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CINEMA

QUARTAS . 20H30
CINEMA INFANTIL
1º E 3º DOMINGO . 11H

Depois de um verão pleno de multidões e emoções, chegamos ao outono sem abrandar o passo. Neste sentido, esperam-nos atividades culturais de prestígio nacional e internacional já este mês, com o
festival Marionetas na Cidade (3 a 9 de outubro) e o Books & Movies - Festival Literário e de Cinema de
Alcobaça (15 a 27 de outubro), que inclui o Festival Manobras.
O escritor português Gonçalo M. Tavares será o grande homenageado da Gala Books & Movies, o ponto alto da 8.ª edição do Books & Movies. Teremos ainda o prazer de assistir a um trabalho original do
conceituado pianista alcobacense Daniel Bernardes que, pela segunda vez, colabora com o Município
na distinção de uma personalidade da cultura portuguesa. Nesta Gala, será também apresentado, em
estreia nacional, um novo documentário sobre o concelho de Alcobaça, realizado pela cineasta brasileira Larissa Lewandowsky , com curadoria do próprio escritor homenageado.
O Festival trará até Alcobaça nomes como João Botelho, Alice Vieira, Helena Sacadura Cabral, Richard
Zimler, Nuno Nepumoceno, José Milhazes e António Jorge Serafim, numa partilha de conhecimento
artístico com a comunidade que terá a oportunidade de dialogar com eles. Haverá cerca de 47 encontros e apresentações literárias, 32 sessões de teatro, 5 exposições, entre outras atividades cinematográficas, Books&Cooking e o Rockfest no Museu do Vinho, num total de cerca de 190 sessões.
O programa para todos públicos de todas as idades estará disponível para consulta na página de internet do Município.
No terceiro fim de semana de novembro (17 a 20), a Mostra Internacional de Doces & Licores Conventuais estará de regresso ao Mosteiro de Alcobaça em formato presencial. Ao imenso prazer proporcionado pelo sabor destas ancestrais iguarias junta-se este ano um novo espetáculo de videomapping,
projetado em toda a fachada do nosso Património da Humanidade.
Terminamos o ano com as típicas celebrações do Natal na cidade, com iluminação e as atividades para
toda a família, que irão aquecer os nossos corações até à despedida definitiva de 2022, rumo a um
novo ano que se quer de esperança e de felicidade.

Inês Silva
Vereadora da Câmara Municipal
com o pelouro da cultura

ATÉ

9 OUT

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

EXPOSIÇÃO

ATÉ

09 OUT

EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO INTERATIVA

ECOSSISTEMAS: CONHECER
PARA RECUPERAR
PELO EXPLORATÓRIO - CENTRO CIÊNCIA
VIVA DE COIMBRA
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DO CONCELHO DE ALCOBAÇA
(ESTUFA 1 DO PARQUE VERDE DE ALCOBAÇA)
Público Geral | Entrada livre
Fins de semana e feriados: 10h - 13h
Dias úteis: 18h - 20h
Marcações para grupos: reservas.cesuca@uc.pt

ATÉ

18 DEZ

EXPOSIÇÃO

OBJETO ESCOLHA #1: ARNOLD ZIMMERMAN
ESCULTURA ANTROPOMÓRFICA
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
MUSEU RAUL DA BERNARDA
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.
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.

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

ATÉ

31 DEZ

EXPOSIÇÃO

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

01 OUT . 10H30

TEATRO

BEBEETHOVEN
AO TEATRO! - JOSÉ CARLOS SARAMAGO FESTIVAL
AUDITÓRIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENEDITA
Se a alegria fosse um hino, teria o sorriso de um bebé. Se todas as horas de brincadeira fossem eternas, seriam fugas em
compasso composto binário, cheias de stacattos e rondós de
cores livres. Nesta música, que é a vida, podemos ser nós os
maestros e, os silêncios que vivem em nós, terem o som dos
pensamentos.
Beethoven nunca descuidou as emoções. Tratou-as com cuidado para que se tornassem livres. O desassossego de não
ser capaz de ouvir as músicas que criava, numa ansiedade de
génio que gritava através de melodias, deixou-nos uma marca
intemporal da sua verdade. Com ele, a música transformou-se
e transformar-nos-á se ouvirmos para além do som.

Ficha Artística e Técnica
Companhia: Lua Cheia teatro para todos
Criação e Encenação: Sandra José
Público-alvo: Crianças - 6 aos 36 meses

01 OUT . 16H00

LITERATURA

APRESENTAÇÃO DO LIVRO

VIVER NO VENTO
DE MARCO SANTOS
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
Este não é um livro sobre motas. Sim, é uma coletânea de textos
em que as motas são as personagens principais e em que os
bikers assumem os papéis secundários. Mas mais do que isso,
é um livro sobre as grandes emoções humanas, sobre liberdade
e rebeldia, sobre coragem e a ousadia de enfrentar o status quo.
“Viver no Vento” é a estreia literária de Marco Santos, autor que
vive e representa a cultura motard, linhas desalinhadas sobre os
sentimentos que compõem o género humano e sobre a imensa
felicidade que é viver com o punho no acelerador e os cabelos
ao vento. Um livro obrigatório nas estantes de qualquer biker.

