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O Dia Municipal da Educação, que se celebra a 11 de janeiro, abre a ARCA do 
primeiro trimestre do ano, com um debate sobre o poder transformador da 
arte na educação.

O Mês da Juventude contempla, de 28 de fevereiro a 27 de março, um conjun-
to de propostas culturais, com o objetivo de incentivar a participação e fruição 
dos juniores, promovendo uma ampla articulação entre o mundo artístico e 
a comunidade educativa. Mas este primeiro trimestre trará ainda as maiores 
alegrias aos seniores, com a 4.ª Gala Sénior, aos desportistas, com a 5.ª Gala 
do Desporto, assim como a toda a comunidade, que viverá plenamente os 
cinco dias de Folia e Algazarra do Carnaval de Alcobaça 2020. 

Nós somos o que herdámos e o que aprendemos ao longo da vida. Qual o 
papel das artes nesta construção permanente? Elas, de facto, transformam e 
enriquecem os cidadãos, através das diferentes manifestações culturais, do 
teatro à música, passando pela literatura, fotografia, dança, cinema e artes 
performativas. Se assim é, convidam-se os diferentes públicos a participar 
ativamente nas atividades culturais que lhes proporcionam reflexão e prazer 
estético.



Criação “site-specific” para o Jardim do Amor na cidade que 
nos pede para darmos lugar ao amor. Claro que sim, mas... o 
que é que é esta coisa chamada amor? Entretanto, longe mas 
tão perto, cientistas de todo o mundo alertam: teremos doze 
anos ou menos para conter um aquecimento global de conse-
quências imprevisíveis para a Terra e todos os seus habitantes, 
inclusive os alcobacenses. No Mosteiro de Alcobaça, dentro dos 
seus túmulos, D. Pedro e D. Inês aguardam ansiosos o fim do 
mundo para finalmente se encontrarem... “12 Até ao Fim do 
Mundo” é também o quarto objeto audiovisual criado pelo rea-
lizador António-Pedro para o festival, depois das experiências, 
nos anos anteriores, em Abrantes, Sobral de Monte Agraço e 
Tomar.

12 DEZ
A 29 FEV 12 ATÉ AO FIM DO MUNDO

VÍDEO-INSTALAÇÃO PARA 5 MONITORES:

CENTRAL DA CONFLUÊNCIA DOS RIOS - JARDIM DO AMOR

Realização, Imagem e Montagem - António-Pedro
Imagem 16mm - Vasco Saltão
Assistência de Realização, Som e Direção de Produção - Patrícia Almeida
Assistência de Produção - Catarina Carvalho
Apoio Dramatúrgico - Maria Gil
Laboratório Cinelabs - SRL – Roménia
Com Matilde Figueirêdo, Jorge Pratas, José Aurélio, João Paulo Ferreira, Luís 
Peças, Francisca Louro, Nuno Henrique, Maria José César e Titus Irura
Agradecimentos - Maria Manuel, Rita Nabais, Moz Carrapa, Alberto Guerreiro, 
Carlos Amorim, Cláudia Silva, Eurico Leonardo, João Gusmão, Joana Soares, 
Manuel Mozos, Milton Dias, José Gil, Ilda Velez, Jorge Pereira de Sampaio, 
João Fatal, Tiago Ganhão, Athila de Montelague, Vasco Viana, Hugo 
Azevedo, Juliane Rupar, João Vaz, Museu do Vinho de Alcobaça, Cinemateca 
Portuguesa – Museu do Cinema, Restaurante Trindade, Restaurante Corações 
Unidos e Wanli Café.

Horário: quinta a sábado das 14h30 às 17h30
Entrada livre | Duração 20 min | M/12

EXTENSÃO



De que tipo de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores 
vão necessitar os estudantes para ter sucesso e modelar o seu 
mundo? Como podem os sistemas educativos desenvolver 
esse conjunto de competências? Qual o papel das Artes no 
caminho a percorrer?

Conversa com:
Sara Brighenti
Subcomissária Plano Nacional das Artes (Ministério da Cultura 
e da Educação)
Sara Matos
Diretora do Atelier-Museu Júlio Pomar
Maria Francisca Almeida Gama
Autora
Leonardo Baptista
Músico (Stone Dead / Fuzzil)

Moderadores:
Inês Silva 
Vereadora da Câmara Municipal de Alcobaça
João Mateus 
Academia do SIM

11 JAN
15H

DIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
“ARTE E EDUCAÇÃO – O PODER TRANSFORMADOR DA ARTE”

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Entrada livre | Auditório | 90 min. | Público Geral



Escrever e fotografar: duas formas de produzir imagens. 
Esta oficina criativa pretende trabalhar a escrita a partir da 
fotografia. 
Uma experiência enriquecedora, com o formador, escritor e fo-
tógrafo que venceu o Prémio Internacional Books&Movies 2017 
e quer incentivar ainda mais alcobacenses a escrever.

António Manuel Teixeira Catarino – Escritor, fotógrafo e profes-
sor.

