTA À CASA PATERNA
ENSAIO POÉTICO: UMA VISITA BRASILEIRA
AO PATRIMÓNIO CULTURAL E HISTÓRICO
DE PORTUGAL
CINEMA
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE ALCOBAÇA

“Volta à Casa Paterna” é de certo modo um road-movie, um filme de estrada e, ao mesmo tempo,
um ensaio poético que percorre os caminhos da
Geografia, da História, de sítios e Monumentos
Nacionais, enfim do riquíssimo Património Cultural
da terra de nossos ancestrais. Decorridos quinhentos
anos da chegada das caravelas de Cabral, a alma
brasileira cruza o Atlântico num pássaro-caravela,
visita o berço do seu berço, e expressa sua emoção
em imagens e versos de tocante beleza.
As surpreendentes imagens visuais e o roteiro de
poemas de Alberto Araújo, ditos na voz de Lauro
Moreira ao longo do percurso, geram uma atmosfera
de puro encantamento e tecem um justo preito de
homenagem à fraternidade luso-brasileira.”

Moderação: Rui Rasquilho
Intervenções gravadas pelo realizador Alberto Araújo e pelo
narrador Lauro Moreira
Direção e texto: Alberto Araújo
Co-Produção e Narração: Lauro Moreira
Duração: 55’ | 2021
Público geral | Entrada livre

CINEMA

AMBIENTE
ATÉ

13 JUL . 20 AGO . 10 SET

PRAIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

SUMA

ECOSSISTEMAS: CONHECER
PARA RECUPERAR

22 JUL (TARDE) . 12 AGO (MANHÃ)

PELO EXPLORATÓRIO - CENTRO CIÊNCIA
VIVA DE COIMBRA

Ponto de encontro: Posto de Turismo de São Martinho do Porto

16 JUL . 13 AGO . 11 SET

06, 14 E 20 JUL . 03 AGO

CAMINHADA DO MAR
AO VALE DA RIBEIRA
16 julho, 09h30 | 13 agosto, 09h30 | 11 setembro, 09h30
Ponto de encontro: junto à ETAR frente à praia

Público-alvo: público em geral, acessível a seniores
com boa mobilidade e a crianças a partir dos 5 anos
Duração: 2h30 | dificuldade moderada | Inscrição limitada a 25 pessoas

PRAIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO
10h00 às 12h00 - 14h30 às 16h30 | Perto do WC
Público-alvo: Utentes da praia

PRAIA DE PAREDES DA VITÓRIA
Público-alvo: Utentes da praia

VISITA À FÁBRICA DE
ÀGUA DE S. MARTINHO
DO PORTO
ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO

10h00 às 12h00 - 14h30 às 16h30 | Areal da entrada principal

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO CONCELHO DE ALCOBAÇA
ESTUFA 1 DO PARQUE VERDE DE ALCOBAÇA

22 JUL (MANHÃ) . 12 AGO (TARDE)

PRAIA DE PAREDES DA VITÓRIA

PRAIA DE PAREDES DA VITÓRIA

13 E 27 JUL . 10 AGO

EXPOSIÇÃO INTERATIVA

IR A BANHOS

PRAIA DE SÃO MARTINHO DO PORTO

EXPLORATÓRIO - CENTRO CIÊNCIA
VIVA DE COIMBRA

EXPOSIÇÃO

CAMINHADA COM AS ALGAS
13 julho, 16h30 | 20 agosto, 16h30 | 10 setembro, 09h30

HISTÓRIAS COM
CIÊNCIA: DA PRAIA
AO PARQUE

09 OUT

23 AGO . 10H30
SÃO MARTINHO DO PORTO

Inscrição gratuita mas obrigatória:
email: caf-anafonso@sapo.pt
Telemóvel e whatsapp: 917 139 280

Ponto de encontro: ETAR de São Martinho do Porto
Informações/inscrições para:
visitas.adta@adp.pt ou através do telefone: 935 287 007

Org. CAFanafonso e INTERTIDAL RNAAT 349/2019

Público geral | Duração: 1h

1 julho a 15 set
Público geral | Entrada livre
Fins de semana e feriados: 10h - 13h
Dias úteis: 18h - 20h
15 set a 9 out
Público Escolar | Entrada livre
Marcações para grupos: reservas.cesuca@uc.pt

04 A 06 JUL

VERÃO

FÉRIAS DE VERÃO
NA BIBLIOTECA!
4 JUL . 10H30
AQUI HÁ FILME!
90 min | Auditório

5 JUL . 10H30 E 14H30

07 E 08 JUL

VIII SEMINÁRIO “DA ARTE DE LER” – O FANTÁSTICO
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
ESCOLA SECUNDÁRIA D. INÊS DE CASTRO
O Seminário da Arte de Ler, este ano sob o tema “O Fantástico”,
regressa ao formato presencial, nos dias 7 e 8 de julho.
Como habitualmente, o programa conta com um conjunto de
comunicações e de oficinas dinamizadas por destacados professores, investigadores e agentes culturais.
No dia 7 de julho decorre no auditório da Biblioteca Municipal e
no dia 8 de julho na ESDICA, em Alcobaça.