Moderação: Miguel Passos
Público Geral | Entrada livre

01 OUT . 21H30

MÚSICA

CONCERTO DE PROFESSORES DA ACADEMIA
DE MÚSICA DE ALCOBAÇA
DIA MUNDIAL DA MÚSICA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
A Academia de Música de Alcobaça promove o seu tradicional
concerto comemorativo do Dia Mundial da Música com a participação de vários professores. Este concerto, além de testemunhar a qualidade e dinamismo do corpo docente, assinala ainda
a abertura oficial do ano letivo.
O Dia Mundial da Música (1 de outubro) foi proposto e celebrado pela primeira vez em 1975 pelo músico e violinista Yehudi
Menuhin, então Presidente do Conselho Internacional da Música (International Music Council), com o intuito de promover os
valores da paz e da amizade através da música.

Ficha Artística e Técnica
Professores da Academia de Música de Alcobaça
Público Geral | M/6 | 6€
Entrada Livre a alunos, professores e funcionários da AMA/ADA
Organização: Academia de Música de Alcobaça

03 E 04 OUT . 21H00

MÚSICA

THE GIFT
CORAL
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
A banda alcobacense The Gift volta a “casa” para apresentar o seu
novo disco “Coral”.

Público geral | 80min | M/6 | 12 €
Cofinanciado por:

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

3 A 9 OUT

TEATRO

25ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MARIONETAS NA CIDADE
CIDADE DE ALCOBAÇA
25 ANOS . 18 APRESENTAÇÕES . 11 COMPANHIAS . 4 PAÍSES . 1 EXPOSIÇÃO
9 ESPAÇOS DE APRESENTAÇÃO . 1 CONVERSA COM MARIONETISTAS

Programa
3 OUTUBRO
SEGUNDA-FEIRA | MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA
17H30 - Inauguração da exposição: Objectos fascinados –
Performances da criação de Natacha Costa Pereira
4 OUTUBRO
TERÇA-FEIRA | PRAÇA 25 DE ABRIL – ALA SUL CAFÉ
17h30 - Lançamento do 1º vol. de Cadernos de Teatro de
Marionetas da S.A.Marionetas - Inês de Castro
5 OUTUBRO
QUARTA-FEIRA I RUA DR. JOSÉ NASCIMENTO E SOUSA
(PONTE JUNTO À BIBLIOTECA MUNICIPAL)
15H30 - Teatro Dom Roberto O Castelo dos Fantasmas –
Marionetas Rui Sousa
16H00 - Teatro Dom Roberto A Tourada – Mãozorra .
Teatro de Marionetas
16H30 - Inauguração da placa comemorativa 25 anos da
S.A.Marionetas e do primeiro aniversário da inscrição no
Inventário Nacional de Património imaterial Cultural do
Teatro Dom Roberto
16H45 - Teatro Dom Roberto O Barbeiro Diabólico S.A.Marionetas
21H30 - Na Palheta com … (José Gil, Rui Sousa, João
Costa) Restaurante Corações Unidos (Adega)

6 OUTUBRO
QUINTA-FEIRA I CINE -TEATRO DE ALCOBAÇA
10H00 - MEDO . manual de sobrevivência para seres
fofinhos – VATE/ACTA
14H30 - Mil e uma – Caricata Teatro
7 OUTUBRO
SEXTA-FEIRA I CINE -TEATRO DE ALCOBAÇA
10H00 - Uma torneira na testa – VATE/ACTA Companhia
de Teatro do Algarve
14H30 - Mil e uma – Caricata Teatro
8 OUTUBRO
SÁBADO
11H00 - Mercado Municipal - Teatro Dom Roberto O
Castelo dos Fantasmas - S.A.Marionetas
15H30 - Praça 25 de Abril - The World of Marionet of
Teodor Borisov - Teador Borisov (Bulgária)
16H00 - Praça da República - Pedro, a Mentira e o Lobo Fio d`Azeite . marionetas do chão de oliva
16H45 - Arco de Cister (Ópera Café) - World Stars Show Cemal Fatih Polat (Turquia)
17H00 - Praça 25 de Abril - The World of Marionet of
Teodor Borisov – Teador Borisov (Bulgária)
17H30 - Praça 25 de Abril - Miss E@sy, a Matraphonia
Total - Companhia Marimbondo (Ala Sul Café)
9 OUTUBRO
DOMINGO
15H30 - Praça 25 de Abril - The World of Marionet of
Teodor Borisov – Teador Borisov (Bulgária)
16H00 - Praça da República - Pedro, a Mentira e o Lobo Fio d`Azeite . marionetas do chão de oliva
16H45 - Arco de Cister- World Stars Show - Cemal Fatih
Polat (Turquia)
17H00 - Praça 25 de Abril - The World of Marionet of
Teodor Borisov – Teador Borisov (Bulgária)
17H30 - Praça 25 de Abril - Teatro Dom Roberto O
Barbeiro - Red Cloud .Teatro de Marionetas

8 OUTUBRO
SÁBADO
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
21H30

THE BOX – Cia ArgilaVerde
Immanuel, um Poeta de 83 anos vive uma vida
melancólica e envolto de uma grande tristeza desde a
perda de sua amada companheira Késia. Certo dia sua
pesada rutina diária é interrompida pela chegada de uma
caixa. Com a abertura de esta caixa misteriosa, uma série
de eventos estranhos se inicia, e Immanuel começa a
duvidar de sua própria sanidade. O que está acontecendo?
O que causa estes fenómenos? Qual o motivo? Estas são
algumas das perguntas que lhe invade… Encontrará as
respostas para suas perguntas? O que Immanuel fará com
essas respostas?
Direcção: Rui Macedo
M/6 | 5€ | 50 min