16 JAN
14H

NARR`ARTES POR ANTÓNIO MANUEL TEIXEIRA CATARINO

OFICINA DE ESCRITA E FOTOGRAFIA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Público escolar | M 14 (1 turma do 3º ciclo (SEF)
Sala infantojuvenil
 
Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880

Vamos celebrar a alegria! Preparados para rir?
Vem connosco rir às gargalhadas e relaxar todos os músculos 
do teu coração!
O yoga do riso adaptado às famílias é visto como um jogo onde 
as famílias interagem, brincam e aprendem a lidar com situa-
ções quotidianas duma forma diferente e divertida.

18 JAN
15H30 | 16H30 YOGA DO RISO POR CÉU D’AFETOS

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO RISO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

1ª sessão, 15h30 - 10 aos 14 anos
2ª sessão, 16h30 - 6 aos 9 anos

Sala infantojuvenil | 60 min

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880



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. Esta é uma viagem que vai sendo feita através 
das personagens do conto representadas em marionetas de 
manipulação direta que se movem em deambulações poé-
ticas por um lugar em constante mutação. A palavra lida e o 
movimento desconcertante do mundo imaginário onde toda a 
ação acontece é o mote para nos envolvermos no imaginário da 
poetisa através das suas palavras.

18 JAN
21H30

A VIAGEM DE SOPHIA
PELA COMPANHIA S.A. MARIONETAS

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Texto - Sophia de Mello Breyner
Encenação – José Gil, Natacha Costa Pereira e Sofia Olivença Vinagre
Narração - Carla Vasconcelos
Música - Israel Costa Pereira
Fotografia - Joaquim Pesqueira
Produção -  S.A. Marionetas -Teatro & Bonecos
Espectáculo de espaços interiores com caixa negra

5€ [ s/descontos] | M/3 | 35 min
Bilhetes à venda: Cine-Teatro de Alcobaça, Tesouraria dos Paços do Concelho, 
Centro Cultural Gonçalves Sapinho e alcobaca.bol.pt



A Gala Sénior é organizada pela coordenação das Instituições 
de Apoio ao Idoso do Concelho de Alcobaça, com o apoio da 
Câmara Municipal, e pretende ser uma retrospetiva do que foi 
o ano anterior ao nível das atividades interinstitucionais do 
concelho.

23 JAN
14H30

4ª GALA SÉNIOR
ENVELHECER EM ALCOBAÇA – RETROSPETIVA DO ANO 2019

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Público Alvo: Utentes das IPSS do concelho

Desmistificar como algumas profissões são vistas pelos olhos 
das crianças e dos adolescentes numa conversa informal onde 
há trocas de ideias e quem sabe a oportunidade de descoberta 
de novas vocações. 
Nesta sessão serão apresentadas duas profissões: cabeleireiro e 
professor de kickboxing.

23 JAN
10H30

DIA DAS PROFISSÕES

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Público escolar - M/5 | Inscrição prévia obrigatória
Sala infantojuvenil | 60 min 

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880



Carminho, a grande voz do fado e uma das artistas portugue-
sas com maior projeção internacional, depois de uma extensa 
digressão mundial de promoção do seu último disco “Maria”, 
aclamado pela crítica, acaba de anunciar uma vasta digressão 
nos primeiros meses de 2020 por Auditórios e Teatros de Por-
tugal. 

Desde o lançamento de “Maria”, Carminho embarcou numa 
longa digressão internacional com passagem pelos quatro 
cantos do globo, desde a Europa, América Latina, América do 
Norte, Ásia, uma longa lista de mais de 20 países, um pouco 
por todo o mundo.

Agora é a vez de voltar a Portugal. Carminho reserva o primeiro 
quadrimestre de 2020 para levar “Maria” a Teatros e Auditórios 
de Norte a Sul, para espetáculos únicos, especiais e intimistas. 
Esta será a grande oportunidade para se ver, ouvir e sentir 
“Maria” ao vivo, um álbum que conta com a sua produção e 
inclui várias canções de sua autoria. Um disco verdadeiramente 
emocionante, aclamado pela crítica e já considerado um dos 
seus melhores trabalhos, o que tem levado a uma enorme 
expectativa junto do público para ver e ouvir “Maria” ao vivo.

24 JAN
21H30

CARMINHO
MARIA TOUR

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

15€ [ s/descontos] | M/6 | 90 min
Bilhetes à venda: Cine-Teatro de Alcobaça, Tesouraria dos Paços do Concelho , 
Centro Cultural Gonçalves Sapinho e alcobaça.bol.pt



Vamos celebrar a gratidão! Entre as histórias, e o relaxamento, 
famílias interagem com a contadora, brincam e aprendem a 
exprimir a gratidão. De forma diferente e divertida vamos des-
cobrir o tanto que temos para agradecer.

Ana Simões - contadora de Histórias formada em 
Mindfulness, Yoga e Relaxamento.