OFICINAS CRIATIVAS COM MICAELA SANTOS
60 min | Sala Infantojuvenil | máx. 25 crianças
Inscrições: gratuitas mas obrigatórias bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

6 JUL . 10H30
HORA DO CONTO
60 min | Sala Infantojuvenil | máx. 25 crianças
Inscrições: gratuitas mas obrigatórias bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

Curso acreditado (12h)
Organização: Rede de Bibliotecas do Concelho de Alcobaça (RBCA), em
parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e o (CFAECAN), Centro de
Formação de Associação de Escolas dos concelhos de Alcobaça e Nazaré
Público-alvo: Educadores de infância, professores do ensino básico e
secundário, professores do ensino especial
Horário: 09h00 às 12h30 | 14h30 às 18h00

SEMINÁRIO

09 JUL . 21H30

TEATRO

PELE

AO TEATRINHO!
JOSÉ CARLOS SARAMAGO FESTIVAL

TEATRO
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Em PELE o corpo é paisagem e memória e afeto e suor; é o
espaço vazio que fica entre os corpos - entre corpo e lugar, entre
palavras e gestos, entre ação e inércia. Será o corpo um espaço
comum? A ágora é o corpo vivo, respirado - a cama aberta
ao mundo. PELE pesquisa, assim, a transversalidade da pele
através da anulação identitária. O que é a pele velha? A pele
nova? - a PELE é a almofada de todos os corpos. PELE são as
escolhas de proximidade na história de cada indivíduo. PELE é
um projeto visual e performativo que procura mapear o corpo
através das suas relações físicas e dos seus vestígios, intentado
numa dramaturgia do branco e da pele.

09 E 10 JUL

Ficha Artística e Técnica
Direção Artística e Dramaturgia: Ricardo Guerreiro Campos
A partir de textos de: Luiz Pacheco, Manuel António Pina e Ricardo Guerreiro
Campos
Interpretação: Amélia Certal, Amélia Gaião, Cristina Chapa, Deolinda Santos,
Maria Alexandrina Silva e Ricardo Guerreiro Campos Vídeo Samir Noorali
Composição Musical: Josef Kagan e Maria Noorali Kagan
Assistência Artística e Produção Executiva: Inês Pucarinho
Direção técnica e fotografia: Alexandre Nobre Design Pedro Faria Cunha
(Revista FOmE)
Comunicação e distribuição: Margarida Mata
Público geral | Duração: 80 min | 5€

AUDITÓRIO DA JUNTA DE FREGUESIA DA BENEDITA
9 julho - 10h30 e 16h00

Estação do Amor
Espetáculo Sensorial Forbrain
Público-alvo: 4 meses aos 10 anos | Duração: 60 min

10 julho - 10h30

BebeeThoven
Lua Cheia - Teatro para todos
Público-alvo: 6 aos 36 meses | Duração: 40 min

Reservas: gambuzinoscom1pedefora@gmail.com

TEATRO

12 JUL . 21H00

ROSINHA
CONCERTO
MARGINAL DE SÃO MARTINHO DO PORTO
Ganhando terrenos pelo mundo com os seus espetáculos,
Rosinha é um nome bem conhecido dos vários meios de comunicação e do público de variada idade.
A forma irreverente com que se apresenta em público misturada
com o seu elevado nível de humildade e sensibilidade, fazem
com que mantenha uma excelente e única, relação de cumplicidade com todos os seus seguidores que tanto a acarinham.
Seja em Portugal ou no estrangeiro ROSINHA e o seu inseparável acordeão são sinónimos de alegria, boa disposição e sobretudo muita diversão pois ROSINHA tem o dom de transformar
as suas músicas em sorrisos e emoções.

Público geral | Entrada livre

MÚSICA

14 E 15 JUL

SEMINÁRIO

ENCONTRO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA
DA REGIÃO CENTRO
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Nos próximos dias, 14 e 15 de julho realiza-se, no Cine-Teatro
de Alcobaça, o Encontro de Professores de História da Região
Centro promovido pela Universidade de Coimbra (UC), em
coorganização com o Município de Alcobaça e os Centros de
Formação de Professores Alcobaça e Nazaré, Centro-Oeste,
LeiriMar, BeiraMar e Nova Ágora.
Alcobaça será, por estes dias, o epicentro da sabedoria histórica,
contando com a presença dos mais ilustres historiadores nacionais, desde Fernando Catroga, Maria José Goulão, Reis Torgal,
Virgolino Jorge, João Gouveia Monteiro, Helena da Cruz Coelho,
entre outros investigadores das Universidades de Coimbra,
Évora, Porto e Lisboa.
A reflexão no dia 14 de julho, data em que se assinala a Tomada
da Bastilha, será realizada em torno da Antiguidade Clássica, da
Revolução e dos Túmulos de D. Pedro I e D. Inês de Castro. Neste primeiro dia, haverá ainda um jantar na Sala da Debulhadora
da Cooperativa Agrícola de Alcobaça, onde Manuel Castelhano

