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Informação sujeita a alterações

O papel da cultura é essencial enquanto expressão da nossa história e da nossa identidade. 

Neste período pós-confinamento, saudamos a retoma da programação cultural do concelho 
de Alcobaça. 

Nesta edição da ARCA, propomos um olhar pelo conjunto das atividades culturais e artísticas 
previstas até ao final do ano.

Para começar, destacamos o Festival Manobras que decorre durante os meses de maio e de 
junho, onde o teatro e as marionetas ganham nova vida. 

No verão teremos os espetáculos inseridos no projeto Aljubarrota 1385, no qual será invocada 
a importância histórica da Batalha de Aljubarrota; e os espetáculos realizados no âmbito do 
programa Lugares Património Mundial do Centro 2.0, com concertos de música erudita na 
Cerca do Mosteiro de Alcobaça.

Verão é também sinónimo de grandes espetáculos a realizar nos estádios do concelho, no-
meadamente os concertos de Blaya, Capicua, Mafalda Veiga e os concertos das Comemora-
ções do Dia de São Bernardo, que contam com as atuações de Expensive Soul, Jorge Palma 
e Toy.

Na reta final de 2021, teremos o regresso do festival Novo Palco, uma excelente oportunidade 
para os artistas locais mostrarem todo o seu potencial, e o Festival Literário e de Cinema, 
Books & Movies, no qual escritores, realizadores e artistas dialogam com os públicos nos vá-
rios espaços culturais da cidade.

No ano em que Alcobaça se candidata à Rede das Cidades Criativas da UNESCO, na área da 
Gastronomia, uma palavra ainda para a Mostra Internacional de Doces & Licores Conventuais 
que em novembro cumpre a 23ª edição, elevando uma vez mais o nome do concelho.

Sublinhamos a nossa prioridade em garantir toda a segurança e cumprimento rigoroso das 
regras sanitárias.  Se a “cultura é segura”, convidamos, pois,  toda a comunidade  a participar 
nas manifestações culturais e artísticas de excelência que aqui apresentamos. 



ANFITEATRO DA PRAÇA JOÃO DE DEUS RAMOS
(JUNTO AO TRIBUNAL DE ALCOBAÇA)

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO DE D'OLIVA MONTEIRO ZONA ENVOLVENTE DO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA 

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
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  M/3    15:00
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PRAÇA DR. JOSÉ DAMASCENO CAMPOS (BENEDITA)
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ANFITEATRO DA PRAÇA JOÃO DE DEUS RAMOS
(JUNTO AO TRIBUNAL DE ALCOBAÇA)

  M/3    15:00

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D'OLIVA MONTEIRO

cine.teatro@cm-alcobaca.pt
262 580 890 / 892

www.cineteatro.cm-alcobaca.pt



NA VOZ DO AUTOR

POETAS VIVOS

COMUNIDADE DE LEITORES
ALCOBAÇA A LER

PROJETO “EU CONSTRUO” 

CONTO-VOS UM CONTO 

TECNOLOGIA PARA TODOS
NINGUÉM FICA PARA TRÁS!

UMA IMAGEM | QUANTAS PALAVRAS?

TODOS PRÓ SOFÁ

LÊ-ME (N)UM MINUTO 

O projeto “Na Voz do Autor”, tem como objetivo de dinamizar 
os autores regionais, com leituras breves das suas obras, na 
primeira pessoa. Os vídeos são lançados duas vezes por mês, às 
terças-feiras (2ª e 4ª terça-feira de cada mês), porque a BMA dá 

Voz aos Nossos Autores!

O projeto “Poetas Vivos” estreou em março de 2021 no Dia 
Mundial da Poesia.
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 de cada vez, a cada penúltimo 
domingo do mês. 
Poesie-se connosco!

A nossa Comunidade de Leitores Online continua a reunir men-
salmente (quartas 5ª feiras de cada mês) às 21h, via zoom, com 
uma temática sempre diferente.

Próximas sessões: 27 de maio, 21h | 24 de junho, 21h

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 onde juntamente com a ajuda de um 
técnico especializado, poderá criar um projeto de modelagem e 
impressão em 3D.

Também inserido no projeto, “Eu Construo”, se tem filmes pes-
soais em formato VHS ou V8, saiba que pode usar os nossos 
equipamentos para os converter em ficheiros Digitais.
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

Sessões online temáticas de animação de leitura com
as IPSS (seniores) do concelho.
Uma forma de promover a inclusão dos grupos desta faixa 
etária, normalmente mais solitários, estimulando uma dinâmica 
intelectual mais ativa, com textos pré-selecionados, temáticos, 
prosa e poesia, para manter o gosto pela leitura em voz alta.

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

Na área das literacias digitais e dando continuidade ao projeto 
a BMA continua a querer chegar mais próximo de todos, através 
de sessões de esclarecimento, ajuda e capacitação sobre as 
tecnologias digitais, tanto através de tutoriais online publicados 
semanalmente, como através de sessões presencias na BMA. 
Procuramos dar voz à inclusão digital.

Com recurso à imagem e escrita originais dos participantes esta 
atividade é mensal e temática.
Ao primeiro dia de cada mês, lançamos nas redes sociais um 
tema distinto, propondo que “Fotografe” (o tema) e “Diga o que 
Significa para Si” (o exemplo dado), ou outra questão relevante.
As respostas dos nossos leitores e seguidores, ao longo do mês, 
constituem-se de uma única imagem que represente o tema, e 
um pequeno texto associado (máximo 50 palavras) respeitando 
cada desafio.
Com uma imagem, capturada pelo equipamento fotográfico 
pessoal e em poucas palavras, todos os interessados poderão 
participar nesta nossa nova atividade.
Desafie-se a si próprio e não perca esta oportunidade!

Envie a sua foto e texto para: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt

Este é um projeto de promoção do livro, da leitura e da sétima 
arte, onde 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).

Este projeto de promoção da literacia emergente, mantêm a lei-
tura viva e ao vivo, desenvolvendo uma excelente oportunidade 
de partilhar o livro e a biblioteca, online.
Consiste na publicação regular, de pequenos vídeos de um mi-
nuto, apresentando a leitura em voz alta de um pequeno excerto 
dos livros disponíveis na biblioteca para empréstimo, realizada 
pela equipa e utilizadores da BMA e lembrando que aquele livro 
está ali, à espera de ser lido.

Próximas datas: 
11 maio: Filipa Vera Jardim | 25 maio: Luis Crisóstomo
08 junho: Diana T Coelho | 22 junho: Vanda Marques
13 julho: Valdemar Rodrigues | 27 julho: Adelino Granja
10 agosto: Ana Cristina Luz | 24 agosto: Carla Gonçalves
14 setembro: Isabel Ricardo | 28 setembro: Alexandra Felix
12 outubro: Célia Lacerda

Próximas datas: 
23 maio: Natália Correia | 20 junho: Fernando Pessoa
18 julho: Sophia de Mello Breyner Andresen
22 agosto: Herberto Helder | 19 setembro:  Virgínia Vitorino



26ª FESTIVAL INTERNAIONAL DE CINEMA AMBIENTAL DA SERRA DA ESTRELA

Cinema Eco Online
10 a 16 maio 2021

www.cineeco.pt | sessões gratuitas

Saiba mais



Depois da estreia na IDF By Interdecoração, Feira de Design e 
Decoração, organizada pela Exponor em fevereiro de 2020, a 
exposição “FANTASIA & DÉCOR: estilo, forma e cor na cerâmica 
artística de Alcobaça” produzida pelo Museu Raul da Bernarda, 
estará temporariamente presente no Jardim do Amor, do-
cumentando o percurso histórico e estilístico da indústria da 
cerâmica decorativa produzida no último século em Alcobaça.

A exposição evoca a resplandecente memória da cerâmica ar-
tística que se impôs pelo seu legado económico e social como 
um segmento histórico e patrimonial essencial ao compósito 
identitário alcobacense.