25 JAN
15H HISTÓRIAS SIM OBRIGADO POR ANA SIMÕES

COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO OBRIGADO

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Sala infantojuvenil | 90 min | famílias (pais e filhos maiores de 5 anos)

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880

Numa sociedade onde se ainda se julgam as pessoas pela 
aparência, iremos aprofundar e tirar dúvidas sobre temas ainda 
considerados “tabus” em relação às nossas crianças e jovens, 
tais como o Bullying, Drogas, Álcool, Violência no Namoro, 
Cyberbullying entre outros temas.

28 JAN
10H30

CONVERSAS INFORMAIS 
PARCERIA COM O MOTOCLUBE “LOBOS LUSITANOS”

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Público escolar | Sala infantojuvenil | 90 min

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880



A magia, é a arte mais apreciada pelas crianças. 
O teatro Lanterna Mágica apresentar a primeira escola de magia 
itinerante do País.
O Mágico Palhaço Lanterna Mágica vai fazer uma sessão cheia 
de truques.
A magia é uma vocação. Quem sabe se lá em casa existe um 
grande mágico? Venham. 
É de pequenino que se descobrem talentos!

“A vida é uma viagem experimental, feita involuntariamente. É 
uma viagem do espírito através da matéria, e como é o espírito 
que viaja, é nela que se vive. Há por isso almas contemplativas 
que têm vivido mais intensa, mais extensa, mas tumultuaria-
mente do que outras que têm vivido externas. O resultado é 
tudo. O que se sentiu foi o que se viveu. Recolhe-se tão cansa-
do de um sonho como de um trabalho visível. Nunca se viveu 
tanto como quando se pensou muito.” Fernando Pessoa

31 JAN
14H30

1 A 29
FEV

O MÁGICO PALHAÇO POR LANTERNA MÁGICA

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

ESPETÁCULO COMEMORATIVO DO DIA MUNDIAL DO MÁGICO

DE JOSÉ MANUEL BACELAR

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Público escolar - Ensino básico, M/6 (limite 4 turmas – 70/80 crianças)
Auditório | 60 min

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880



Uma iniciativa do Ministério da Educação, através do Plano 
Nacional de Leitura, que visa estimular o gosto e os hábitos de 
leitura e melhorar a compreensão leitora. A iniciativa tem como 
destinatários alunos dos 1.º,2.º, 3.º ciclos do ensino básico e 
alunos do ensino secundário.

Em Alcobaça irá decorrer a segunda etapa do concurso (fase 
municipal), depois da fase escolar - realizada no contexto da 
sala de aula. Seguir-se-ão as fases intermunicipais e, por fim, a 
fase nacional.

10 FEV
10H

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
FASE MUNICIPAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Consulte o regulamento em www.rbca.cm-alcobaca.pt

QUEM PASSA
POR ALCOBAÇA

NÃO PASSA 
SEM CÁ VOLTAR

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE COZ BAÍA DE SÃO MARTINHO DO PORTO



Escrever e fotografar: duas formas de produzir imagens. 
Esta oficina criativa pretende trabalhar a escrita a partir da 
fotografia. 
Uma experiência enriquecedora, com o formador, escritor e fo-
tógrafo que venceu o Prémio Internacional Books&Movies 2017 
e quer incentivar ainda mais alcobacenses a escrever.

António Manuel Teixeira Catarino – Escritor, fotógrafo e profes-
sor.

13 FEV
14H

NARR`ARTES POR ANTÓNIO MANUEL TEIXEIRA CATARINO

OFICINA DE ESCRITA E FOTOGRAFIA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Público escolar M/14 (1 turma do 3º ciclo ou secundário)
Auditório

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880

Perigos da Net - Ação de sensibilização e prevenção.
Vamos celebrar o dia da internet segura! De forma diferente e 
divertida vamos descobrir os perigos da net e como podemos 
prevenir os mais novos. A brincar aprendemos o que evitar.
A segurança das crianças na Internet é uma responsabilidade 
de todos. 

Tornar a Internet um espaço mais seguro para crianças e adoles-
centes exige uma abordagem global e transversal.  Apostamos 
em fazer esta abordagem na biblioteca, de forma divertida e 
descomprometida. No fim e para que não restem duvidas ou 
mal entendidos os alunos são chamados a opinar e a indicar 
boas praticas que devem adoptar.

11 FEV
14H30 PERIGOS DA NET POR VICENTEATRO, DE JOÃO CARNEIRO

COMEMORAÇÃO O DIA INTERNACIONAL DA INTERNET SEGURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Público escolar 1º e 2º Ciclo (4 turmas) 
Auditório | 45 min

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880

QUEM PASSA
POR ALCOBAÇA

NÃO PASSA 
SEM CÁ VOLTAR

MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE COZ BAÍA DE SÃO MARTINHO DO PORTO



No dia de São Valentim, celebra-se o Amor. A 14 de fevereiro, 
trocam-se presentes e mensagens bonitas. Uma caça ao poema 
vem a calhar, para os mais novos se divertirem e expressarem 
sentimentos neste dia tão especial.