partilhará as Memórias e identidades daquele exemplar de Arqueologia industrial agroalimentar. Em parceria com o Festival
Cistermúsica, os participantes poderão ainda desfrutar do concerto “Entre Lugar”, com os músicos Manuel de Oliveira, João
Frade e Susana Martins, no Claustro de D. Dinis, no Mosteiro de
Alcobaça.
A manhã do segundo dia será ocupada com visitas patrimoniais, caminhadas históricas e oficinas de inovação pedagógica.
A tarde será preenchida com duas comunicações de História
Contemporânea, alinhadas com o encerramento, com as conferências de Rui Tavares e Luís Reis Torgal.
Esta iniciativa é promovida em parceria com o Centro de
Interpretação Batalha de Aljubarrota, CEIS20 (UC), Junta de
Freguesia do Bárrio, a Comunidade Intermunicipal do Oeste
e o Mosteiro de Alcobaça, contando ainda com o apoio da
Cooperativa Agrícola de Alcobaça, o Festival Cistermúsica e da
empresa Taróca Decoração.

16 JUL

DESPORTO

RUNSET ALCOBAÇA

23 JUL

TEDx

TEDx ALCOBAÇA

NÃO PASSAS SEM CÁ VOLTAR

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

PARQUE VERDE DE ALCOBAÇA
Urban Trail pelos locais mais emblemáticos da cidade de Alcobaça, corrida, música, gastronomia e festa!
10H: INÍCIO DAS ATIVIDADES
15H: Percurso KIDS RACE REMAX MOSTEIRO
(M/3 - INSCRIÇÃO GRATUITA)
As provas, com escalões que vão dos bâmbis aos juvenis, decorrerão no Parque Verde, onde será marcado um percurso circular com diferentes distâncias estipuladas para cada escalão.
18H: Percurso MINI RACE/CAMINHADA REMAX MOSTEIRO
Percurso urbano constituído por uma volta única de +/-6 km,
com partida no Parque Verde e passagem pelo Museu do Vinho, Paços do Concelho, Jardim do Amor, Castelo, Mosteiro de
Alcobaça e término no Parque Verde.

As inscrições decorrem até 30 de junho (2ª fase) e 10 julho (3ª fase)

21H: Percurso Urban Trail RUNSET ALCOBAÇA
Percurso de trail misto, entre trilhos e locais urbanos constituído
por uma volta única de +/- 11 km, contendo escadas, desnível
e todo o tipo de obstáculos arquitetónicos existentes na cidade. Com partida no Parque Verde e passagem pelo Museu do
Vinho, Tribunal, Paços do Concelho, Jardim do Amor, Castelo,
Mosteiro de Alcobaça e regresso à meta no Parque Verde.
Co-organização: Município de Alcobaça e Associação Makemove
Patrocínio: Remax Mosteiro
Parceiros: Adega Lemos Figueiredo, Cister FM, Fitness Factory - Alcobaça,
Embalsantos - Soluções de Embalagem, Grupo H Saúde, Talhos Nuno Belo,
Clube Maçã de Alcobaça

O fenómeno internacional TEDx está de regresso a Alcobaça,
trazendo à cidade os mais diversos oradores e performers que
prometem um dia talks e atuações memoráveis, permitindo o
desencadear do ecossistema de partilha de ideias tão característico de uma TED.
No contexto atual, todos vivemos num mundo hiperglobalizado, no qual as informações e conhecimentos fluem a um ritmo
alucinante, tornando-se complexo acompanhá-los. Neste
cenário, mostra-se vital a capacidade de desenvolver as ferramentas corretas para lidar com o desconhecido, mantendo em
complementaridade a vontade imutável de absorver novos e
diversos conhecimentos que nos possam enriquecer nos mais
diversos prismas da nossa existência.
É nesse ímpeto que nos propomos a organizar mais uma edição do TEDxAlcobaça. Reconhecendo a beleza no desconhecido, e o encanto pacificador das “certezas” que nos rodeiam,
reunimo-nos uma vez mais para proporcionar aos nossos participantes uma experiência verdadeiramente transformadora
de partilha de ideias. É tempo de possibilitar a exploração de
novos mundos, novas realidades, novos contextos no cerne da

nossa sociedade, bem como procurar o desconhecido mesmo
nas conceções mais consistentes e credíveis que contemplamos, com o objetivo de estimular um ambiente de inovação
estratégica da qual todos podemos beneficiar.
Alcobaça será o palco da busca pelo desconhecido, por novas
ideias, por novas soluções, por todos os elementos e temas que
possam desencadear o progresso na nossa comunidade e em
nós mesmos. Junta-te a nós!
Embrace the unknown

Bilhete Comunidade: 10€
Bilhete Sub-23: 5€ (bilhete exclusivo para os jovens com menos de 23 anos)
Bilhete Real TEDxAlcobaça - 30€ (inclui almoço no Real Abadia Congress and
SPA Hotel, com oradores, performers e parceiros do evento)

25 A 30 JUL

MÚSICA

29 E 30 JUL

GRAVISSIMO!