03 A 08 OUT

FEIRA

03 A 30 OUT

EXPOSIÇÃO

FEIRA SOLIDÁRIA ANIMAL

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

TROQUE UM LIVRO POR UM BEM A FAVOR DOS
ANIMAIS ABANDONADOS DA GAPA

OBJECTOS FASCINADOS

ÁTRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
Alimentos e outros bens essenciais para cães e gatos poderão
ser trocados por livros na Biblioteca Municipal. Ração seca e comida húmida, areia para gatos, produtos de higiene e limpeza,
trelas, coleiras, camas, cobertores ou comedouros são alguns
dos produtos mais necessários.
Os bens angariados serão para ajudar os muitos animais
apoiados pela GAPA, uma associação sem fins lucrativos de
utilidade pública, composta exclusivamente por voluntários,
cuja missão é salvar animais abandonados. Contamos consigo?
Público Geral | Entrada livre
Segunda e sábado: 14h às 18 h
Terça a sexta: 10h às 13h e 14h às 18h
Organização: Município de Alcobaça e GAPA

4 de outubro | 10h30
PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO EDUCACIONAL:
OS ANIMAIS SÃO NOSSOS AMIGOS
REALIZADA PELA GAPA
Auditório da Biblioteca Municipal de Alcobaça

7 de outubro | 10h30
HORA DO CONTO: OS ANIMAIS SÃO NOSSOS AMIGOS
Sala infantojuvenil

Público escolar | inscrição: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

PERFORMANCES DA CRIAÇÃO
DE NATACHA COSTA PEREIRA
MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA
(CAIS DA ADEGA DOS BALSEIROS)
Este projeto teve como objetivo trabalhar a marioneta no
contexto da arte contemporânea, explorando conteúdos
do folclore e da arte popular, ambos raízes do próprio teatro de marionetas. Tenta refletir também sobre o fascínio
pela ideia de sagrado através de dois elementos fundamentais, a árvore e a mulher. O pressuposto seria explorar
as marionetas dentro do universo da arte contemporânea
com o objetivo de ampliar a própria visão artística e consequentemente, o trabalho como profissional do teatro de
marionetas.
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.
Inserida na programação da 25ª edição do Festival Marionetas na Cidade
Público geral | Entrada Livre
10h-13h | 14h-17h

06 OUT . 21H30

TEATRO

TARZAN
AO TEATRO! - JOSÉ CARLOS SARAMAGO FESTIVAL
CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO - BENEDITA
Um novo dia de caça na selva africana. Rugidos, gritos e reclamações enchem a atmosfera. De repente silêncio. A selva
estremece ao grito de uma criança. Os grandes símios, curiosos,
aproximam-se do rapaz. Kala, cujo bebé acabou de morrer,
decide adotá-lo.
25 anos depois, em Londres Lord Greystoke VII, um nobre inglês,
acaba de libertar os animais do zoológico da cidade e tentará
convencer um psicanalista de que o recém-nascido era ele.
TARZAN, o rei da selva.

Ficha Artística e Técnica
Companhia: Mar-Mar Teatro (País Basco)
Legendado em Português
Criação e Encenação: José C. Garcia
Público Geral | M/6

08 OUT . 15H30
APRESENTAÇÃO DO LIVRO

VAMOS TREINAR A MENTE
DE ANABELA VITORINO COSTA (PSICÓLOGA)
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Leves e felizes, ágeis e confiantes, é assim que desejamos que
as crianças se sintam, correto?
A nossa mente é o mundo onde todos os pensamentos são
processados, gerando emoções que, por sua vez, geram
comportamentos. De tanto pensarmos com o mesmo tipo de
pensamentos, geramos padrões, passamos a sentir-nos mais
inseguros, com baixa autoestima e falta de confiança.
Este livro é a resposta que pediu para a questão: como ajudar
as crianças a serem mais confiantes? Os seus filhos, os seus
alunos, a sua própria criança interior, que se tem mantido
insegura ao longo dos anos. De uma forma simples, porque
para compreendermos a mente, o caminho é feito pela simplicidade, esta obra ajuda-o a compreender como as emoções
se processam e como poderá mudar estados emocionais e
formas de pensamento, desde a tristeza, a ansiedade, a raiva
para a comunicação, a aceitação e a gratidão. Um caminho que
podem fazer juntos. Qualquer criança ou adulto só estará bem
e leve estando nesses níveis emocionais mais elevados, como
o da aceitação e da alegria. Assim, é o estado emocional da
confiança e amor-próprio.