14 FEV
10H30 CAÇA POEMAS

DIA DOS NAMORADOS

JARDIM DO AMOR*

Público Escolar – 1 turma a partir do 3º ano | 60 min

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880

*Caso se verifique condições meteorológicas adversas a atividade será 
desenvolvida na sala infantojuvenil da Biblioteca Municipal

Este workshop pretende iniciar as famílias na linguagem do tea-
tro propriamente dita, por meio de jogos teatrais, improvisações 
e exercícios de conscientização corporal, promoção dos afetos 
e da expressão dos sentimentos através da expressão corporal. 
Vamos todos Teatrar!

Tomé Simão Dionísio - ator.

15 E 29 FEV
14H30 ÀS 17H30 VAMOS TEATRAR! POR TOMÉ SIMÃO DIONÍSIO 

WORKSHOP DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA PARA FAMÍLIAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Inscrição prévia gratuita | 2 sessões – 6 horas | Famílias

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880

Preparados para mais um Carnaval?  Então vamos participar 
nas oficinas criativas e fazer as nossas próprias máscaras de 
carnaval.
Nestas oficinas criativas procuramos estimular as habilidades 
manuais, as capacidades inventivas das crianças e a capacida-
de de fazer amizades através do espirito de grupo.

18 FEV
10H30 | 14H FAZ A TUA MÁSCARA! POR MICAELA SANTOS

OFICINA CRIATIVA DE MÁSCARAS DE CARNAVAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Público Escolar M/4
Sala infantojuvenil | 60 min. | 1ª sessão:10h30 / 2ª sessão:14h00  

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880



O Município de Alcobaça, através do Museu Raul da Bernarda, 
marcará presença na próxima edição da IDF By Interdecoração, 
Feira de Design e Decoração. A presença será sinalizada pela 
exposição “Fantasia e Décor: estilo, forma e cor na cerâmica 
artística de Alcobaça” produzida pelo Museu Raul da Bernarda, 
documentando o percurso histórico e estilístico da industria 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. Esta presença parte de um convi-
te-oferta dirigido ao Município de Alcobaça tendo em vista a 
divulgação das iniciativas do concelho ligadas ao setor, apre-
sentando peças do espólio do Museu, dando ainda destaque às 
empresas do concelho pela sua atuação no mercado.

20 A 23 FEV FANTASIA/DÉCOR:

IDF BY INTERDECORAÇÃO, FEIRA DE DESIGN E DECORAÇÃO
EXPONOR - PORTO

ESTILO, FORMA E COR NA CERÂMICA ARTÍSTICA DE ALCOBAÇA

Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça - Paulo Jorge Marques Inácio
Vereadora da Cultura de Alcobaça - Inês Silva
Curadoria – Alberto Guerreiro [CMA - Museólogo | Museu Raul da Bernarda]
Design Gráfico - Ana Alves [CMA - Gabinete de Comunicação]
Comunicação – Hugo Rilhó e Isabel Martins [CMA - Gabinete de Comunicação]
Produção – Município de Alcobaça [Pelouro da Cultura Museu Raul da 
Bernarda]



Este ano a  “Ópera” vem ao “Carnaval de Alcobaça - Folia & 
Algazarra”!!
A seguir à Passagem do Ano é tradição começarem os prepa-
rativos do Carnaval. Preparam-se as máscaras e as farpelas, 
os grupos organizam-se, gravam-se novas músicas e começa 
assim a contagem decrescente para o Carnaval de Alcobaça!
Este ano, sob o tema a Ópera, a  Câmara Municipal de Alcobaça 
promove como habitualmente, na cidade de Alcobaça, um pro-

20 A 26 FEV CARNAVAL DE ALCOBAÇA

TENDA FRENTE AO MOSTEIRO

FOLIA & ALGAZARRA 2020

Tema: Ópera
Organização: Câmara Municipal de Alcobaça

grama dedicado a todos os públicos, que reúne habitualmente 
milhares de foliões em Alcobaça.
Em fevereiro passe por Alcobaça e festeje connosco o carnaval!!



28 FEV. > 28 MAR.

28 fev.
22h00MÚSICA

Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro

Preço 5€ (s/descontos) | M/6 | 60 min
Info: cine.teatro@cm-alcobaca.pt | 262 580 890

Depois da nomeação para melhor disco europeu com “Drifter” 
e de quatro digressões europeias, os First Breath After Coma 
regressaram com o terceiro disco, “NU”, que aparece nomeado 
como um dos melhores discos do ano de 2019 nas principais 
listas nacionais (Antena 3, Blitz, Vodafone FM, CCA,RUC)  
e em algumas internacionais (Musikexpress, Mindies, 
Nosolofado).
Sem medo de explorar e arriscar o seu universo sonoro, “NU”, 
é uma revolução na sonoridade deste projecto ímpar no 
panorama musical nacional. 
Este é muito mais que um disco, é um álbum visual com 
todos os temas a ganharem imagens pelo olhar único da 
CASOTA Collective, num alinhamento narrativo com Rui 
Paixão (performer português que integra o Cirque Du Soleil) 
como personagem principal.