15 MAI
18 JUL

“FANTASIA & DÉCOR: ESTILO, FORMA E COR 
NA CERÂMICA ARTÍSTICA DE ALCOBAÇA”
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

JARDIM DO AMOR

Ficha técnica

Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça: Paulo Jorge Marques Inácio

Vereadora da Cultura de Alcobaça: Inês Silva

Curadoria e Coordenação: Alberto Guerreiro [CMA - Museologia | Museu Raul da Bernarda]

Textos: Alberto Guerreiro [CMA - Museologia | Museu Raul da Bernarda]

Design Gráfico: Ana Alves e Gonçalo Caetano [CMA - Gabinete de Comunicação]

Comunicação: Hugo Rilhó e Isabel Martins [CMA - Gabinete de Comunicação]

Fotografia: CMA, DGPC-Mosteiro de Alcobaça, Manuel da Bernarda, Manuel Araújo (pós-

produção de António Guerra),

Coleção: CMA - Museu Raul da Bernarda

Cooperação: DGPC-Mosteiro de Alcobaça, ADEPA, Museu da Cerâmica de Alcobaça - 

Coleção Pereira de Sampaio

Colaboração: Alberto Silva, Manuel da Bernarda, Luís Peres Pereira, Jorge Pereira de 

Sampaio

Gabinete de Apoio ao Presidente: Nélia André e Joana Bártolo

Pelouro da Cultura: Sónia Vicente (Unidade de Turismo), Sandrina Domingues 

(Secretariado)

Assistência técnica (Museologia): Ilda Ruas, Zélia Cristina Martins, Denise Silva (Estagiária 

em Museologia) e Teresa Ribeiro (Estagiária em Museologia)

Montagem e Transporte: Marta Marques e António Melo (Coordenação), José Canuto, 

Victor Reis (Pintura), Artur Coelho, Eduardo Ramos, Joel Coelho, José Galhofa (Transporte)

Arte final: Oficina dos Museus

Produção: Município de Alcobaça [Pelouro da Cultura | Museu Raul da Bernarda]

Agradecimento: Ana Figueiredo (SPAL), Ana Maria Tirapicos, António Guerra, João Xavier 

(Jomazé), Susana Leal (IDF)

Fábricas: António Rosa Cerâmicas, ARFAI Ceramics Portugal, Ceramirupe, Faianças 

J. Barreiro, JQ Cerâmicas, Jomazé, Kergila Cerâmica Decorativa, Perpétua, Pereira & 

Almeida, Silvério Coelho, Sporvil, SPAL – Sociedade de Porcelanas de Alcobaça, Vitriarte 

Cerâmicas

15 A 18 MAI COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DOS 
MUSEUS (18 MAIO) / BOM DIA CERÂMICA

15 A 18 MAIO  [ 10h00-13h00 | 14h00 – 17h00 ]

DIA ABERTO NOS MUSEUS

Visitas guiadas temáticas gratuitas:
» Museu do Vinho de Alcobaça
» Central da Confluência dos Rios
» Museu Raul da Bernarda
 
15 MAIO  [ 10h00– 12h00 ]

DEMONSTRAÇÃO DE CERÂMICA

» “Cerâmica Contemporânea” por Liliana Santos
» “Cerâmica Tradicional” por João Coelho
» “Técnica de Modelação e Olaria Contemporânea”

por Nadine Gueniou

Jardim do Amor

Público presencial e transmissão online através do canal de  YouTube  do 
Município de Alcobaça

17 MAIO  [ 14h30 – 15h30 ]

PROJETO MUSEU NA ALDEIA – SAMP/MUSEU RAUL DA 
BERNARDA/REDE CULTURA 2027

A peça de Cerâmica de Aberto Cidraes vai à aldeia de Cabeças 
de Alvaiázere

Acompanhe na página do facebook do Museu Raul da Bernarda

18 MAIO  [ 21h30 ]

TRIBUTO A ASTOR PIAZZOLA - Mário Marques e Gonçalo 
Pescada

Transmissão online a partir do Museu do Vinho de Alcobaça - Adega dos 
Balseiros assista através do canal de  YouTube  do Município de Alcobaça

22 MAIO  [ 16h00 ]

LANÇAMENTO LITERÁRIO

» Enomemórias & Enoturismo: O Património Secular 
do Vinho. História, Tradição, Identidades (Ed. Alberto 
Guerreiro, António Maduro, Jorge Custódio e Eduardo 
Gonçalves) Ed. ISMAI

» Anais Leirienses – estudos & documentos – 8. Hora 
de Ler [Coord. Científica . Saul Gomes) . Ed. Hora de Ler.

» Heráldica do Liberalismo aos nossos dias, passando 
por Alcobaça de Fleming de Oliveira. Ed. hora de Ler

Museu do Vinho de Alcobaça - Adega dos Balseiros



Espetáculo poético que reflete sobre a solidão na velhice.
Por falta de tempo, em nome do progresso e da evolução rápi-
da da sociedade, os idosos estão a ser esquecidos pela mesma, 
até por vezes abandonados por amigos e familiares. Acabaram-
-se os seus sucessos, as suas conquistas, da sua entrega no 
trabalho ao longo de anos e ficam simplesmente SÓS.
Vagueiam pela cidade à espera de uma mudança, que algo 
aconteça ou simplesmente que o tempo passe.
Só. Num banco de jardim. No vazio de um dia… „SÓMENTE“…
Uma peça de teatro na qual o carinho, a emoção e a poesia das 
imagens estão em primeiro plano (sem texto falado). Espetácu-
lo de grandes dimensões (cenário e personagem – Andas) tendo 
um forte impacto visual no espaço público (Teatro de Rua).

16 MAI
16H00

SÓMENTE
PELO TEATRO SÓ

PRAÇA DR. JOSÉ DAMASCENO CAMPOS - BENEDITA

Ficha Artística
Encenação e dramaturgia: Sérgio Fernandes
Interpretação: Sérgio Fernandes
Composição Musical: Ferdinand Breil
Músico (gravação). Shasta Ellenbogen
Máscara: Bernardo Rey , Sérgio Fernandes
Figurinos: Tuya Hermann
Adereços: Olga Dumova
Cenografia: Eddie Dorner
Operação Técnica: Spiros Paterakis
Fotografia: Florian Gaertner

Entrada Gratuita | M/3 | 30 min

Conhecer os numerais ordinais”, “Contar”, “Adicionar”, “Sub-
trair”, “Multiplicar” “Dividir”, “Resolver problemas”, “Medir…” são 
algumas das metas a alcançar no final do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico; contudo, nem todas as crianças – pelas dificuldades 
de aprendizagem que apresentam (ou não!) – as conseguem 
atingir facilmente e/ou no momento (por nós) desejado.

Porque será que é tão difícil calcular “16+1”? E porque é que 123 
e 321 são consideradas quantias iguais? E porque “2x3=8”? E 
porque é que às 18:15h são 06:03h? E porque será que recebe-
mos de troco uma moeda de 0,01€ quando deviam ser duas de 
0,05€? E porque é que uma estratégia/material que usamos 
com uma criança, nem sempre resulta com outra?

27 MAI
18H30 “SABER OU NÃO SABER… CALCULAR: 

EIS A QUESTÃO!”

OFICINA TIRA[TEIMAS] | 9ª OFICINA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM

Oradora: 
Diana Tereso Coelho

Temática: 
Saúde e Bem-Estar

Objetivos: 
sensibilizar para a perturbação específica da aprendizagem 
da matemática (Discalculia); debater e partilhar estratégias e 
materiais de intervenção.

Público alvo: 
Pessoal docente e não docente, encarregados de educação e 
outros agentes educativos

Duração: 
60-90 minutos

Inscrições: 
centro.atendimento.jovens@gmail.com

Entidade 
Responsável: Município de Alcobaça 
(Ação Social – CAJ – Centro de Atendimento a Jovens)



Numa terra distante cheia de vida e bonita como nenhuma 
outra, vivia uma pessoa com um gosto muito particular. Co-
lecionar borboletas. Mas só as de cor vermelha, as mais raras. 
A sua obsessão era de tal ordem que as guardava num lugar 
protegido por todos os lados dos eventuais ladrões. Certo dia, 
aquando de uma das suas caçadas, fica preso num buraco. 
Assustado faz tudo para sair e quando finalmente conseguiu 
sair reparou que tinha ficado sem as duas pernas! Não lhe doía 
nada, mas não estavam lá. Desesperado tenta achá-las mas 
em vão, pois não estavam em lado nenhum. E agora como é 
que ele podia andar e saltar para apanhar as suas borboletas?