INTERNATIONAL BEACH 24H

FESTIVAL E ACADEMIA INTERNACIONAL DE METAIS GRAVE

INTERNACIONAL CYCLING EVENT
MARGINAL DE SÃO MARTINHO DO PORTO

RECITAL DE SOLISTAS
› CONCERTO DE ABERTURA
Ricardo Carvalhoso, John Kenny, Gabriel Antão, Mauro Martins,
Ricardo Antão, Sérgio Carolino e Hugo Assunção
25 de julho › 21h30
Mosteiro de Alcobaça › Claustro da Hospedaria

1ª parte
HOW LOW CAN YOU GO? ENSEMBLE PORTUGUÊS DE TUBAS
› DIREÇÃO: WINSTON MORRIS
› SOLISTAS: DANIEL PERANTONI E DEMONDRAE THURMAN
2ª parte
HOMENAGEM A DAVID TAYLOR: “DAVID TAYLOR & FRIENDS”
27 de julho › 21h30
Mosteiro de Alcobaça › Claustro da Hospedaria

COOL NIGHT VIBES
› CONCERTO DUPLO
Jim Self e Oren Marshall
28 de julho › 22h00
Museu do Vinho de Alcobaça › Adega dos Balseiros

JAZZY NIGHT
› CONCERTO DE ENCERRAMENTO
Ray Anderson solo & com R’B & Mr. SC
30 de julho › 22h00
Mosteiro de Alcobaça › Cerca
Parceria: Cistermúsica – Festival de Música de Alcobaça

De 29 a 30 de julho o evento BEACH 24H está de volta à praia
de São Martinho do Porto! Reserve a data e faça parte deste
evento internacional.

DESPORTO

12 A 15 AGO

ALJUBARROTA MEDIEVAL
VILA DE ALJUBARROTA

TAVERNAS MEDIEVAIS ◊ GASTRONOMIA MEDIEVAL
RECRIAÇÃO DA BATALHA DE ALJUBARROTA
ACAMPAMENTO MILITAR . MOSTRAS DE ARMA . CORTEJOS . TORNEIOS E JUSTAS . ANIMAÇÃO
Público geral | Entrada livre
12 agosto: 18h00 às 24h00
13, 14 e 15 agosto: 12h00 às 24h00

FEIRA

19 AGO A 9 OUT

EXPOSIÇÃO

CHEILA PEÇAS: AUTO-RETRATO DO INTERIOR.
O MEU NOME É DO QUE ME PINTO
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA - ADEGA DOS BALSEIROS
A presente exposição da artista plástica alcobacense Cheila Peças parte de um princípio: procura a essência da criação artística,
enaltecendo a natureza em constante renascer. Da união do
inconsciente com a intemporalidade estética de um fragmento
de paisagem intrínseca fertiliza-se a criatividade, confirmando a
minha existência. Concebe-se e destrói-se, para de si crescerem
milhares. Constituem-se vários eus, de um só ser. Observa-se
uma dicotomia entre a pulsão do Eros, de unir, e uma pulsão de
destruição, a da Morte. O ato destrutivo de um ser que se recria
a partir de si, aproximado da natureza, sustentando-se, dando
continuidade à sua espécie. Movida pelo pormenor da natureza
na temporalidade que a transforma sem que a sua paisagem
pareça alterada, a obra pictórica compõe-se por fragmentos que
representam fungos e plantas; enaltecendo-se um constante renascer, uma degradação que dá lugar a outras formas. Marca-se
um princípio como fim de algo, uma natureza que consome a
paisagem na ausência humana. Da explosão de esporos constituem-se novas identidades, novos seres que substituem ou se
sobrepõem a outros. Pretende-se observar e fazer parte desta
natureza e que esta me confirme como pedaço de si.
Cheila Peças nascida em 1990 reside em Portugal. Com um
percurso académico multidisciplinar, é bolseira da FCT, sendo
doutoranda em Belas-Artes da FBAUL, com a investigação:
“Uma Comunicação para um Olhar Específico: Criação de uma
Obra de Arte para Indivíduos com Perturbações do Espectro
do Autismo”. Pós-graduada em Curadoria de Arte pela FCSH
da Universidade Nova de Lisboa, Mestre em Pintura pela
FBAUL, Mestre em Educação Especial pela ESECS do Instituto
Politécnico de Leiria, Mestre em Ensino de Artes Visuais pela
Universidade de Évora, sendo licenciada em artes plásticas pela
ESAD.CR, do Instituto Politécnico de Leiria.

Público geral | Entrada livre
Terça-feira a domingo: 10h00 às 12h30 | 14h00 às 17h30

19 A 22 AGO

FEIRA

CONCERTOS FRENTE AO MOSTEIRO

FEIRA DE SÃO BERNARDO
FESTAS DA CIDADE 2022
COVA DA ONÇA

TASQUINHAS DAS FREGUESIAS . PALCO COVA DA ONÇA . XXI ALCOBAÇA EQUESTRE
MOSTRA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS . CIRCUITO CICLISMO DE SÃO BERNARDO
ARTESANATO E VENDA AMBULANTE . DIVERTIMENTOS E CARROSSÉIS
MOSTRA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS
19 e 22 agosto: 19h00 às 01h00
20 e 21 agosto: 13h00 às 01h00
PALCO COVA DA ONÇA
Artistas Locais e Dj’s
Todos os dias: até as 04h00