FIRST BREATH AFTER COMA



6 MAR.

3 > 4 mAr.

10h00THINK TANK
Escola Secundária D. Inês de Castro de Alcobaça

CINEMA
Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro

Organização: Município de Alcobaça | A4–Associação Juvenil de Apoio à Ação | 
Academia do SIM
info: servico.educativo@cm-alcobaca.pt | 262 580 800

info: servico.educativo@cm-alcobaca.pt | 262 580 800

O Gap Year é um intervalo no percurso de vida tradicional. 
Este tempo pode ser o que precisas para tomar decisões mais 
conscientes sobre ti e o teu futuro.
Mas atenção: não há uma fórmula de Gap Year ou pacotes 
de experiências – acreditamos que este intervalo é como um 
bilhete de identidade, cada um tem o seu.
Lança-te ao maior número de experiências. Podes viajar, 
aprender novas línguas, experimentar cursos superiores, 
estagiar, trabalhar. O importante é que, durante esse tempo, 
tenhas experiências proveitosas que normalmente não terias 
na escola ou no trabalho.

O festival Olhares do Mediterrâneo – Women’s Film Festival 
teve a sua primeira edição em 2014 e é o primeiro festival 
internacional de cinema em Portugal dedicado exclusivamente 
à cinematografia feminina, com o propósito de dar particular 
visibilidade à presença das mulheres no panorama 
cinematográfico internacional.

GAP YEAR

FESTIVAL OLHARES
DO MEDITERRÂNEO

10 MAR.
21h30CINEMA

Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro

Entrada Livre | M/14 | 109 min
Info: cine.teatro@cm-alcobaca.pt | 262 580 890

Girafa é uma menina de dez anos que, apesar de 
aparentemente imperturbável, sofre pela ausência da mãe, 
que morreu há algum tempo. Filha única, vive com o pai e 
com Judy Garland, o seu urso de peluche, que é também o 
seu único amigo. Um dia, a menina pega em Judy e sai de 
casa, decidida a angariar dinheiro para poder ver o Discovery 
Channel e assim preparar um trabalho escolar sobre girafas. 
Deambulando pela cidade de Lisboa, vai viver aventuras, fazer 
novos amigos e encontrar algumas respostas de que precisava 
para enfrentar a dor e fazer o luto. 
Adaptação da peça de teatro homónima de Tiago Rodrigues, 
“Tristeza e Alegria na Vida das Girafas”, é uma comédia 
dramática sobre as dores de crescimento, com realização 
e argumento de Tiago Guedes (“Coisa Ruim”, “Entre os 
Dedos”, “A Herdade”) e banda sonora de Manel Cruz. Maria 
Abreu (filha do realizador), Miguel Borges, Tónan Quito, 
Gonçalo Waddington e Miguel Guilherme assumem os papéis 
principais.

TRISTEZA E ALEGRIA NA 
VIDA DAS GIRAFAS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



20 MAR.
10h00THINK TANK

Auditório do Agrupamento de Escolas de S. Martinho 
do Porto

“Livres e Iguais” é um projeto pedagógico de promoção do 
interculturalismo, desenvolvido pela Betweien, em parceria 
com o músico CARLÃO. Este projeto, direcionado para o 3.º 
ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário tem uma missão 
muito clara: transformar-te num agente ativo na edificação de 
uma sociedade intercultural, dotando-te das ferramentas que 
necessitas para derrotar, seja em ti seja nos que te rodeiam, os 
preconceitos, a ignorância e o ódio injustificado, que alicerçam 
as atitudes e os comportamentos discriminatórios em função 
da raça, da etnia e da nacionalidade.

‘LIVRES & IGUAIS’ - CARLÃO

info: servico.educativo@cm-alcobaca.pt | 262 580 800

13 MAR.

19 MAR.

10h00

14h00

THINK TANK*
Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural de Cister Alcobaça

DANÇA
Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro

Organização: Município de Alcobaça | A4–Associação Juvenil de Apoio à Ação | 
Academia do SIM
info: servico.educativo@cm-alcobaca.pt | 262 580 800

* atividade a confirmar

Entrada Livre | M/12 | 80 min
Info: cine.teatro@cm-alcobaca.pt | 
262 580 890

Margem tem como inspiração o romance de 1937 de Jorge 
Amado, Capitães de Areia, que retrata um grupo de crianças 
e adolescentes abandonados que vivem nas ruas de São 
Salvador da Baía, roubando para comer, e dormindo num 
trapiche – um armazém onde, como uma espécie de família, 
se protegem uns aos outros e sobrevivem a um dia de 
cada vez. 80 anos depois da publicação do livro, quisemos 
questionar quem são os novos capitães de areia, inspirando-
nos na realidade social destas crianças, e conscientes de que 
nem sempre há finais felizes. (Victor Hugo Pontes)

LABORATÓRIO DIY
(DO IT YOURSELF)