29 MAI
11H00

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

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Ficha Artística
Original de José Manuel Valbom Gil
Encenação : José Gil, Sofia Olivença Vinagre, Natacha Costa Pereira
Manipulação: José Gil e Natacha Costa Pereira 
Marionetas e Figurinos: Sofia Olivença Vinagre
Cenografia: José Gil
Música Original: Hugo Trindade
Fotografia: Porto Bellotti / SAM
Produção: S.A.Marionetas - Teatro e Bonecos
Parceiro Institucional: República Portuguesa Ministério da Cultura 
Apoios: Câmara Municipal de Alcobaça, Fundação Calouste Gulbenkian
Estrutura Associada na UNIMA Portugal

7,5€ [s/descontos] | M/6 | 45 min

Pedro Teixeira da Mota regressa aos palcos para testar 
material para o seu novo espectáculo, com estreia ainda 
a definir.
Acompanhado de duas jovens promessas da stand-up 
comedy em Portugal, será um espectáculo relaxado, com 
margem para improviso e interação, em que o público as-
siste em primeira mão ao processo de criação de material 
para o seu próximo solo.

1 E 2 JUN
19H00

PEDRO TEIXEIRA DA MOTA 
AO VIVO

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO
BENEDITA

12,5€ [s/descontos] | M/16 | 75min



As Canções da Maria, projeto infantil criado por Maria de Vas-
concelos com o objetivo mostrar às crianças que aprender pode 
ser divertido.  
Maria, Mathias, Mathilde e Manon vão mostrar várias canções, 
poemas, lengalengas e muitas curiosidades, ao mesmo tempo 
que passam por temáticas escolares tão interessantes como a 
História de Portugal ou noções de matemática.
Este projeto nasce pela mão da Maria de Vasconcelos, após 
perceber que as suas duas filhas Mathilde e Manon reagiam 
de uma forma muito positiva à matéria escolar através da in-
teração com a música. A associação foi imediata, Maria desde 
sempre foi vista com a sua guitarra às costas, fazer canções já 
lhe era natural, mas foi quando viu as filhas entrarem na escola 
que começou a compor canções sobre as disciplinas para que 
elas pudessem brincar ao mesmo tempo que aprendiam com 
mais facilidade. Desta forma, Maria entendeu que tinha encon-
trado uma forma didática de mostrar às crianças, pais, avós, 
educadores e professores, que tudo é mais fácil a cantar.

05 JUN
17H00

AS CANÇÕES DA MARIA
COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

ESTÁDIO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Entrada gratuita, a partir das 16 horas, com acesso condicionado mediante 
apresentação de bilhete. Devido às medidas de segurança determinadas pelas 
autoridades de saúde, o recinto terá a lotação limitada.

Os bilhetes poderão ser levantados no Cine-Teatro de Alcobaça, na Tesouraria 
dos Paços do Concelho ou no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e também 
no próprio dia no local 2 horas antes do início do espetáculo.  Cada pessoa 
poderá levantar um máximo de quatro bilhetes.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

O exército real de Portugal chega a Porto de Mós ao final do 
dia 11 de agosto. É aí que se inicia este espetáculo de Teatro, 
“Aljubarrota 1385”, procurando reinventar a preparação cuidada 
do confronto que se avizinhava e de todos os movimentos 
fundamentais ao longo dos dois dias que antecedem a bata-
lha, com base nas informações factuais mais credíveis de que 
dispomos hoje. 
É a inteligência, a coragem e a abnegação a um propósito maior 
do que a vida demonstrada nos mais pequenos atos por D. João 
I, pelo Condestável e seus companheiros que “Aljubarrota 1385” 
procura valorizar. Uma coragem física e moral e uma entrega que 
se estende a muitos outros cujo papel determinante na vitória das 
forças reunidas sob o estandarte do Rei é frequentemente esque-
cido ou memorizado: o povo de Porto de Mós ou o dos Coutos 
de Alcobaça, o seu Prior e uma pequena multidão de homens e 
mulheres que teceram ali um futuro todo novo para Portugal.
É sobre a cadeia destes pequenos eventos, mais ou menos 
ignorados, vista de ambos os lados da barricada que o espe-
táculo se constrói. O momento da batalha desempenha aqui 
um papel menor, e a celebração da força bruta nenhum, dela 
sabemos, ou julgamos saber, já muita coisa. Mas se todos sabe-
mos sobretudo como terminou, esquecemos frequentemente 
como foi a vitória alcançada nela que modelaram, até hoje, este 
território e este país.
O que a nós nos interessa em “Aljubarrota 1385” é exatamente 
aquilo sobre o qual, como coletivo, menos sabemos.

Inserido no projeto “Rede Cultural Aljubarrota 1385”

12 E 13 JUN
17H30

BATALHA DE ALJUBARROTA 1385 
DRAMATURGIA TEATRAL

ALJUBARROTA

Entrada gratuita, a partir das 16 horas, com acesso condicionado mediante 
apresentação de bilhete. Devido às medidas de segurança determinadas pelas 
autoridades de saúde, o recinto terá a lotação limitada.

Os bilhetes poderão ser levantados no Cine-Teatro de Alcobaça, na Tesouraria 
dos Paços do Concelho ou no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e também 
no próprio dia no local 2 horas antes do início do espetáculo.  Cada pessoa 
poderá levantar um máximo de quatro bilhetes.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

Co-financiado por:



16 A 18 JUN
19H00

24ª SEMANA INTERNACIONAL
DO ACORDEÃO DE ALCOBAÇA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

16 JUNHO
“O ACORDEÃO POPULAR/LIGEIRO E OS SEUS ARTISTAS”

Tino Costa
Tiago Pirralho
Andreia Rodrigues
Carlos Poeiras
Francisco Batista
Rui Matos
Dies Duo (Itália)

17 JUNHO
“MATONO, PIAZZOLLA E TANTOS OUTROS GRANDES 
COMPOSITORES”

Bayan Quartet
Pedro Miguel Santos
Trio Porteño

18 JUNHO
“VIRTUOSISMO, EMOÇÃO… ARTE”

Iulian Ciobanu
Italian Accordion Trio
Acordeão e Domra (Russia)

“A minha casa é o meu Jardim” é o título que acompanha a 
exposição de arte pública da autoria de Thierry Ferreira, que irá 
inaugurar na cidade de Alcobaça, no próximo dia 17 de junho 
e ficará patente ao público até 31 de dezembro de 2021.  Esta 
exposição é composta por um conjunto de esculturas contem-
porâneas de carácter monumental, organizadas num percurso 
entre o Parque Verde e o Museu do Vinho, e por uma exposição 
de pequeno formato, no edifício do Armazém Novo - Destilaria, 
recentemente renovado, situado junto ao Museu do Vinho. A 
exposição “pretende ser um evento centrado na valorização do 
património natural e construído através das artes, em que pro-
põe contrariar o olhar moldado do espetador pelo quotidiano, 
levando-o para uma nova perspetiva de apreender e questionar 
o seu modo de habitar o mundo. O cenário expositivo apresenta 
as possíveis relações entre Arte Pública e contextos específicos, 
tais como paisagem e arquitetura, e as incidências que ocorrem 
da presença de um sobre o outro, e na perceção que o público 
tem sobre ambas.
As obras que serão apresentadas nesta mostra situam-se em 
articulação e continuidade do projeto de pesquisa artística de 
Thierry Ferreira, iniciado em 2016, intitulado “Habitar o mundo” 
e que já resultou em diversas exposições pelo país, nomeada-
mente: III Pistas II Obstáculos, Espaço Amoreiras, Lisboa 2018; 
“Descktop”, Forte de São Miguel, Nazaré 2018; “Depois do 
Degelo”, centro histórico da cidade da Guarda, 2019; “Habitar o 
Lugar” Politécnico de Leiria e  Galeria do Banco das Artes 2020.

Ficha artística
Curadoria – Alberto Guerreiro e Thierry Ferreira

Horário
Museu do Vinho de Alcobaça:  10h00 –12h30 e 14h00 – 17h30
Jardim do Amor: s/h

Entrada Livre | Público Geral

17 JUN
31 DEZ

A MINHA CASA É O MEU JARDIM 
EXPOSIÇÃO DE ARTE PÚBLICA DE THIERRY FERREIRA

JARDIM DO AMOR E MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA

Organização Apoio



18 JUN
19H00

HMB
ESTÁDIO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

A Câmara Municipal de Alcobaça assinala o encerramento do 
ano letivo com uma das bandas portuguesas de maior sucesso 
nacional e internacional: HMB. 
O concerto vai percorrer o percurso dos HMB nos últimos anos, 
com destaque para o último disco “Melodramático”, editado no 
início da pandemia.
Promete-se um grande concerto, alegre e com muito ritmo, 
num estilo musical que passa pelo soul e funk, sempre cantado 
em português. 
Multipremiados, os HMB estiveram nomeados para o prémio 
Best Portuguese Act, na edição de 2014, 2016 e 2017 dos MTV 
Europe Music Awards. Venceram o prémio de Melhor Música na 
edição de 2017 dos Globos de Ouro, com o tema “O Amor É 
Assim” (que também conta com a participação vocal de Carmi-
nho), assim como o prémio de Melhor Grupo na edição de 2018 
do mesmo evento.