CAMINHO DO AMOR pelo atelier O CUBO
Experiência imersiva com poemas sobre Pedro e Inês
Rua D. Pedro V
Todos os dias

19

agosto, 22h

Público geral | Entrada livre

CAROLINA DESLANDES

20

agosto, 22h

CARLÃO

29º CIRCUITO DE CISLISMO DE SÃO BERNARDO
20 agosto, 17h00
Praça João de Deus Ramos

21

agosto, 22h

GISELA JOÃO

22

agosto, 22h

TONY CARREIRA

27 AGO . 22H00

OS AZEITONAS
CONCERTO
PRAÇA COMENDADOR JOAQUIM MATIAS - PATAIAS
Mais 30 milhões de visualizações no Youtube, 300 mil seguidores no Facebook, temas como “Anda Comigo Ver os Aviões”,
“Tonto de Ti”, “Ray-dee-oh”, “Miúda” ou “Guitarrista do Liceu”,
entre tantos outros, cantados em uníssono nos seus concertos
e em que se posicionam em alta rotação nas rádios nacionais.
Vários coliseus esgotados, e tantas outras salas onde fazem de
cada concerto uma gigantesca reunião de amigos, fazem d’Os
Azeitonas uma das bandas mais mediáticas do momento.
Em 2022 iniciam o ano com o lançamento do single “Solta a
Voz e Canta”, tema que serve de mote ao novo espectáculo e
digressão.

Público geral | Entrada livre

MÚSICA

10 SET . 15H30

LITERATURA

LANÇAMENTO DO LIVRO

BERNARDO DE CLARAVAL CONTRA PEDRO ABELARDO:
CLARIDADES E SOMBRAS DE UMA CONTROVÉRSIA ADIADA

10 SET . 21H30 E 11 SET . 17H00

TEATRO

O QUE VEEM AS NUVENS
TEATRO
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

DE AMÍLCAR COELHO
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
No século XII, o torneio denominava um tipo muito específico
de combate e era disputado tanto individualmente como por
equipas de vários cavaleiros. Em todo o caso, passava sempre
por uma luta corpo-a-corpo. Foi o que sucedeu em Arcos de
Valdevez, no ano de 1140, quando duas equipas, representando
D. Afonso Henriques e o seu primo Afonso VII de Leão e Castela,
se enfrentaram, com a vitória favorável às cores do futuro rei
de Portugal. Aproximadamente na mesma altura, Bernardo
de Claraval e Pedro Abelardo, duas das mais importantes e
carismáticas figuras do meio monástico, religioso e intelectual,
já andavam envolvidos nas primeiras escaramuças de uma
controvérsia que os deveria levar à cidade francesa de Sens, a
fim de disputarem um torneio em que a arte dialética tomaria o
lugar da armadura e a da espada.
O objetivo deste livro é compreender a polémica travada entre
estes dois notáveis pensadores no sentido de um fenómeno
discursivo, teológico, hermenêutico e histórico-filosófico. Trata-se de clarificar criticamente a posição argumentativa de cada
um dos contendedores, as suas principais divergências, os seus
problemas e os aspetos filosóficos mais marcantes dos respetivos pensamentos em confronto.
Participação: Vice-Presidente do Município de Alcobaça, Dr.ª Inês Silva,
Dr. Rui Rasquilho e Dr. Gaspar Vaz
Público geral | Entrada livre

O que veem as nuvens é um espetáculo para uma plateia
deitada a olhar para cima, num mecanismo semelhante a um
cinema vertical, com os corpos deliberadamente dispostos em
posição de descanso, sono e sonho.
Olhamos para as nuvens, adivinhamos-lhes as formas e as
intenções, para depois sermos nuvens e adivinharmos o que
elas veem em nós.
É, portanto, um gesto de reflexo:
olhar para cima, para depois olhar para baixo, para trás e para
dentro, e tentar uma leitura do mundo a partir de um ponto de
vista necessariamente holístico, de cima e de longe, onde os
indivíduos só se distinguem pela sua sombra.
As vozes de seis dramaturgos tentam encontrar palavras para
este espanto indizível de ver tudo em simultâneo, relacionando-se com a ideia de infinito e desdobrando-se em debates
ontológicos,poéticas incorpóreas e eco-traumas.
Em palco, dois intérpretes conduzem uma viagem sensorial
que não se esgota na fruição estética ou intelectual.
De facto, o corpo é enganado:
é convocado para uma insónia consciente, adormece acordado
e acorda adormecido ao fim de uma hora de viagem pelas
nuvens.