Público Geral | Entrada livre

LITERATURA

17 OUT A 23 DEZ

EXPOSIÇÃO

OS TESTEMUNHOS DE CIENTISTAS A TRABALHAR
NUM MUNDO DE MUDANÇA
EXPOSIÇÃO
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CONCELHO DE ALCOBAÇA
ESTUFA 1 DO PARQUE VERDE DE ALCOBAÇA
As atividades humanas aumentaram fundamentalmente a
concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera que
estão a afetar ecossistemas em todo o mundo.
A nossa busca comum, por um mundo mais sustentável e
equitativo, deve ter no seu cerne ideias fornecidas pelos cientistas, transmitidas à próxima geração de líderes por educadores.
Enquanto usam tecnologias espaciais avançadas, ou mesmo
sujam as suas botas, em pesquisas tradicionais de campo, os
cientistas muitas vezes tornam-se testemunhas de primeira fila
para os efeitos prejudiciais da mudança global.
Nesta exposição compilamos estas perspetivas únicas, na forma de imagens e testemunhos.
Compreender as causas e manifestações dos maiores desafios
da Humanidade torna-se a jornada pessoal de cientistas e educadores em todo o mundo.
“Histórias de um mundo em mudança” oferece-lhe um vislumbre de um mundo da ciência e ação.
Juntar os solucionadores de problemas e criar um ambiente de
aprendizagem altamente conectado é a missão do Programa
GLOBE em Portugal.
Saiba mais na www.globe.gov .
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.
Público geral | Entrada livre
Dias úteis: 17h30 - 19h
Fins de semana e feriados: 10h - 13h
Público Escolar | Entrada livre
Marcações para grupos: reservas.cesuca@uc.pt

OS TESTEMUNHOS
DE CIENTISTAS A
TRABALHAR NUM
MUNDO EM
MUDANÇA

CENTRO DE
INTERPRETAÇÃO E
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

ALCOBAÇA
PORTUGAL

17 OUT 2022

ORGANIZAÇÃO:

28 OUT A 01 NOV

FEIRA DE SÃO SIMÃO
FRUTOS SECOS E PASSADOS . PRODUTOS ALIMENTARES REGIONAIS
MERCADO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
A Feira em honra de São Simão remonta, em Alcobaça, ao reinado de D. Manuel I (1495-1521) e celebra-se
entre o Dia de São Simão (28 de outubro) e o Dia de
Todos os Santos (1 de novembro). Já teve lugar em
vários espaços: Rossio, Quinta da Gafa, Quinta Cova
da Onça, MercoAlcobaça. Realiza-se no Mercado
Municipal desde 2012, junto aos Paços do Concelho.
Como é tradição nesta feira, pode encontrar os frutos
secos e os passados, tão típicos e apreciados nesta
quadra, assim como outros produtos alimentares regionais: queijos, enchidos, azeite e doces tradicionais,
e as típicas broas de batata doce, entre muitas outras
iguarias.
Haverá ainda animação com ranchos e grupos musicais concelhios e tasquinhas.
Público Geral | Entrada Livre
Todos os dias das 10h às 20h

FEIRA

ALCOBAÇA A PROGRAMAR

WORKSHOP

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

29 OUT . 15H00

05 NOV . 15H00

WORKSHOP 6: APP INVENTOR I
CRIAÇÃO DE APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEL

WORKSHOP 7: KODU I
PLATAFORMA DE CRIAÇÃO DE JOGOS

Queres aprender a fazer aplicações para telemóvel? Conheces
o APP Inventor? Também conhecido como App Inventor for
Android, é uma aplicação de código aberto de programação de
aplicações para telemóvel originalmente criada pela Google, e
atualmente mantida pelo Massachusetts Institute of Technology.
Vamos aprender noções básicas de programação, utilizando a
plataforma APP Inventor, desenvolvendo competências digitais,
autonomia e criatividade, podendo depois partilhar com os pais
as aplicações realizadas. Junta-te a nós!

Queres aprender a fazer jogos? Conheces o Kodu? Originalmente chamado de Boku, é um ambiente de programação visual,
desenhado para ser acessível para crianças e divertido para
qualquer um. Pode ser executado no Microsoft Windows e no
Xbox 360 e foi lançado no Xbox LIVE Marketplace em 30 de
junho de 2009.
Vamos aprender noções básicas de programação, utilizando
o Kodu, desenvolvendo competências digitais, autonomia e
criatividade, podendo depois partilhar com os pais os jogos
realizados. Junta-te a nós!

19 NOV . 15H00
WORKSHOP 8: DE MINECRAFT III
Queres aprender a fazer aplicações para telemóvel? Conheces
o APP Inventor? Também conhecido como App Inventor for
Android, é uma aplicação de código aberto de programação de
aplicações para telemóvel originalmente criada pela Google, e
atualmente mantida pelo Massachusetts Institute of Technology.
Vamos aprender noções básicas de programação, utilizando a
plataforma APP Inventor, desenvolvendo competências digitais,
autonomia e criatividade, podendo depois partilhar com os pais
as aplicações realizadas. Junta-te a nós!

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

05 NOV . 21H30

MÚSICA

GAARBO
CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO - BENEDITA
Gaarbo regressa em força com uma série de concertos que antecipa o lançamento do seu novíssimo cd para o ano de 2023. O
concerto gaarbo é um exercício de musculação criativa rock pop.
As suas canções espevitam as sombras e as luzes dessa obstinação que é estar vivo, hoje. Sem pretensões, a crua dureza e a subtil
sensibilidade das suas letras pretendem ir atrás de todas essas
guerras íntimas, contraditórias, ambíguas, fascinantes que têm a
mania de nos incendiar a existência.
Este concerto terá a particularidade de servir de apresentação
do novo vídeo-clip “ Então só”, em estreia mundial, entre outras
surpresas que preparámos.