Ficha téncica
Héber Marques (vocalista)
Fred Martinho (guitarrista)
Daniel Lima (teclista)
Joel Silva (baterista)
Joel Xavier (baixista)

Entrada gratuita, a partir das 18 horas, com acesso condicionado 
mediante apresentação de bilhete. Devido às medidas de 
segurança determinadas pelas autoridades de saúde, o recinto 
terá a lotação limitada.

Os bilhetes poderão ser levantados no Cine-Teatro de 
Alcobaça, na Tesouraria dos Paços do Concelho ou 
no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e também 
no próprio dia no local 2 horas antes do início do 
espetáculo.  Cada pessoa poderá levantar um 
máximo de quatro bilhetes.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

Com a direção a cargo do Maestro Élio Murcho, a Banda Fi-
larmónica da Sociedade Filarmónica Vestiariense “Monsenhor 
José Cacella”, pretende neste concerto apresentar um conjunto 
diversificado de obras musicais, compostas essencialmente 
para esta formação. 
Da sua já longa vida musical serão selecionadas para o progra-
ma do concerto, um conjunto diferenciado de temas, que têm 
feito parte do repertório nas últimas apresentações da Banda. 

19 JUN
19H00

SOCIEDADE FILARMÓNICA 
VESTIARIENSE 
ESTÁDIO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Entrada gratuita, a partir das 18 horas, com acesso condicionado mediante 
apresentação de bilhete. Devido às medidas de segurança determinadas pelas 
autoridades de saúde, o recinto terá a lotação limitada.

Os bilhetes poderão ser levantados no Cine-Teatro de Alcobaça, na Tesouraria 
dos Paços do Concelho ou no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e também 
no próprio dia no local 2 horas antes do início do espetáculo.  Cada pessoa 
poderá levantar um máximo de quatro bilhetes.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça



Antropólogos, psicólogos, psiquiatras e sociólogos andam ocu-
pados a tentar perceber um fenómeno que, por vezes, passa 
despercebido pela maioria da população: a dependência de ob-
jetos e práticas de uso diário (as novas dependências). Contudo, 
o que realmente começa a preocupar é o aspeto patológico que 
está a assumir o abuso (uso exagerado) de objetos lícitos que 
fazem parte da quotidianidade: a TV, o computador, a internet 
(chats), o telemóvel, os jogos, a moda… Se antes a atenção 
estava voltada para a dependência de substâncias como a 
heroína, o extasy, a cocaína, hoje este novo perigo parece maior, 
pois está escondido sob o manto do “normal”, do “quotidiano”, 
do “toda a gente usa” ou “toda a gente faz”.

24 JUN
18H30 “EU ETIQUETA – DEPÊNDENCIAS 

E RELAÇÕES INTERPESSOAIS”

OFICINA TIRA[TEIMAS] | 10ª OFICINA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM

Oradores: 
A divulgar posteriormente

Temática: 
Saúde e Bem-Estar

Objetivos: 
Contribuir para uma melhor comunicação na família, 
favorecendo a confiança e o afeto entre pais e filhos, 
assegurando a compreensão e os laços necessários para uma 
adolescência mais feliz; aprender a colocar a informação ao 
serviço da tomada de consciência e da mudança de atitudes 
e comportamentos; facilitar e amplificar as trocas relacionais 
multifacetadas, de modo a reforçar as resiliências e permitir 
uma tomada de decisão mais consciente relativa às escolhas 
individuais e grupais.

Público alvo: 
encarregados de educação, outros agentes educativos, público 
em geral

Duração: 
60-90 minutos

Inscrições: 
centro.atendimento.jovens@gmail.com

Entidade 
Responsável: Município de Alcobaça (Ação Social – CAJ – 
Centro de Atendimento a Jovens)











O Concerto de Laureados do Concurso “Pequenos Grandes 
Talentos” da Academia de Música de Alcobaça é um evento de 
consagração para os jovens músicos participantes onde serão 
entregues os prémios aos mais recentes vencedores desta 
competição. Teremos aqui a oportunidade de ouvir os alunos 
que conquistaram os melhores lugares de cada escalão.

Um dia preenchido em que atuações artísticas, vídeos e pa-
lestras ao vivo são combinados para provocar discussões 
profundas e partilha de ideias relevantes para o mundo atual. 
Um evento organizado pela A4 - Associação Juvenil de Apoio à 
Ação para promover o desenvolvimento da região em torno de 
“ideias que valem a pena ser partilhadas”.

07 JUL
19H00

10 JUL

8.º CONCURSO “PEQUENOS GRANDES TALENTOS”

TEDX ALCOBAÇA 

ACADEMIA DE MÚSICA DE ALCOBAÇA

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Organização: Academia de Música de Alcobaça 

Organização: Associação A4

Mafalda Veiga é uma escritora de canções que tem com o seu 
público uma relação única no panorama musical português. 
Começou a tocar guitarra aos 11 anos, após o seu pai lhe oferecer 
este instrumento, e a compor a partir dos 13. Ainda hoje é à 
guitarra que compõe grande parte dos seus temas.
Continua na estrada com banda, para levar junto do público 
duas mãos cheias de canções que esperam ouvir; é acompanha 
por João Gil, João Pinheiro, David Santos, António Vasconcelos 
Dias e José Guilherme Vasconcelos Dias, músicos que têm a 
particularidade de serem, quase todos, multi-instrumentistas, 
o que permite uma dinâmica de espetáculo profundamente 
musical e diversa. 
O espetáculo conta ainda com uma cenografia assente em 
televisores analógicos, com conteúdos de vídeo realizados pela 
própria Mafalda Veiga, estando todo o conceito dirigido para 
uma dinâmica mais orgânica da imagem.

16 JUL
21H30

MAFALDA VEIGA
CAMPO DE FUTEBOL DE SÃO MARTINHO DO PORTO

Entrada gratuita, a partir das 20 horas, com acesso condicionado mediante 
apresentação de bilhete. Devido às medidas de segurança determinadas pelas 
autoridades de saúde, o recinto terá a lotação limitada.

Os bilhetes poderão ser levantados no Cine-Teatro de Alcobaça, na Tesouraria 
dos Paços do Concelho ou no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e também 
no próprio dia no local 2 horas antes do início do espetáculo.  Cada pessoa 
poderá levantar um máximo de quatro bilhetes.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça



Após anos intensos de concertos, com repertório dos discos 
anteriores, Capicua faz um “reset” e começa nova tour, com 
novo disco, nova formação e novo cenário. 
“Madrepérola” vem para renovar o repertório, mas sobretudo o 
espírito do espetáculo da rapper.  
Sendo um álbum de canções, com muitas vozes convida-
das e muito mais dançável, exige que no palco se concretize 
essa energia. Assim, além dos músicos que habitualmente a 
acompanham (D-One, Virtus, Luís Montenegro e Sérgio Alves), 
Capicua passará a estar ladeada de duas vozes cantadas (Inês 
Pereira e Joana Raquel), para fazer jus à musicalidade dos no-
vos temas e abrir novas possibilidades de descoberta do antigo 
repertório, com a reinvenção de velhos temas. Visualmente, o 
espetáculo ganha nova identidade, com muita luz, texturas e 
brilho, numa alusão à iridescência da madrepérola e à policro-
mia dos encantos subaquáticos. 
É sem dúvida uma nova etapa que começa, plena de energia 
vital e poesia convertida em música.  

17 JUL
21H30

CAPICUA
CAMPO DE FUTEBOL 
DE SÃO MARTINHO DO PORTO

Entrada gratuita, a partir das 20 horas, com acesso condicionado mediante 
apresentação de bilhete. Devido às medidas de segurança determinadas pelas 
autoridades de saúde, o recinto terá a lotação limitada.