MARGEM
de Victor Hugo Pontes por ‘Nome Próprio’

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



20 MAR.
22h00MÚSICA

Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro

Entrada Livre | M/6 | 50 min
Info: cine.teatro@cm-alcobaca.pt | 262 580 890

FUZZIL é rock. Ponto.
Ora que é Beatles em esteróides, ora que é heavy blues com 
distorção, ora que é fuzz easy-listening.
FUZZIL é fuzil - de cano longo, de assalto rápido, de precisão.
E as novas interpretações que fazem das suas músicas mais 
primordiais demonstram claramente a evolução mecânica e 
de ataque deste grupo. A confirmação disso é a maturidade 
deste seu primeiro álbum “Before the Sun Goes Down”, de 
2019, após o lançamento de dois EP’s. 
Não se deixando prender pelas amarras dos géneros, FUZZIL 
é também alquimia. Os quatro vieram de diferentes escolas 
e souberam importá-las para a sonoridade desta alquimia 
sónica. Leonardo Baptista (voz principal e guitarra) é elemento 
integrante de Stone Dead e Alexandre Ramos (voz e bateria) 
está também aos pratos de Mr. Gallini and the Eggz.

FUZZIL

24 MAR.
10h00CINEMA

Centro Cultural Gonçalves Sapinho - Benedita

Entrada Livre | M/14 | 92 min
Info: cine.teatro@cm-alcobaca.pt | 262 580 890

Após a morte da mãe, Gabriel Silva deixa Cabo Verde e viaja 
para Portugal à procura de Valdo, o pai que não vê desde a 
infância e que se encontra gravemente doente. A tia e o primo 
acolhem-no em sua casa, no bairro dos Olivais, em Lisboa. 
Em pouco tempo, acaba por se ver envolvido com um gangue 
local liderado por Jorge, dono do clube de boxe e responsável 
pela organização de combates ilegais. Quando vê a família 
ameaçada, Gabriel decide enfrentá-los, aceitando participar 
num desses combates. Essa decisão vai fazer o seu caminho 
cruzar-se com Dani, um ex-lutador que acede em treiná-lo, 
e Elisa, uma rapariga muito especial por quem Gabriel se 
apaixona.
Estreia em cinema de Nuno Bernardo, um filme dramático 
sobre imigração, “bullying” e xenofobia, com Igor Regalla, 
Almeno Gonçalves, Ana Marta Ferreira, Mina Andala, Ângelo 
Torres, Susana Sá, José Condessa e Sérgio Praia nos papéis 
principais.

GABRIEL
de Nuno Bernardo



27 MAR.
22h00MÚSICA

Centro Cultural Gonçalves Sapinho - Benedita

Preço: 10€ (s/descontos) | M/6 | 90 min
Info: cine.teatro@cm-alcobaca.pt | 262 580 890

2020 não será um ano qualquer para os DEAD COMBO, é o 
ano em que decidiram acabar. Decidiram acabar, mas acabar 
em grande. Não é um final triste, porque há muita coisa 
para ser celebrada. De uma forma concreta, acabam como 
começaram: os dois. Voltam aos palcos com uma tour, num 
passeio pela história de uma carreira com mais de 16 anos, 
seis álbuns de originais (10 discos no total), e várias centenas 
de concertos por Portugal e pelo estrangeiro.

DEAD COMBO

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

26 MAR.
14h30e 21h00

TEATRO
Cine-Teatro de Alcobaça João D’Oliva Monteiro

Inserido no Ao Teatro! Festival que decorre de 20 março a 5 de abril

Entrada Livre | M/12 | 60 min
Info: cine.teatro@cm-alcobaca.pt | 262 580 890

Em “Não chores por mim, Argentina” navega-se à vista no mar 
encapelado das relações que os adolescentes estabelecem 
entre si.
Dramaturgia: José C. Saramago   

NÃO CHORES POR MIM, 
ARGENTINA
Pelos Gambuzinos com 1 Pé de Fora

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

27 MAR.
10h00THINK TANK

Pequeno Auditório Centro Cultural Gonçalves 
Sapinho – Benedita

Organização: Município de Alcobaça | A4–Associação Juvenil de Apoio à Ação | 
Academia do SIM
info: servico.educativo@cm-alcobaca.pt | 262 580 800

E se mostrar soluções, e contar uma história positiva, fosse a 
melhor forma de resolver as crises ecológicas, económicas e 
sociais que atravessam o nosso mundo?” DEMAIN, 2015.
É p’ra Amanhã é uma série documental que apresenta 
iniciativas em Portugal em áreas-chave da sustentabilidade.
Inspirados pelo documentário francês “Demain”, um grupo de 
jovens decidiu partir em viagem ao encontro das pessoas e 
das iniciativas que já trabalham diariamente para construir um 
futuro mais sustentável.