Gaarbo são:
Rui Correia na voz e guitarra
Miguel Martinho no baixo eléctrico
Carlos Karella na bateria
Público geral | M/6 | 8 €

16 NOV . 20H30

CINEMA

COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DE JOSÉ SARAMAGO

JOSÉ E PILAR
DOCUMENTÁRIO DE MIGUEL GONÇALVES MENDES
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Um documentário realizado por Miguel Gonçalves Mendes
sobre o escritor José Saramago, falecido a 18 de junho de 2010:
a sua vida, as suas viagens, a sua relação de amor com Pilar del
Río, sua companheira até ao fim da vida. Filmado entre 2006 e
2009, com a criação do romance “A Viagem do Elefante” como
pano de fundo, mostra o quotidiano de um dos mais importantes escritores contemporâneos, na sua relação com Pilar, o
público e a vida.

Título Original: José e Pilar
Género: Documentário
Realização: Miguel Gonçalves Mendes
Produção: Jumpcut, El Deseo, O2 Filmes
País: Portugal
Ano: 2010
Duração: 125 min
Público Geral | M/12 | Entrada Livre

16 NOV A 26 FEV

EXPOSIÇÃO

CUTELARIA: TRADIÇÃO E MODERNIDADE
NA ARTE DA INOVAÇÃO DO AÇO
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA - ADEGA DOS BALSEIROS
Trata-se de uma exposição temática, itinerante, dedicada ao
percurso histórico e inovativo da indústria da cutelaria produzida na região Oeste: Santa Catarina (Caldas da Rainha) e
Benedita (Alcobaça). Partindo da memória precursora desta
indústria que se impõe hoje pela sua dimensão económica e
social, a exposição documenta e incorpora a expressão exímia
de um setor que se forja na perseverança e inovação empresarial. Do legado das oficinas de navalheiros à mestria das indústrias cuteleiras, potenciadas há sessenta anos, o cluster Santa
Catarina-Benedita é presentemente sinónimo de sucesso e
de contemporaneidade. Contemplando um enquadramento
histórico e cronológico, é dado enfoque ao percurso implemen-

tado pelas oito fábricas integrantes da Associação de Cutelarias
de Santa Catarina e Benedita, que tem contado com o apoio da
AIRO - Associação Empresarial da Região Oeste. Desde 2018, a
AIRO representa este cluster que se distingue pela qualidade de
um produto, mas cuja ponte de conhecimento entre a tradição
e modernidade se torna fundamental na constituição de valor
económico para a região, além de identitário.
Curadoria: Alberto Guerreiro
Organização: Cutelarias de S. Catarina e Benedita, AIRO, Câmara Municipal de
Alcobaça e Câmara Municipal de Caldas da Rainha
Público Geral | Entrada Livre

19 NOV . 15H30

LITERATURA

APRESENTAÇÃO DO LIVRO

UM CAMINHO PARA A CURA
REALIDADES E PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE SAÚDE EM PORTUGAL DE RICARDO BAPTISTA LEITE
AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA
Este livro tem a modesta ambição de contribuir para a nossa reflexão coletiva, como interessados no futuro da saúde do nosso
país. Para esse efeito, recorrendo à arte médica, extrapolei para
esta publicação uma organização de conteúdos em três partes.
Começo, como com cada doente, pelo princípio. Ou seja, dei
início a esta reflexão procurando fazer o diagnóstico detalhado
da situação presente e da sua evolução ao longo das quatro
décadas de existência do Serviço Nacional de Saúde.
Feita essa análise, e estabelecido o diagnóstico, procurarei
oferecer um conjunto de opções terapêuticas para o futuro do
sistema de saúde português. A profundidade e nível de detalhe
das propostas e ideias que vão sendo apresentadas têm geometrias variadas com o intuito assumido de deixar margem aos
leitores para que possam contribuir para a construção de uma
visão definitiva.
Isto leva-nos à última parte do livro, mais curta, mas talvez a
mais determinante: um caminho para a cura. Depois de expostas as opções terapêuticas é fundamental que todos tenham
uma palavra a dizer sobre qual o caminho que devemos seguir,
enquanto país, para garantir o pleno cumprimento do sonho
de uma cobertura universal da saúde e do bem-estar da população.

Público-alvo: comunidade médica e responsáveis políticos pela área da saúde
e todos os interessados por esta área | Entrada livre