Os bilhetes poderão ser levantados no Cine-Teatro de Alcobaça, na Tesouraria 
dos Paços do Concelho ou no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e também 
no próprio dia no local 2 horas antes do início do espetáculo.  Cada pessoa 
poderá levantar um máximo de quatro bilhetes.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

Entrada livre. Devido às medidas de segurança determinadas pelas 
autoridades de saúde, o recinto terá a lotação limitada.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

Orquestra Clássica do Centro 

A Orquestra Clássica do Centro (OCC) apresentou-se pela primeira vez, 

enquanto orquestra profissional, em dezembro de 2001. Tem contado 

com o contributo solístico e de regência de notáveis figuras do nosso 

panorama musical como Jan Wierzba, Cesário Costa, Rui Massena, 

José Eduardo Gomes, Luís Carvalho ou Martin André , Marina Pacheco, 

Paulo Ferreira,  Mário João Alves, Elisabete Matos, Dora Rodrigues, 

Patricia Quinta, Nelso Ebo, Dejan Ivanovic ou Adriano Jordão. Tam-

bém tem vindo a multiplicar a atuação de formações de câmara (trios, 

quartetos e quintetos, entre outras), disponibilizando assim um leque 

variado de programas /repertórios, em função das circunstâncias e/ 

ou locais. Organizou concursos e conferências e festivais para além das 

atividades exclusivamente concertísticas. Editou vários CD’s, e livros. 

Enquanto associação, a OCC tem ainda a responsabilidade da gestão 

cultural do Pavilhão Centro de Portugal (local da sede da OCC). Em Ju-

lho de 2013 foi agraciada com a Medalha de Mérito Cultura da Cidade 

de Coimbra. Em 2021 assinala o seu 20º aniversário.

24 JUL
21H00 HOMENAGEM A  ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA

ORQUESTRA CLÁSSICA DO CENTRO CONVIDA MÁRIO MARQUES (SAXOFONE) 
E SÉRGIO CAROLINO (TUBA)

CERCA DO MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE ALCOBAÇA

Programação Lugares Património Mundial do Centro

Mário Marques

É Doutorado em performance pela Universidade de Évora, na qual é 

professor auxiliar no Departamento de Música e onde desempenha as 

funções de diretor da Licenciatura em Música. Tocou a solo com Or-

questra das Beiras, Orquestra do Centro, Banda Sinfónica Portuguesa, 

Banda Sinfónica da PSP, Banda da Armada Portuguesa, Sinfonietta 

de Lisboa e a Banda Sinfónica de Alcobaça. Colaborou em vários 

programas de televisão e teatro musical e gravou com diversos grupos 

portugueses como The Gift, Silence4, Deolinda Bernardo Sassetti, 

Amália Hoje, entre outros. É artista da marca Cannonball saxofones e 

D’addario palhetas.

Sérgio Carolino

Artista internacional Yamaha, Sérgio Carolino é um dos tubistas mais 

aclamados no panorama internacional. Como professor convidado 

deu Masterclasses e Recitais em festivais e nas mais conceituadas 

universidades, escolas de música do globo. Recebeu por cinco vezes 

o Roger Bobo Award Prize for Excellence in Recording, tendo sido 

também agraciado com o Prémio de Músico Revelação de Jazz 2004, 

o Prémio Carlos Paredes e o Prémio SPA 2013 na Categoria de Música 

Erudita. Actuou a solo em orquestras como a Orquestra Sinfónica do 

Porto Casa da Música, Orquestra de Cordas da Universidade de Mel-

bourne, Orquestra do Algarve, Tromso Chamber Orchestra (Noruega), 

Svetlanov Russian State Symphony Orchestra, Northwestern Univer-

sity String Quartet, onde estreou obras de António Victorino D’Almei-

da, Paulo Perfeito, Lene Grenager e Jorge Salgueiro. Toca e grava com 

regularidade com a Banda Sinfónica Portuguesa. Leciona na Musical 

Arts | Madrid, tendo também desempenhado essa função na Escola 

Superior de Música, Artes e Espectáculo (ESMAE) do Instituto Politéc-

nico do Porto. É diretor artístico do Festival e Academia Internacional 

de Metais Graves de Alcobaça - Gravíssimo!. Sérgio tem mais de 300 

obras escritas para e dedicadas a si.

Co-financiado por:



A Banda Sinfónica de Alcobaça (BSA), tem vindo a afirmar-se no 

panorama musical português não só devido ao repertório executado, 

mais próximo de uma orquestra de sopros ou mesmo de uma banda 

sinfónica do que de uma banda filarmónica tradicional, mas pela qua-

lidade dos seus jovens músicos. A BSA tem vindo a explorar o repertó-

rio específico para este tipo de formação, por um lado, e a apostar em 

obras de compositores portugueses contemporâneos, por outro — a 

par ainda da aposta na gravação de obras de referência tendo, até à 

data, editado quatro discos. Desde 2002 é conduzida pelo maestro 

Rui Carreira.

31 JUL
21H00 BANDA SINFÓNICA DE ALCOBAÇA

OBRAS DE SAINT-SAËNS, MANUEL DE FALLA E ÍGOR STRAVINSKY

CERCA DO MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE ALCOBAÇA

Programação Lugares Património Mundial do Centro

Entrada livre. Devido às medidas de segurança determinadas pelas 
autoridades de saúde, o recinto terá a lotação limitada.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

A batalha mais importante que consolidou a independência de 
Portugal face aos castelhanos. Num lado do campo o cavalo da 
aliança luso-britânica, do outro o cavalo da aliança franco-cas-
telhana. Seiscentos e trinta e seis anos depois, as páginas da 
História escreveram o nome dos heróis da batalha – os incon-
tornáveis Rei D. João I (Mestre de Avis) e o Santo Incontestável 
D. Nuno Álvares Pereira, ambos filhos bastardos.
Contudo, nas entrelinhas de uma versão patriarcal, há uma 
História, verdadeiramente feminina, frequentemente ignorada. 
Nesta, mulheres guerreiras participaram na derrota contra a 
cavalaria liderada por Pedro Lopes De Ayala e Diogo Álvares Pe-
reira, por vontade de D. Juan I. Filhas de Atena em terras lusita-
nas que lutaram, não apesar de serem mulheres, mas porque o 
eram - Maria de Sousa, Joana Fernandes e Brites de Almeida (a 
mítica Padeira de Aljubarrota). Sem esquecer a bênção da Nossa 
Senhora Virgem de Oliveira, a pegada católica tão vincada pelo 
louvor de D. João I, que lhe agradece a vitória da batalha.
A História justa, dando voz e corpo a todas as suas frentes, com 
estas mulheres retiradas das entrelinhas e a ocuparem o foco e 
a perspetiva de partilha dos acontecimentos que surgem antes, 
durante e depois da grande Batalha de Aljubarrota.

13 E 14 AGO ALJUBARROTA 2021 
ALJUBARROTA

Entrada gratuita com acesso condicionado mediante apresentação de bilhete. 
Devido às medidas de segurança determinadas pelas autoridades de saúde, o 
recinto terá a lotação limitada.

Os bilhetes poderão ser levantados no Cine-Teatro de Alcobaça, na Tesouraria 
dos Paços do Concelho ou no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e também 
no próprio dia no local 2 horas antes do início do espetáculo.  Cada pessoa 
poderá levantar um máximo de quatro bilhetes.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

Co-financiado por:



Blaya é um portento. Quem já viu esta artista ao vivo conhece 
esse facto: um furacão de palco que canta, dança e agita, que 
encanta, comunica e transforma, Blaya é um exemplo de ener-
gia, confiança, orgulho e sensualidade para todas as mulheres. 
E Blaya bem que pode ser esse ícone porque nasceu no Brasil, 
cresceu em Portugal e correu mundo antes de nos ensinar a 
todos a “Fazer Gostoso”. A todos mesmo. Até a Madonna...
Com mais de 100 concertos realizados entre Abril de 2018 e 
Maio último, Blaya impôs-se como uma das mais relevantes ar-
tistas do presente, tendo acumulado números muito elevados 
— na ordem das muitas dezenas de milhões — nas plataformas 
de streaming graças ao impacto global de temas como “Faz 
Gostoso”, “Má Vida”, “Eu Avisei” ou “Vêm na Vibe”, autênticos 
hinos em palco e verdadeiras explosões de cor, vida, ritmo e 

15 AGO
21H30

BLAYA
CAMPO DE FUTEBOL DE PATAIAS

Entrada gratuita, a partir das 20 horas, com acesso condicionado mediante 
apresentação de bilhete. Devido às medidas de segurança determinadas pelas 
autoridades de saúde, o recinto terá a lotação limitada.