Ficha Artística
Direção Artística: Ricardo Vaz Trindade
Dramaturgia: Joana Bértholo, Keli Freitas, Lígia Soares, Nuno Camarneiro,
Ricardo Vaz Trindade, Rui Pina Coelho
Interpretação: Cláudia Gaiolas, Ricardo Vaz Trindade
Realização de Vídeo: João Vladimiro
Consultoria de Vídeo: Paulo Américo da Silva
Música: Luís Fernandes
Desenho de Luz: Cristóvão Cunha
Espaço Cénico: Ricardo Vaz Trindade
Produção Executiva: Maria Tsukamoto, Ricardo Vaz Trindade
Financiamento: República Portuguesa, Direção-Geral das Artes
Apoios: Companhia Olga Roriz, Francisco Figueiredo – Fotografia, Município
de Torres Vedras, Teatro Académico de Gil Vicente, Teatro Nacional D. Maria
II,Temps d’Images, Terratreme
Residência de Co-Produção: Inestética Companhia Teatral, O Espaço do Tempo
Colaboração Vídeo: Ana Félix, António Correia, @africabees, @beyev.society,
@ciap_dron, @droneyboi, @gergana.vlaykova, @gp7775, @outdoormoods,
@robertneumannfromthesky, @travel_hunterz, O Mar É a Nossa Terra (Miguel
Figueira e Filipe Madeira, 2020, © Garagem Sul/C.C.B.)
Agradecimentos: Diogo Vasconcelos, Edite Queiroz, Eduardo Brito, Eng.ª
Ana Silva, Engº. Eduardo Pardal, Gesamb – Gestão Ambiental e de Resíduos,
Granialpa – Extração e Comércio de Granitos, Joana Brites, Joana Gama, Magda
Bizarro, Rita Morais, Tânia Guerreiro
Público geral | 5€

13 A 15 SET . 21H00

MÚSICA

THE GIFT
CORAL
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
A busca do som. Chegamos a uma certa altura da vida que a busca dos sons para fazer discos começa
a ser pouco produtiva. Nada nos enche. Nada nos diz... Um novo som é uma folha em branco. É a
partir de ali que tudo se desenha.
Dos estímulos que menos esperamos saem respostas. Como o filme “A Grande Belleza” de Paolo
Sorrentino que começa com um coro de nove vozes, que alimentam os quotidianos de tantas vidas.
Como se as vozes conduzissem a banda sonora daquilo que fazemos, daquilo que somos... E se a raiz
desse som que buscamos fosse o ser humano... A voz. As vozes.
A folha em branco encontrada. Um coro de um lado, ou no núcleo da folha... As múltiplas vozes dão a
forma, o conteúdo, a mensagem. A outra voz, da Sónia por cima de tudo. As letras em Português.
As vozes que fazem melodia, harmonia e ritmo e que dizem palavras. Carregam e elevam o sentido
de cada frase...
A vida é feita de contrastes, de coisas certas e erradas, de momentos bons e maus, de dias e noites. . .
E depois do veludo da parte humana, o contraste... O áspero da eletrónica. Crua, rude, cruel.
O Coral nasce deste encontro. Desta folha em branco que sempre foi a busca do som. O disco saiu sem
aviso. Saiu-nos de dentro. Não estávamos à espera. O músico de hoje tem de seguir instintos, mas
sobretudo respeitar os impulsos. Nada se organiza com tempo. As coisas saem. Ou se aproveitam, ou
não. A digressão deste Coral é um desses momentos. Únicos, que nos saem de dentro sem aviso... O
nosso impulso, fazer os concertos certos, nos locais certos. Será sobretudo por respeito àquilo que não
se prevê, os nossos impulsos. Ou se aproveita ou não. Por detrás da cortina de cada teatro e auditório,
um coro que enche o palco, e os Gift. Uns agarrados às letras, outros agarrados ao laboratório rude da
eletrónica. Coral ao vivo é sobretudo uma celebração. Da vida. Do impulso. De estarmos ainda aqui a
seguir aquilo que não se vê, o nosso instinto.

Público geral | 80min | M/6 | 12 €

16 A 30 SET

EUROPA 60 ANOS (1957-2017)
EXPOSIÇÃO ITENERANTE

EXPOSIÇÃO

17 E 18 SET

DESPORTO

PROVA DE TRIATLO DE SÃO MARTINHO DO PORTO
SÃO MARTINHO DO PORTO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
17 SET, 10H: CAMPEONATO NACIONAL CLUBES POR ESTAFETAS
18 SET, 10H: TAÇA DE PORTUGAL - PROVA ABERTA*
No dia 25 de março de 1957 foram assinados os Tratados de
Roma pelos seis Estados-Membros fundadores (Bélgica, Países
Baixos, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha) tratado que
instituiu a Comunidade Económica Europeia (CEE).
60 anos depois os dirigentes da União Europeia (EU) reúnem-se na Cimeira de Roma para celebrar esta data e refletir sobre o
futuro da UE com a apresentação pela Comissão do Livro Branco sobre o futuro da Europa, que mostra como a Europa poderá
mudar na próxima década propondo cinco cenários possíveis
dependendo das escolhas que a Europa fizer.
Ao longo dos últimos 60 anos, a UE continua ligada pelos valores da liberdade, solidariedade e democracia.
Público geral | Entrada livre
Exposição organizada pelos Arquivos Históricos
da União Europeia em Florença

O Município de Alcobaça, a Junta de Freguesia de São Martinho
do Porto, a Federação de Triatlo de Portugal e o Clube de Natação de Alcobaça apresentam a 1ª edição da Prova de Triatlo de
São Martinho do Porto.
A realização deste evento é um excelente meio de promoção e
difusão desportiva, dando maior visibilidade a esta magnífica
praia do concelho, que apresenta condições naturais únicas para
uma modalidade que tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos.
A prova inclui o Campeonato Nacional de Clubes Estafetas
(exclusivo para atletas federados) e a Taça de Portugal (aberta
também a atletas não-federados).
A Taça de Portugal é realizada na distância Sprint incluindo 750
metros de natação na Baía, 20 quilómetros de ciclismo e termina com 5 quilómetros de corrida na marginal ao longo da baía.
Esta 1ª edição será apadrinhada pelos atletas olímpicos da modalidade Melanie Santos e João Silva, naturais do concelho de
Alcobaça. O evento terá animação para toda a família, durante
a tarde de sábado, após a competição de sábado.