17 A 20 NOV

24ª MOSTRA INTERNACIONAL
DE DOCES & LICORES CONVENTUAIS
MOSTEIRO DE ALCOBAÇA

GASTRONOMIA

DOCES E LICORES CONVENTUAIS

VIDEO MAPPING

LEGADO DOS MONGES E DAS MONJAS CISTERCIENSES

ALCOBAÇA - TERRA DE PAIXÃO

A doçaria conventual portuguesa, originária de conventos e
mosteiros, conta com muitos séculos de história. Das mãos de
monges e monjas criaram-se doces e licores verdadeiramente
divinais. Uma história de árduo labor, paciência e saber fazer,
que engrandeceu a gastronomia portuguesa de reconhecimento
internacional.
O território de Alcobaça, administrado pelos monges de Cister
durante vários séculos foi sempre uma região de cariz fortemente
agrícola. O conhecimento técnico dos monges, trabalhado em
terrenos férteis, tornou este território reconhecido pelos seus
produtos agrícolas e pelas sua gastronomia de excelência. A abundância e qualidade da saborosa e variada fruta (como as peras,
maçãs, ameixas e pêssegos) e o vasto conjunto de hortícolas e
leguminosas, ainda hoje aqui produzidos, é disso testemunho.
Além da fruticultura, onde se destaca a Maçã de Alcobaça, também os Doces e Licores Conventuais representam uma forte marca gastronómica do concelho, com destaque para as Cornucópias,
as Delícias de Frei João, o Pudim de Ovos dos frades do Convento
de Alcobaça, as Queijadas do Bárrio, as Gradinhas de Alcobaça,
os Tachinhos à Dom Abade, o Pão de Ló de Alfeizerão e o licor de
Ginja de Alcobaça.
Várias casas e pastelarias do concelho de Alcobaça conservam
ainda hoje a tradição dos Doces e Licores Conventuais dos Mosteiros de Alcobaça e de Coz.
A cornucópia, receita conventual de apuramento exemplar, um
dos Doces Conventuais mais apreciados e mais emblemáticos de
Alcobaça, foi uma das marcas escolhidas para o “Prémio Cinco
Estrelas Regiões 2022”.

O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça vai ser mais uma vez a
“tela” de um magnífico espetáculo de vídeo mapping – “Alcobaça
- Terra de Paixão”.
De 17 a 20 de novembro em quatro sessões diárias (19h, 20h, 21h
e 22h) 25 imagens por segundo, em “super alta resolução”, ou
seja, 20 milhões de pixéis de luz vão colorir os 200 metros de
comprimento da fachada do Mosteiro.
Para criar o “Alcobaça - Terra de Paixão” foram precisas mais de 25
mil imagens individuais e três meses de produção.
Um espetáculo histórico mas com fantasia e também com apresentação do dinamismo e inovação empresarial da região.
Esta narrativa começa há cerca de mil anos, no momento em que
D. Afonso Henriques promete erigir um mosteiro em honra de
Santa Maria caso consiga tomar Santarém. A narrativa audiovisual
segue até aos nossos dias, passando por temas importantes da
história do mosteiro e da cidade, como os monges de Cister, o
amor de Pedro e Inês, o maremoto e terramoto que atingiram a
fachada antiga, a reconstrução, a extinção das ordens religiosas,
a elevação do monumento a Património Mundial da UNESCO
e a modernidade e empreendedorismo do território. A terminar,
um toque de contemporaneidade dado pela música dos The Gift,
originários de Alcobaça.
Esta projeção multimédia foi concebida pelo Ateliê OCUBO.

17 a 20 novembro
quinta, 17 nov.: 15h às 23h
sexta, 18 nov. | sábado, 19 nov.: 10h30 às 23h
domingo, 20 nov.: 10h30 às 22h
Bilhete
1 dia: 1€ (M/12)
4 dias: 2,5€ (pulseira livre trânsito)
Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

17 a 20 novembro
Sessões: 19h, 20h, 21h e 22h
Público Geral | Entrada Livre

21 A 27 NOV

BIBLIOTECA

21º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

21 NOV . 10H30 E 14H00
WORKSHOP DE MALABARISMO
PELA GARAGEM D’ARTE
És descoordenado? Gostarias de ter uma consciência corporal
mais apurada? Queres conhecer algumas técnicas que te vão
permitir evoluir neste sentido? Este é o ateliê perfeito para ti,
dividido em três módulos, vamos explorar a possibilidade de
manipularmos objetos, do simples ao mais complexo, entre
chapéus, bolas, massas e cabos de vassoura. Com muita diversão vamos adquirir um pouco mais de consciência corporal.
Sala infantojuvenil | comunidade escolar M/4

22 NOV . 10H30

22 NOV . 14H00

WORKSHOP DE INICIAÇÃO AO TEATRO

WORKSHOP DE DE CLOWN / PALHAÇOS

PELA GARAGEM D’ARTE

PELA GARAGEM D’ARTE

“ser para além de mim” é o workshop que te permite saíres
do teu corpo e te coloca num outro. Seja ele qual for, animal,
planta, humano, objeto, etc. Com disponibilidade e vontade
vamos interpretar e criar outros espaços ao nosso redor. Criar
uma noção de espaço e do outro, postura e presença, colocação
de voz e respiração, trabalho de ação-reação são as bases deste
momento de permissão.

Com riso, loucura, rigor e entrega criamos uma exploração da
técnica do palhaço, trabalhando o simples olhar, a regra dos 3
segundos, respiração conjunta, improvisação. Com a espontaneidade é um momento dar asas a criatividade e trazer alegria
às nossas vidas, criando números únicos com a possibilidade
de serem apresentados. Vem descobrir o palhaço que há em ti.