Os bilhetes poderão ser levantados no Cine-Teatro de Alcobaça, na Tesouraria 
dos Paços do Concelho ou no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e também 
no próprio dia no local 2 horas antes do início do espetáculo.  Cada pessoa 
poderá levantar um máximo de quatro bilhetes.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

atitude nos vídeos que literalmente invadiram ecrãs de todos os 
tamanhos. São esses números que justificam aliás que tenha 
atingido o 1º lugar no Top Viral do Spotify Brasil, juntando aos 
32 milhões de visualizações (que já renderam dupla platina em 
Portugal) aos mais de 7 milhões e meio de streams no Spotify.

23 › 27 Agosto 2021
Sérgio Carolino & Hugo Assunção Direção artística

Parceria Institucional

Parcerias Media Organização e produçãoApoio Institucional

Estrutura financiada por Apoio

www.gravissimofestival.com



20 A 22 AGO COMEMORAÇÕES DO DIA DE SÃO BERNARDO
ESTÁDIO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Entrada gratuita, a partir das 20 horas, com acesso condicionado mediante apresentação de bilhete. Devido às medidas de segurança determinadas pelas 
autoridades de saúde, o recinto terá a lotação limitada.

Expensive Soul é hoje uma das grandes bandas nacionais, 
com uma sonoridade única em Portugal, que tem conquistado 
gerações, inúmeros prémios (entre os quais, 2 Globos de Ouro, 
melhor música em 2011 e melhor grupo em 2013), airplay nas 
rádios e lugares cimeiros nas tabelas de vendas.
“A Arte das Musas”, o álbum lançado em 2019, marcou um ano 
de afirmação e celebração para os Expensive Soul que, não 

Jorge Palma dispensa apresentações. Com mais de 40 anos 
de carreira é um nome incontornável do panorama musical 
português. 
Compositor, poeta, intérprete e exímio pianista, o percurso 
de vida de Jorge Palma observa-se sempre a par da música. 
Tendo começado a aprender piano com seis anos de idade, 
mais tarde, correu a Europa de guitarra em punho tocando nas 
ruas de cidades como Paris e Copenhaga. Terminou o Curso 
Superior de Piano em 1990 e editou vários discos de originais, 
compondo êxitos, somando discos de ouro, tendo atingindo a 
marca da dupla platina com “Voo Nocturno”. Venceu o prémio 
José Afonso em 2002, e em 2008 e 2012 foi o vencedor do 
Globo de Ouro na categoria de melhor intérprete individual. O 
seu álbum “Com Todo o Respeito” foi ainda galardoado pela 
Sociedade Portuguesa de Autores com o prémio Pedro Osório. 

Teremos cerca de hora e meia em viajem pelas músicas que 
marcam épocas e tempos diferentes.
Iremos conhecer o Toy nas mais variadas vertentes; intérprete, 
músico, compositor e autor; desde festivais a programas de 
televisão nas formas mais variadas de apresentação em palco. 
Iremos ouvir as baladas mais românticas, os temas mais diver-
tidos, as interpretações mais variadas.
Estupidamente Apaixonado, Rosa Negra, És tão Sensual, Toda 
a noite, Cerveja no Congelador, novela Amor Amor…enfim, uma 
panóplia de sucessos que nos farão sentir a música nos variados 
sentidos emocionais em redor de uma carreira que fala por si.
Toy ao vivo com a sua banda é um concerto que não se pode 
perder.

só celebraram 20 anos de carreira com um novo disco como 
partilharam este momento de celebração com o público num 
espetáculo inesquecível e totalmente criado à sua imagem no 
fim de 2019, na Altice Arena. Expensive Soul são conhecidos 
pelos seus concertos “mágicos”. 
Porque a Cultura é segura, acreditamos que estaremos em 
breve num concerto ao vivo, perto de si!

agosto
[feriado municipal]

Missa no Mosteiro de Alcobaça seguida de desfile pelas ruas da cidade 
11h
30

20

21h
30 Expensive Soul

Os bilhetes poderão ser levantados no Cine-Teatro de Alcobaça, na Tesouraria dos Paços do Concelho ou no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e também no 
próprio dia no local 2 horas antes do início do espetáculo.  Cada pessoa poderá levantar um máximo de quatro bilhetes.
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21h
30

21

Jorge Palma
agosto

21h
30

22

Toy



Com a morte do rei D. Fernando em 1383, o Tratado de Salvaterra 
de Magos, celebrado em abril desse ano entre a Rainha D. Leonor 
Teles, o Conde João Andeiro e o Rei de Castela, estabelece que a 
Coroa de Portugal passaria a pertencer aos descendentes do Rei 
de Castela, D. Juan I, passando a capital do Reino para Toledo. O 
Reino de Castela iria inevitavelmente dominar Portugal.
A situação provoca mal-estar e não agrada à maioria da popu-
lação portuguesa. D. Leonor Teles e os seus aliados defendiam 
uma solução política para Portugal, não só discutível legalmente, 
como claramente do desagrado da grande maioria da população 
portuguesa. Em face desta circunstância, a população de Lisboa 
proclama D. João, Mestre de Avis, meio irmão de D. Fernando, 
como “regedor, governador e defensor do reino”. Perante esta 
revolta do povo, o Rei de Castela, em 1384, entra em Portugal.
Entre fevereiro e outubro monta um cerco a Lisboa, por terra e 
por mar, com o apoio da frota castelhana. O cerco não resulta, 
não só pela determinação das forças portuguesas, mas também 
por Lisboa estar bem murada e defendida. Afastados momen-
taneamente os combates com Castela, os partidários do Mestre 
avançaram para a batalha política. Reúnem-se entre março e 
abril de 1385 as Cortes de Coimbra, que proclamam o Mestre de 
Avis como Rei de Portugal. Perante esta situação em 8 de julho 
de 1385 D. Juan I invade novamente Portugal, por Almeida, com 
um numeroso exército de 40.000 homens, seguindo depois por 
Trancoso, Celorico da Beira, Coimbra, Soure e Leiria. A esquadra 
castelhana havia, entretanto, cercado Lisboa por mar, desde abril 
desse ano. O exército português, comandado por Nuno Álvares 
Pereira, tinha-se colocado em posição de combate. A Batalha 
tinha-se tornado praticamente inevitável.
No dia 14 de agosto, logo pela manhã, o exército de D. João Mes-
tre de Avis ocupa uma posição fortíssima no terreno, escolhido 
na véspera por Nuno Álvares Pereira. No campo de batalha, as 
baixas portuguesas foram cerca de 1.000 mortos, enquanto no 
exército castelhano se situaram em aproximadamente 4.000 
mortos e 5.000 prisioneiros.
O cumprimento de uma promessa feita por D. João I Mestre de 
Avis, em agradecimento pela vitória em Aljubarrota, que lhe as-
segurou o trono e garantiu a independência de Portugal, resultou 

SET ALJUBARROTA 1385
Data e local a anunciar oportunamente

na excecional edificação do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 
também designado Mosteiro da Batalha que é, indiscutivelmente, 
uma das mais belas obras da arquitetura portuguesa e europeia.
Para Portugal, esta batalha, ocorrida no planalto de S. Jorge a 
dia 14 de agosto de 1385, constituiu um dos acontecimentos 
mais decisivos da sua História, que impediu o pequeno reino 
português ser absorvido para sempre pelo poderoso vizinho cas-
telhano. A vitória portuguesa em Aljubarrota permitiu também a 
preparação daquela que seria a época mais brilhante da história 
nacional - a época dos Descobrimentos - que, de outra forma, 
pura e simplesmente não teria ocorrido.

Entrada gratuita com acesso condicionado mediante apresentação de bilhete. 
Devido às medidas de segurança determinadas pelas autoridades de saúde, o 
recinto terá a lotação limitada.

Os bilhetes poderão ser levantados no Cine-Teatro de Alcobaça, na Tesouraria 
dos Paços do Concelho ou no Centro Cultural Gonçalves Sapinho e também 
no próprio dia no local 2 horas antes do início do espetáculo.  Cada pessoa 
poderá levantar um máximo de quatro bilhetes.