É P’RA AMANHÃ – VIAGEM A 
UM FUTURO SUSTENTÁVEL



A Gala do Desporto do Município de Alcobaça chega em 2020 
à 5ª edição. Um evento concebido para relevar e celebrar os 
atletas e associações desportivas do concelho que mais se 
destacaram durante a época desportiva transata (2018-2019 / 
ano civil de 2019). A Gala irá contar com a presença dos maiores 
desportistas e das associações responsáveis pela formação e 
profissionalização das novas gerações de campeões do conce-
lho de Alcobaça.

6 MAR
21H

5ª GALA DO DESPORTO 
DO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça
Órgãos de Comunicação Social Parceiros: Região de Cister, O Alcoa, Cister FM, 
Benedita FM, Tinta Fresca, Pataias à Letra

Nas aulas de babyoga promove-se o desenvolvimento psico-
motor  e emocional dos bebés através do seu estímulo mul-
tissensorial e da adaptação de posturas do yoga tradicional. 
Constroem-se assim, através do toque, movimento, som e do 
contato visual, vínculos profundos afetivos e sólidos.

7 MAR
15H30 | 16H30

BABYOGA POR CÉU D’AFETOS

VAMOS BRINCAR JUNTOS?

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Famílias com bebés | sala infantojuvenil | 60 min

1ª sessão - 15h30 (10 aos 18 meses)
2ª sessão- 16h30 (3 aos 9 meses) 
8 pares no máximo

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880



Um encontro entre dois gigantes do palco e da comédia em 
mais um aguardado regresso da Treta. Ana Bola junta-se a José 
Pedro Gomes e juntos levam Casal da Treta aos palcos.
A igualdade de género é uma treta, mas isso vai mudar! Ou será 
que não? Se até agora isto era um “clube de cavalheiros” bem-
-falantes, CASAL DA TRETA marca a estreia de Détinha (Ana 
Bola), a mítica mulher de Zezé (José Pedro Gomes). Décadas 
de vida em comum recordadas na medida do possível: os es-
tafermos dos filhos, o bairro onde sempre despejaram o lixo, o 
casamento que só quem foi lá é que o esqueceu. Do poliamor 
ao fitness, da “prótese” da próstata ao “forno” uterino, este 
casal não tem tabus. Mas Zezé e Détinha têm alguns segredos 
um do outro.... Lamentavelmente (ou lamentavelmentemestes, 
diria Zezé), os portugueses vão ter de os saber. Que treta.

14 MAR
21H30 CASAL DA TRETA

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO - BENEDITA

Com: Ana Bola e José Pedro Gomes
Texto: Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso Martins 
Encenação: Sónia Aragão Desenho de Luz Luís Duarte
Produção: Força de Produção

10€ [ s/descontos] | M/14 | 90 min
Bilhetes à venda: Cine-Teatro de Alcobaça, Tesouraria dos Paços do Concelho , 
Centro Cultural Gonçalves Sapinho e alcobaça.bol.pt

TEATRO



A tradição manda que seja entregue uma prenda ao pai para 
o homenagear. As crianças costumam oferecer prendas sim-
bólicas como trabalhos manuais, músicas e poemas que elas 
próprias fazem. A família costuma reunir-se, muitas vezes com 
os pais, tios e avós presentes, de forma a homenagear os pais 
da família. A Biblioteca resolveu juntar-se a esta comemoração 
e homenagear todos os pais nestas oficinas criativas em que 
as crianças irão fazer os seus próprios presentes para oferecer.

Para assinalar o dia mundial da Felicidade, vamos fazer uma 
Abayomi para cada criança que participe da atividade. Uma bo-
neca amuleto, que traz felicidade, segundo a sua própria lenda.
Apresentação – leitura da Lenda Abayomi, com o livro mais 
recente e boneca de Thomas Bakk, seguida de Oficina em que 
cada criança constrói a sua boneca da felicidade e leva para 
casa.

17 MAR
10H30 | 14H

20 MAR
11H

FAZ UM PRESENTE PARA O PAI! POR MICAELA SANTOS

“ABAYOMI A BONECA QUE TRAZ FELICIDADE”

OFICINAS CRIATIVAS PARA O DIA DO PAI

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA FELICIDADE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Público Escolar M/ 4 
sala infantojuvenil | 60 min

1ª sessão - 10h30
2ª sessão - 14h

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880

Público Escolar – 1º ciclo (1 turma)  | sala infantojuvenil | 45 min

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880



Sei Ler – Sou feliz.
Num serão, aberto à comunidade, celebramos o “Dia Mundial 
da Felicidade”, com momentos de leitura em tertúlia evocando 
momentos e textos felizes da Literatura, sem esquecer que este 
fim de semana se assinala também o dia mundial da Poesia.
Conduzem esta sessão os “Amigos das Letras” convidados, em 
parceria com a Biblioteca Municipal. 
Pretende-se com este projeto despertar o gosto pela leitura, 
pela escrita e pela partilha.

O Dia Mundial da Árvore, da Floresta e da Agricultura será dina-
mizado pela Câmara Municipal de Alcobaça em março, com um 
conjunto de atividades de educação e sensibilização ambiental 
que visam envolver toda a comunidade. A tradicional campa-
nha de troca de papel/cartão por plantas terá como ponto de 
recolha central no Parque Verde, e contará com a colaboração 
das Juntas de Freguesia do concelho.