Sala infantojuvenil | comunidade escolar M/4

Sala infantojuvenil | comunidade escolar M/4

Inscrição gratuita mas obrigatória: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

23 NOV . ANIVERSÁRIO
10H30

14H00

QUIQUIRIQUI

NO CONTO DA RAPOSA

TEATRO DE MARIONETAS

TEATRO DE MARIONETAS

PELO HISTORIOSCÓPIO-TEATRO DE MARIONETAS

PELO HISTORIOSCÓPIO-TEATRO DE MARIONETAS

Auditório | comunidade escolar M/3 | 45 min

Auditório | comunidade escolar M/3 | 45 min

Inscrição gratuita mas obrigatória: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

17H00
LANÇAMENTO DE LIVRO: 5 LIVROS, 4 AUTORES
APONTAMENTOS HISTÓRICOS, O TERRITÓRIO CISTERCIENSE E DEPOIS DELE
A herança do Mosteiro, a fábrica desconhecida, dois séculos de
pesca, as bandas de música e os museus.
Autores: Rui Rasquilho, António Valério Maduro, Alberto Guerreiro e José Manuel de Mascarenhas.

Público Geral | Auditório | Entrada Livre | 90 min
Organização: Município de Alcobaça e Associação dos Amigos do Mosteiro de
Alcobaça

26 NOV . 15H30
NO CONTO DA RAPOSA
TEATRO DE MARIONETAS

PELO HISTORIOSCÓPIO-TEATRO DE MARIONETAS
“No Conto da Raposa” é uma antologia de contos com inspiração na tradição oral portuguesa, protagonizados pela personagem da Raposa, o mais astuto dos animais. O espetáculo
alterna entre o contador de histórias e o teatro de fantoches,
ao estilo do tradicional. Celebra os saberes antigos da cultura
popular, em divertidas histórias rítmicas e atuais.
Público Geral | Auditório | Entrada Livre | 45 min

27 NOV . 15H30
APRESENTAÇÃO DO LIVRO

AS SOMBRAS DE UMA AZINHEIRA
DE ÁLVARO LABORINHO LÚCIO
Não é uma madrugada como as outras, aquela em que vai nascer o primeiro filho — ou a primeira filha — de Maria Antónia e
João Aurélio: é a que muitos esperavam e agora começa a tomar
forma nas movimentações das tropas pelas ruas de Lisboa e do
Porto. Haverá um antes e um depois desta «manhã inicial», em
que nasce a criança e renasce um país de um longo período de
trevas.
Mas a almejada revolução e a vinda do bebé perdem todo o
significado para João Aurélio no momento em que se cumprem:
Maria Antónia morre no parto, deixando o marido e companheiro
de luta desolado e definitivamente distante da vida dos vivos.
Enquanto a criança é acolhida e criada pelos tios (a irmã de João
Aurélio e o marido) e Portugal dá os primeiros passos numa
nova existência democrática, João Aurélio, o antigo militante, o
utópico, mergulha no isolamento e na loucura, na obsessão do
passado e da morte.
Moderação: Fernando Barroso
Público Geral | Entrada livre | 90 min
Organização: Amigos das Letras

27 NOV . 17H00

MULTIDISCIPLINAR

O BOM ANFITRIÃO
DANÇA, TEATRO E PERFORMANCE
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Esta nova criação de Filipa Francisco parte da colaboração com
quatro artistas locais, um por território, Montemor-o-Novo,
Palmela, Santarém e Sesimbra. Performers, bailarinos, atores,
músicos, para realizarem um trabalho de cocriação multidisciplinar (dança, teatro, performance).
A base do encontro é a colaboração, a investigação e a improvisação, com o principal objetivo de explorarem juntos as
Mudanças Climáticas e o papel que podemos desempenhar
através das artes para abordar essa questão importante.
Com um programa de residências que passa pelos quatro territórios, pretende-se também abordar a pergunta que François
Matarasso (investigador ligado à arte participativa) faz às comunidades com quem trabalha:
O que torna um lugar especial? (lugar físico, mental, real e fictício)
De que queremos falar?
O que queremos mudar nas nossas comunidades?

Ficha técnica e artistica
Direção artística e criação: Filipa Francisco
Cocriação e interpretação: Ana Vaz, Iza da Costa, Luís Coelho Graça, Nuno Reis
Composição musical: José Grossinho
Direção Técnica e Desenho de luz: Pedro Fonseca/colectivo a.c
Registo Vídeo: Miguel Canaverde
Fotografia: Bruno Simão
Produção executiva: Rita Maia
Produção e difusão: Mundo em Reboliço
Promotor e coprodutor: Artemrede Coprodução Municípios de Abrantes,
Alcanena, Alcobaça, Montemor-o-Novo, Palmela, Pombal, Santarém,
Sesimbra, Tomar, Torres Vedras
Público Geral | 5€
Organização: Município de Alcobaça e Artemrede

01 A 31 DEZ - 01 A 06 JAN

NATAL

É NATAL EM ALCOBAÇA
PRAÇA 25 ABRIL

ÁRVORE DE NATAL . CARROSSEL . PISTA DE GELO . CASINHA DO PAI NATAL
CONTOS DE NATAL . COMBOIO DE NATAL . OUTRAS ATIVIDADES
1 DEZEMBRO - INAUGURAÇÃO
15h – Parada de Natal
18h – Acender das luzes da Árvore de Natal
com momento musical

PISTA DE GELO E CARROSSEL
14h às 19h
24 e 31 de dezembro - 10h às 12h
25 de dezembro - encerrado

SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS - 11h às 17h
Palcos de Natal
Praças Encantadas
Comboio de Natal

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça, ACSIA
e União de Freguesias de Alcobaça e Vestiaria