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

Co-financiado por:

“ERA UMA VEZ NO OESTE…” consiste na criação de um Festi-
val de Artes Performativas em Alcobaça, em formato físico, de 
2 a 12 de setembro de 2021, de quinta-feira a domingo, com 
incidência no Teatro, na Música e na Literatura. Esta proposta 
surge da vontade de mostrar e partilhar com a comunidade a 
cultura que é feita e apresentada pelas entidades e artistas da 
zona Oeste. A inserção de grupos da comunidade e a interliga-
ção destes com as entidades e artistas profissionais aproximará 
o público à cultura/artes, promoverá a sua desmistificação e 
fará com o festival chegue, não só a um número mais elevado 
de pessoas, como a um núcleo de várias faixas etárias - como 
referido no Plano Nacional das Artes 2019 - 2024, “Garantir 
o acesso dos cidadãos à fruição artística e produção cultural, 
corrigindo as desigualdades nesse acesso (sociais, económicas 
ou territoriais). Assegurar a centralidade das artes e do patrimó-
nio na formação ao longo da vida–porque a educação só será 
completa se integrar a dimensão cultural e artística”. As apre-
sentações terão lugar na rua, em espaços não convencionais e 
no Cine-teatro de Alcobaça – João d’Oliva Monteiro.
Este projeto privilegia a diversidade no território nacional, sain-
do este festival dos grandes centros urbanos e destacando a 
arte e a cultura que se faz na zona Oeste de Portugal, sendo 
este festival constituído por uma programação de entidades e 
artistas profissionais que trabalham e desenvolvem a cultura no 
território referido. Juntamos a esta programação as entidades 
culturais da comunidade para que, desta forma, exista uma 
maior aproximação das mesmas à cultura e às entidades que 
diariamente trabalham e desenvolvem a cultura neste território. 
A comunidade não somente terá a participação em alguns dos 
espetáculos das entidades profissionais, como também existirá 
uma interligação das mesmas, com a apresentação de espe-
táculos elaborados especificamente para esse efeito. Também 
existirá a elaboração de workshops para toda a comunidade em 
diversas áreas artísticas, o que irá permitir a valorização educa-
tiva (através) das artes e da cultura, assim como a sensibilização 
para a importância do valor da cultura na nossa e em todas as 
comunidades.

2 A 5 SET
9 A 12 SET

FESTIVAL DE ARTES PERFORMATIVAS 
“ERA UMA VEZ NO OESTE”
PELA COMPANHIA A CORDA

Entrada livre

Organização: A CORDA 
Apoio: Câmara Municipal de Alcobaça



F E S T I V A L

MÚSICA . TEATRO . STAND-UP COMEDY . DANÇA. MULTIMÉDIA

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

CENTRO CULTURAL
GONÇALVES SAPINHO

3 SET
30 OUT

3 SET
19H00

60'S 70'S ANOS DOURADOS

 
 

POR FRANCISCO PEÇAS
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO5€ | M/6 | 75 min

Voz:
Francisco Peças

Road Management,
Som e Direção Técnica:
Nuno Junqueira

Roady:
Bruno

Bailarina:
Joana

Saxofone:
Joaquim

Este espetáculo permite levar o público 

numa viagem musical pelos anos 

dourados 60's & 70's. As musicas que 

apaixonaram toda uma geração, agora 

cantadas pela incrível interpretação de 

Francisco Peças. 



Voz: 

Daniel Machado

Direção Musical,
Guitarras e Vozes: 

Tahina Rahary

Bateria e Vozes: 

Nuno Ferreira

Baixo e Vozes: 

João Manuel

Acordeão,
Teclados e Vozes: 

Luís Agostinho

Clarinete e Vozes: 

Paulo Bernardino

Percussão e Vozes: 

Iúri OIiveira

Técnico Som: 

João Ferreira

4 SET
19H00

REALENTAR
POR DANIEL MACHADO E OS HELIOCÊNTRICOS

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

O projeto nasce da ideia de colocar ao vivo o trabalho de Daniel 
Machado (em gravação interrompido pelo COVID-19).

Um espetáculo musical original (em estreia) polvilhado com 
apontamentos cénicos.

Com ritmos e andamentos muito variados, das baladas ao tango 
passando por bossas e marchas, canta-se em português inspirado 
nos tempos estranhos que vivemos e o eterno tema: o amor.

Os textos são do Daniel Machado e a composição musical do 
Tahina Rahary.  

5€ |  M/6 | 80 min

Maestro: 

Samuel Pascoal 

Trompetes: 

Leonardo Santos

Fernanda Pascoal

Pedro Gentil

Trompas: 

Hugo Pascoal

Sofia Saturnino

Trombones: 

Madalena Machado

Gonçalo Moreira

Flávio Santos

Bombardinos: 

Tomás Dias 

David Pascoal

Tuba: 

José Luís

10 SET
19H00

TURQUELIS BRASS – GRUPO DE METAIS
POR TURQUELIS BRASS – GRUPO DE METAIS

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

COMEMORAÇÕES

DO 76ª ANIVERSÁRIO

DA INAUGURAÇÃO

DO CINE-TEATRO

DE ALCOBAÇA

A Sociedade Filarmónica Turquelense, 

através do seu grupo de metais TURQUE-

LIS BRASS apresenta um concerto com 

repertório variado que inclui obras originais 

e adaptações de música clássica, jazz, 

popular, entre outros. Explora os timbres e 

sonoridades características dos instru-

mentos de metal, recriando as grandes 

obras adaptadas a esta formação.

A formação alargada de decateto é com-

posta por 2 Trompetes, 2 Trompas, 3 

Trombones, 1 Bombardino e 2 Tubas, 

podendo funcionar com formação reduzi-

da de sexteto, composta por 2 Trompetes, 

1 Trompa, 2 Trombones e 1 Tuba.

5€ |  M/6 | 60 min



Guitarra e Voz: 

Rui Correia

Baixo: 

Miguel Martinho

Bateria/Percussão: 

Carlos Karella

11 SET
19H00

GARBO
POR GARBO

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO | BENEDITA

Os garbo, inicialmente com a designação de AlmaCalma, já 

tocaram no Cine-Teatro de Alcobaça João d’Oliva Monteiro, mas 

também em muitos outros distintos Palcos nacionais (na 

Exponor; no Teatro Gil Vicente, em Cascais; nas festas do Barreiro, 

fazendo a 1.ª parte dos UHF; no espaço “Maus Hábitos”, no Porto; 

e em tantos outros sítios do nosso país).

5€ |  M/6 | 90 min

Voz e Guitarra:
Pedro Cordeiro

Vocals:
Birinha Lopes

Bateria e Vocals
Paulo Almeida

Guitarras, Bandolim e Cavaquinho:
Ricardo Martins

Viola Baixo e Vocals:
Diogo Marques

Guitarra Portuguesa, Cavaquinho, Flauta e Vocals
Abílio Caseiro

04 OUT
19H00

VIRIATO 
 POR VIRIATO 
CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO | BENEDITA

VIRIATO é a canção e a música tradicional/expressão 
portuguesa por excelência. O palco entregue às palavras de 
décadas de cantautores portugueses e tal como o Hino a 
Viriato de Pedro Cordeiro e Ódagaita diz... 

“...Entre Espanha e Portugal, Viriato sai na sua marcha 
guerreira. Combater a Cipião, Viriato vai conquistar uma 
fronteira...”

5€ | M/6 | 90 min



Voz, Baixo
e Guitarra Acústica:
Carlos Marques

Guitarra, Baixo,
e Backvocals:
Samuel Lucas

Bateria
e Backvocals:
Louie Russo

Teclados
e Backvocals:
Luís Agostinho

Técnico
de Som:
João Ferreira

05 OUT
19H00

PRIMEIRO GOLPE 
 
 

POR GOLPE 
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Grupo de música original, cantada em português. Com influên-
cias de vários estilos musicais, o grupo foi uma iniciativa de 
Carlos Marques, praticante autodidata dedicado à composição 
desde outubro de 2019.

O espetáculo mistura partes mais intimistas com alguma 
“festa” também. 