Org.: Município de Alcobaça | Junta de Freguesia de São Martinho do Porto |
Federação de Triatlo de Portugal | Clube de Natação de Alcobaça
*Inscrições abertas: triatlo@natacaoalcobaca.pt

17 SET . 21H30

TEATRO

A RATOEIRA

DE AGATHA CHRISTIE
COM RUY DE CARVALHO
CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO
BENEDITA
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…
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€

Foto: freepick.com

Inserido no Ao Teatro! José Carlos Saramago Festival

19 E 20 SET

SEMINÁRIO

I ENCONTRO DA REDE DAS CIDADES
DE APRENDIZAGEM DA UNESCO

Pré-inscrições até 30 de julho
Contacto: educacao@cm-alcobaca.pt
Público-alvo: Comunidade educativa
Organização: Comissão Nacional Portuguesa da UNESCO e
Município de Alcobaça

SAIBA MAIS SOBRE A
REDE DAS CIDADES DE
APRENDIZAGEM DA UNESCO

19 SET

RECEÇÃO AOS PROFESSORES
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA
A Câmara Municipal de Alcobaça promove uma receção dirigida
aos Professores do concelho, com o seguinte programa:
17h00: Welcome drink
Ponto de encontro no Rossio
17h30: Visita guiada ao Mosteiro

19h00: Convívio entre docentes.
Momento musical, pela Academia de Música de Alcobaça.
Ala Sul do Mosteiro de Alcobaça
Pré-inscrições até 30 de julho
Contacto: educacao@cm-alcobaca.pt
Público-alvo: Comunidade educativa

ONLINE

COMUNIDADE DE LEITORES ONLINE DA BMA
ALCOBAÇA A LER

MOSTEIRO DE ALCOBAÇA E CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Alcobaça irá acolher, nos próximos dias 19 e 20 de setembro, o
“I Encontro da Rede Nacional das Cidades de Aprendizagem da
UNESCO”, dirigido à comunidade educativa.
Sob o mote de que “A Aprendizagem ao Longo da Vida é o futuro das nossas cidades” irão reunir-se os Municípios portugueses
que integram a Rede Nacional das Cidades de Aprendizagem.
Esta Rede visa apoiar uma prática de aprendizagem nas comunidades onde se inserem, fomentando uma cidadania ativa e
lançando as bases para o desenvolvimento sustentável.
Sustentabilidade, Equidade, Inclusão, Emprego, Empreendedorismo, Expressão Cultural, Património e Diversidade serão
conceitos a explorar nas diferentes apresentações a efetuar por
cada um dos Municípios presentes. O programa desenrolar-se-á
no Mosteiro de Alcobaça no dia 19 de setembro e no dia 20 de
setembro no Cine-Teatro de Alcobaça João D’ Oliva Monteiro.

22 SET . 21H00

PLATAFORMA ONLINE ZOOM
A Comunidade de Leitores Online da Biblioteca Municipal de
Alcobaça BMA – Alcobaça a Ler reúne mensalmente, via zoom,
sempre com uma temática ou um autor diferente. Procura-se,
em conjunto, promover a leitura e o cinema, assumindo-os
como fatores de desenvolvimento individual e social, despertar
o espírito crítico e promover a reflexão e a discussão sobre um
livro/filme (ou parte), um autor ou um tema e desenvolver estratégias que permitam aprofundar o gosto pela leitura e pelo
cinema.

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

23 SET A 18 DEZ

EXPOSIÇÃO

OBJETO ESCOLHA #1: ARNOLD ZIMMERMAN
ESCULTURA ANTROPOMÓRFICA

JORNADAS EUROPEIAS
DO PATRIMÓNIO

ATIVIDADE EDUCATIVA

CIDADE ENVENENADA / RIO POLUÍDO
CENTRAL DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS – JARDIM DO AMOR

MUSEU RAUL DA BERNARDA

Arnold Zimmerman (EUA, Poughkeepsie, NY 1954 – Hudson,
NY 2021), também conhecido como Arnie Zimmerman, é um
escultor ceramista americano. Nasceu em 13 de dezembro
de 1954, em Poughkeepsie, Nova York. Recebeu um diploma
BFA do Kansas City Art Institute em 1977 e um MFA da New
York State College of Ceramics da Alfred University em 1979.
Aprendeu como oleiro em Lincolnshire, Inglaterra de 1972 a
1973, e depois como aprendiz de escultor de pedra na pedreira
de Provence em França de 1974 a 1975. Desde os anos 80 (sec.
XX) que desenvolve uma ligação profícua com Portugal, muito
particularmente com Alcobaça através de uma colaboração
recorrente com Manuel da Bernarda através de residências
artisticas na Fábrica São Bernardo. Foi um das grandes figuras
presentes no Simpósio Internacional de Cerâmica em Alcobaça
de 1987. Em 1990, trabalha em Portugal produzindo azulejos
de cerâmica para a galeria Ratton (Lisboa) e já em 2007 fica
como referencia a sua exposição “Inner City Lisbon” na Treinal
de Arquitetura no Museu da Eletricidade em Lisboa.