31 DEZEMBRO - 24h
Fogo de artíficio no Castelo

Público geral | Entrada Livre

ALCOBAÇA A PROGRAMAR

WORKSHOP

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

03 DEZ . 15H00

17 DEZ . 15H00

WORKSHOP 9: APP INVENTOR II
CRIAÇÃO DE APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEL

WORKSHOP 10: KODU II
PLATAFORMA DE CRIAÇÃO DE JOGOS

Queres aprender a fazer aplicações para telemóvel? Conheces
o APP Inventor? Também conhecido como App Inventor for
Android, é uma aplicação de código aberto de programação de
aplicações para telemóvel originalmente criada pela Google, e
atualmente mantida pelo Massachusetts Institute of Technology.
Vamos aprender noções básicas de programação, utilizando a
plataforma APP Inventor, desenvolvendo competências digitais,
autonomia e criatividade, podendo depois partilhar com os pais
as aplicações realizadas. Junta-te a nós!

Queres aprender a fazer jogos? Conheces o Kodu? Originalmente chamado de Boku, é um ambiente de programação visual,
desenhado para ser acessível para crianças e divertido para
qualquer um. Pode ser executado no Microsoft Windows e no
Xbox 360 e foi lançado no Xbox LIVE Marketplace em 30 de
junho de 2009.
Vamos aprender noções básicas de programação, utilizando
o Kodu, desenvolvendo competências digitais, autonomia e
criatividade, podendo depois partilhar com os pais os jogos
realizados. Junta-te a nós!

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

03 DEZ . 21H30

MÚSICA

O GRITO DO IPIRANGA
BANDA SINFÓNICA DE ALCOBAÇA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Em ano de comemoração dos 200 anos da Independência do
Brasil, a BSA associa o 37º aniversário do seu Ressurgimento
a esta data marcante, apresentando um programa que inclui
obras de compositores do nosso país irmão, como Heitor Villa-Lobos e Carlos Gomes.

Ficha Artística e Técnica
Direção: Rui Carreira
Obras: Heitor Villa-Lobos e Carlos Gomes, entre outros
Público Geral | M/6 | 8€
Entrada Livre a sócios da ABA - Banda de Alcobaça - Associação de Artes,
alunos, professores e funcionários da AMA/ADA
Organização: Academia de Música de Alcobaça

10 DEZ . 21H30

MÚSICA

ORQUESTRA LIGEIRA E JUVENIL
DA FREGUESIA DO BÁRRIO
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO
Projeto iniciado, em 1996, pela Junta de Freguesia do Bárrio,
sob proposta do Maestro Ricardo Santos, a Orquestra Ligeira
Juvenil da Freguesia do Bárrio é hoje parte integrante do panorama artístico do concelho e instrumento privilegiado para a
produção e fruição cultural das crianças e jovens da Freguesia.
Desde então, a Orquestra Juvenil e a sua Escola de Música não
mais deixaram de assegurar aulas de instrumento e formação
musical a dezenas de crianças e jovens da nossa terra alimentando a sua sede de conhecimento e aprendizagem. Este é um

projeto cuja vitalidade se reforça a cada atuação, através de um
reportório eclético que ultrapassa gerações, tratado com alegria
e rigor pelos jovens músicos que, definindo ritmos e compassos
quebram as barreiras entre o palco e a plateia.

Público Geral | M/6 | 120 min | 5€ (gratuito até aos 12 anos)
Organização: Junta de Freguesia do Bárrio

17 A 22 DEZ

NATAL

FÉRIAS DE NATAL NA BMA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

17 DEZ . 15H00

21 DEZ . 10H30 E 14H30

WORKSHOP 10: KODU II
PELA HAPPY CODE

OFICINAS CRIATIVAS ESPECIAL NATAL
COM MICAELA SANTOS

Vamos aprender noções básicas de programação, utilizando o
Kodu, desenvolvendo competências digitais, autonomia e criatividade, podendo depois partilhar com os pais os jogos realizados.

“Ser para além de mim” é o workshop que te permite saíres
do teu corpo e te coloca num outro. Seja ele qual for, animal,
planta, humano, objeto, etc.

Sala infantojuvenil | Famílias a partir dos 5 anos

Sala infantojuvenil | ATL’s e famílias a partir dos 4 anos

19 DEZ . 14H00

22 DEZ . 10H30 E 14H30

WORKSHOP DE MALABARISMO
PELA GARAGEM D’ARTE

WORKSHOP DE CLOWN
PELA GARAGEM D’ARTE

Vamos explorar a possibilidade de manipularmos objetos, do
simples ao mais complexo, entre chapéus, bolas, massas e
cabos de vassoura.

Com a espontaneidade é um momento dar asas a criatividade
e trazer alegria às nossas vidas, criando números únicos com a
possibilidade de serem apresentados. Vem descobrir o palhaço
que há em ti.

Sala infantojuvenil | ATL’s e famílias a partir dos 4 anos

Sala infantojuvenil | ATL’s e famílias a partir dos 4 anos

20 DEZ . 10H30
WORKSHOP DE INICIAÇÃO AO TEATRO
PELA GARAGEM D’ARTE
“Ser para além de mim” é o workshop que te permite saíres
do teu corpo e te coloca num outro. Seja ele qual for, animal,
planta, humano, objeto, etc.
Sala infantojuvenil | ATL’s e famílias a partir dos 4 anos

Inscrições gratuitas mas obrigatória para bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