5€ | M/6 | 90 min

Intérprete:
Philippe Trovão

15 OUT
19H00

PHILIPPE TROVÃO - RECAST

 
 

POR PHILIPPE TROVÃO - RECAST
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

RECAST é um projecto de investigação e um recital para saxofone e electrónica em tempo real. Tem 
como principal objectivo a preservação de obras compostas originalmente para o instrumento e 
dispositivo electroacústico, que poderá ser qualquer aparelho analógico que transforme de alguma 
forma o som do instrumento. No panorama da música erudita, a música electroacústica, é ainda 
bastante recente e apresenta desde o momento em que começou a ser explorada uma problemática 
que tem que ver com a constante evolução tecnológica e consequente incompatibilidade com meios de 
processamento e reprodução de áudio que muito rapidamente ficam obsoletos. Perante isto começou 
a surgir, usando a tecnologia actual, a procura por criar soluções para que estas obras voltem a ser 
interpretadas. A solução passa por criar em computador simulações dos aparelhos com todas as suas 
funcionalidades e por criar controlos que permitam ao intérprete modificar os parâmetros do programa. 
Todo este processo de preservação e transferência de tecnologia tem o nome de Recasting. Este recital 
contém música de vários compositores de grande relevo na segunda metade do século XX mas tem um 
foco especial na música de um dos grandes compositores portugueses, Jorge Peixinho. Para além das 
obras do mesmo, é ainda tocada a obra de Costin Miereanu que serviu de inspiração para que Jorge 
Peixinho escrevesse Sax-Blue, interpretada neste recital. O projecto serve de mote para a gravação do 
primeiro disco em nome próprio, a ser lançado no final deste ano civil. 

5€ | M/6 | 50 min



Voz e Guitarras
Paulo Costa

Guitarras
Tony Fernandes

Baixo e Voz
Miguel Martinho

Percussão e Bateria
Karella

16 OUT
19H00

SAOUIRA
POR SAOUIRA
CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO | BENEDITA

Os SAOUIRA são um grupo musical com 4 elementos (todos da 
Benedita…). O “projeto” nasceu no final de 2018, antes da crise do 
COVID, tendo surgido com a oportunidade de tocar no programa 
MasterClass Antena 1 SPA. Os SAOUIRA pretendem apresentar um 
espetáculo onde predomina a escrita de canções originais, em língua 
portuguesa, especialmente em formato acústico.

A experiência dos músicos que compõem a banda, em variadíssimos 
palcos nacionais e até internacionais, promete emoções fortes, não 
só através do Poder da Música, mas especialmente pela 
Sensibilidade dada às Palavras – em cada uma das Letras…

5€ | M/6 | 80 min

Texto: 

Sophia de Mello Breyner Andresen

Encenação e Manipulação: 

José Gil

Natacha Costa Pereira

Sofia Olivença Vinagre

Narração: 

Carla Vasconcelos

Sonoplastia: 

Natacha Costa Pereira

Construção e Figurinos das Marionetas: 

Natacha Costa Pereira

Objetos de Cena: 

José Gil

Natacha Costa Pereira

Estruturas cénicas: 

José Gil

Música: 

Israel Costa Pereira

Desenho de Luz: 

Daniel Santos

Fotografia: 

Joaquim Pesqueira

Consultoria: 

Ilda Velez

Produção: 

S.A.Marionetas – Teatro & Bonecos

22 OUT
19H00

A VIAGEM DE SOFIA
POR S.A. MARIONETAS

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO | BENEDITA

A companhia S.A.Marionetas apresenta a sua nova produção a 
partir do texto A viagem do livro Contos Exemplares de Sophia de 
Mello Breyner Andresen.

Esta é uma viagem que vai sendo feita através das personagens 
do conto representadas em marionetas de manipulação direta 
que se movem em deambulações poéticas por um lugar em cons-
tante mutação.

A palavra lida e o movimento desconcertante do mundo imaginá-
rio onde a ação acontece é o mote para nos envolvermos no 
imaginário da poetisa através das suas palavras.

5€ |  M/6 | 43 min



Atuações de: 
Troika
Sofia
Marisa
Pó de Palco
Oscar

23 OUT
19H00

ALCOBAÇA COM GRAÇA
POR ALCOBAÇA COM GRAÇA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

“Alcobaça com Graça” é um espetáculo 

de humor, exclusivamente feito por 

artistas de Alcobaça, onde o grande 

homenageado é o riso! Pretende juntar 

artistas e coletividades do Concelho de 

Alcobaça que trabalham ou já 

trabalharam conteúdos de humor. É um 

espetáculo eclético onde pretendemos 

contar com teatro, stand up comedy, 

música, poesia cómica, contadores de 

anedotas, enfim, uma ode à boa 

disposição e ao humor feito por gentes 

de Alcobaça.

5€ | M/6  | 90 min

Texto e Interpretação: 
Sofia Bernardo

Cartaz:
ÉDesign

Construção de Cenários:
João Bernardo

Figurinos e Adereços:
Lurdes Ferreira

Desenho de Luz e Som:
Eurico Daniel

Produção:
Sofia Bernardo
Eurico Daniel

29 OUT
19H00

SEJA UM DITADOR EM 10 PASSOS! (MONÓLOGO TEATRAL) 

POR SOFIA BERNARDO
CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO | BENEDITA

A vida arrasa uma mulher de meia idade. Perdeu o trabalho, o amor, 

a amizade. No meio de pensamentos sobre tudo o que a rodeia, 

decide dar a volta à sua vida e conquistar a coisa mais importante 

para a humanidade: Poder. Esta comédia, que nos fala do que de 

mais tabu há dentro de cada um nós, o desejo da admiração, é uma 

forma muito bem-disposta de pensar como é que sentimentos 

como o ódio, a raiva e a frustração podem dominar a nossa vida e 

mostrar o nosso lado ridiculamente humano.

5€ | M/14 | 70 min



30 OUT
19H00

FADO IMPROVÁVEL
POR NUNO SANTOS 
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

O violinista Nuno Santos é um músico e aventureiro português, conhecido por 
tocar violino nalguns dos locais mais remotos e extremos do mundo. Durante 
mais de 15 anos, o Nuno tem tocado o seu violino nalguns dos ambientes mais 
desafiantes do planeta.

Das mais altas montanhas dos 7 continentes às maiores ondas dos 7 mares, “Um 
Violino nos locais mais improváveis” é um projecto de exploração cultural e 
natural que tem ganhado notoriedade internacional pelo conceito improvável de 
aventura, arte & cultura.

Um Violino nos locais mais improváveis” é um projecto único, que realça a impor-
tância da criatividade e diferenciação.

É uma abordagem poética e inspiradora que contrasta a fragilidade de um violino 
com a hostilidade de cenários extremos de mar & montanha, traduzindo, metafo-
ricamente, o equilíbrio entre opostos.

5€ | M/6 | 75 min
Após o sucesso da turnê com o último disco ‘Roll With The Pun-
ches’ no Reino Unido e na Europa, Martin Harley regressa à es-
trada para uma série de concertos acústicos intimistas em 2021.
Reconhecido pela imprensa como um dos maiores instrumen-
tistas da atualidade, Martin Harley distingue-se pelo seu estilo 
no slide guitar, finger picking e pela sua escrita de canções que 
abordam sobretudo temas como a esperança e os medos rela-
cionados com a velocidade vertiginosa da vida moderna.
O último álbum “Roll with the punches” teve as melhores pon-
tuações dadas pela critica e Martin Harley viu em 2019 e 2020 
duas nomeações consecutivas para melhor músico acústico do 
Reino Unido.

25 SET
19H00

MARTIN HARLEY 
BLUES/ FOLK ACOUSTIC

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

www.martinharley.com

5€ | M/6 | 70 min

Desde 2018 a carreira de Martin Harley tem vindo a crescer e 
a sua presença nas melhores salas da Europa e nos maiores 
festivais do género são já uma constante.
Em 2021 Martin Harley regressa a Portugal para apresentar 
“Rolling with the punches”, mas também algum do novo mate-
rial que tem vindo a compor.
Esta é uma das oportunidades de ver ou rever este músico 
incrível, num concerto que não deixa ninguém indiferente.



A Academia de Música de Alcobaça promove o seu tradicional 
concerto comemorativo do Dia Mundial da Música com a partici-
pação 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 celebra-
do 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 valo-
res da paz e da amizade através da música.

01 OUT
19H00

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA MÚSICA
CONCERTO DE PROFESSORES

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Organização: Academia de Música de Alcobaça 



Na Feira de São Simão, que este ano decorre de 28 de outubro a 
1 de novembro, 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 tradicio-
nais, como as típicas broas de batata doce, entre muitas outras 
iguarias. 

28 OUT
1 NOV

FEIRA DE SÃO SIMÃO
FRUTOS SECOS E PASSADOS | PRODUTOS ALIMENTARES REGIONAIS

MERCADO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Entrada Livre
Organização: Academia de Música de Alcobaça 



/municipioalcobaca . www.cm-alcobaca.pt