MUSEUS

NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO MULTIMÉDIA RIOS DE PORTUGAL: ALCOA E BAÇA

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

Um novo projeto de curadoria para dar a conhecer alguns dos
magníficos objetos em reserva no museu apresentados de
forma autónoma e minimal ao visitante. A partir da escolha
de um objeto particular, o visitante é convidado a observar os
contornos da obra apresentada através da sua dupla ascensão:
a do artista e a do contexto histórico que a produziram. O
projeto é inaugurado com a escultura antropomórfica de Arnie
Zimmerman, escultor norte-americano recentemente falecido
e que foi uma das mais importantes referências da cerâmica
contemporânea a nível mundial.

23 SET . 10H00

Peça: Escultura contemporânea em grés, monocromática. Peça
produzida no âmbito da residência artística na Fábrica São Bernardo na década de 90 (século XX). 120 x 103 x 14 cm. Peça em
Depósito. Col. Manuel da Bernarda.
Curadoria: Alberto Guerreiro
Público geral | Entrada Livre
Quarta-feira a domingo: 10h00 às 12h30 | 14h00 às 17h30

PROJETOCURATORIAL

a escultura antropomórfica de aRNOLD ZIMMERMAN

Vertente educativa da exposição multimédia “Rios de Portugal:
Alcoa e Baça”, que pretende consciencializar e emancipar a
comunidade educativa para a preservação e conservação dos
ecossistemas terrestres e marinhos.
Esta atividade é dirigida ao público escolar, no sentido de resgatá-los das emergentes e velozes tecnologias e aproximá-los
dos rios e do meio ambiente em redor. A atividade baseia-se
na experiência de um jogo de causa-efeito, em que é feita a
limpeza da “cidade” com uma análise conclusiva no final sobre
os efeitos secundários e consequências para todos os ecossistemas.

Público escolar | 6-15 anos | Duração: 60 min
Orientação: Projeto Supramente
Mediante marcação: museus@cm-alcobaca.pt

JORNADAS EUROPEIAS
DO PATRIMÓNIO

24 E 25 SET

24 SET . 21H30

DIAS ABERTO
NO MUSEU DO VINHO

DEPÓSITOS
NOTURNOS:
VISITA GUIADA

MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA

MUSEUS

JORNADAS EUROPEIAS
DO PATRIMÓNIO

MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA
10h | 11h | 12h | 14h | 15h | 16h | 17h
Visitas guiadas à exposição permanente.

Visita guiada à exposição permanente do maior e mais completo museu do vinho português, documentando o percurso histórico da Adega
de Alcobaça e do vinho português através da extensa coleção nacional.

Público geral | Entrada livre
Público geral | Entrada livre
Mediante marcação: museus@cm-alcobaca.pt

24 SET . 15H30

WORKSHOP

ALCOBAÇA A PROGRAMAR
WORKSHOP 5: SCRATCH II
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
Queres aprender sobre Programação Informática em Alcobaça
com a Happy Code? Como?
Inscreve-te no workshop de Scratch II.
Numa parceria entre a Biblioteca Municipal e a Happy Code, já
é possível as crianças e jovens desenvolverem competências
fundamentais para o seu futuro, através da programação informática.

Público-alvo: Famílias a partir dos 5 anos (máx. 10 crianças)
Participação gratuita mediante inscrição: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

24 SET . 21H30

AS CANÇÕES DE CARLOS DO CARMO
POR MARCO RODRIGUES
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

“AS CANÇÕES DE CARLOS DO CARMO” por MARCO RODRIGUES é um espetáculo onde apenas têm lugar canções imortalizadas na voz de Carlos do Carmo, canções que fazem também
parte da vida de todos nós.
Carlos do Carmo marcou a história do fado e da música portuguesa.
Senhor de uma voz inconfundível, será sempre uma referência
para várias gerações de cantores e uma personalidade ímpar da
cultura portuguesa.
Nas palavras do próprio Marco Rodrigues; “homenagear o Carlos é uma grande responsabilidade, mas, recordá-lo, cantando
algumas das canções que viverão para sempre na nossa memória, é um prazer ainda maior!”
Numa parceria entre a Produtores Associados e a Universal
Music Portugal, o espetáculo “AS CANÇÕES DE CARLOS DO
CARMO” por MARCO RODRIGUES é espetáculo emocional,
único e irrepetível, numa homenagem sentida e pessoal de
Marco Rodrigues, ao artista e ao homem.

Público geral | 75 min | M/6 | 10€

MÚSICA

24 E 25 SET . 15H00

FESTIVAL FOLCLORE CONCELHIO
LAGAR DO BARREIRÃO - MOLEANOS

FOLCLORE