20 MAR
21H

20.21 MAR
10H-18H

SARAU DA FELICIDADE POR AMIGOS DAS LETRAS

TROQUE PAPEL VELHO POR PLANTAS

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA FELICIDADE 

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE, DA FLORESTA E DA AGRICULTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

PARQUE VERDE DE ALCOBAÇA

 Público Geral | Auditório ou Sala de adultos | 120 min

Organização: Câmara Municipal de Alcobaça 
Colaboração: Juntas de freguesia do concelho
Apoio: Valorsul



O Dia Mundial da Árvore, da Floresta e da Agricultura celebra-se 
anualmente a 21 de março. O objetivo desta comemoração é 
sensibilizar a população para a importância da preservação 
das árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, 
como da própria qualidade de vida dos cidadãos. Com esta ofi-
cina criativa para famílias procura-se estimular as habilidades 
manuais, as capacidades inventivas das crianças e dos seus 
familiares e fomentar o seu espírito crítico.

21 MAR
15H30 ÁRVORES GENEROSAS! POR MICAELA SANTOS

OFICINA DO DIA MUNDIAL DA ÁRVORE

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Famílias M/4 | Sala Infantojuvenil | 60 min

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880

1º ANIVERSÁRIO

PROGRAMA A ANUNCIAR BREVEMENTE

PARQUE VERDE 
DE ALCOBAÇA

21 MARÇO 2020



A data foi criada pela Sociedade Portuguesa de Autores com o 
intuito de destacar a importância do livro, do saber e da língua 
portuguesa em todo o mundo. 
Este ano a Biblioteca de Alcobaça convidou Elsa Serra con-
tadora de histórias desde 1999. Co-fundadora da Associação 
Histórias Desenhadas e projecto Clic, onde tem desenvolvido, 
enquanto animadora, contadora de histórias, e formadora de 
como contar histórias, ateliês de escrita criativa e de expressão 
dramática desde 1999. Trabalhou com a DGLAB, a Fundação 
Calouste Gulbenkian, o Centro Nacional de Banda Desenhada 
e Imagem. Publica o seu quinto livro “Monstra?” em 2015, e o 
seu quarto livro, intitulado “Ungali”, em 2012.

O Dia Mundial do Teatro comemora-se anualmente a 27 de 
março. A data foi criada em 1961 pelo Instituto Internacional do 
Teatro. Desde a antiguidade, o homem usou esta arte como for-
ma de expressão. Nesta oficina pretende-se iniciar as crianças 
na linguagem do teatro propriamente dita, por meio de jogos 
teatrais, improvisações e exercícios de conscientização corporal, 
promoção dos afetos e da exteriorização dos sentimentos, por 
isso vamos todos TEATRAR!

Tomé Simão Dionísio - ator.

26 MAR
10H30

27 MAR
10H30

ENCONTRO COM ELSA SERRA

VAMOS TEATRAR! POR TOMÉ SIMÃO DIONÍSIO 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO LIVRO PORTUGUÊS

WORKSHOP DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Público Escolar (1º ciclo) | Auditório | 60 min

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880

Público Escolar a partir do 1º ciclo | Sala Infantil | 90 min

Inscrição prévia: bma.inscricoes@cm-alcobaca.pt | tlf: 262 580 880



Menu degustação:
propomos que comece pelo vinho, adocicado e jovem. A sopa é 
servida de seguida e a ferver. Se ainda tiver estômago, para se-
gundo prato temos carne, simples… só água e sal. Sobremesa: 
maçã verde. A servir: o mordomo. A acompanhar: 3 persona-
gens comuns.

A partir de quase nada agarrámo-nos aos tachos, os ingredien-
tes vieram pelo caminho: Bukowski, Afonso Cruz, Mário Hen-
rique Leiria, Ferdinand Von Schira, nós. Tudo triturado et voilá, 
temos Refeição. 

Bom apetite!

28 MAR
21H30 A REFEIÇÃO

POR AJINHADA - ASSOCIAÇÃO DE JUVENTUDE DE IDANHA-A-NOVA

AO TEATRO! FESTIVAL - 20 MARÇO A 5 ABRIL

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Encenação: José C. Garcia 
Assistência de Encenação: Sofia Serrazina 
Interpretação: Sofia Miguel, Paulo Vaz, Pedro Grácio e Rui Pinheiro  
Desenho de luz: José C. Garcia e Paulo Vaz 
Operação de luz e som: Paulo Vaz 
Produção: Ajidanha 
Dramaturgia: criação colectiva 
Com trechos de: Charles Bukowski em “Os Cães Ladram Facas, Antologia 
Poética”, Afonso Cruz em “Jalan, Jalan”, Mário Henrique Leiria em “Contos do 
Gin Tonic” e “Novos Contos do Gin”, Ferdinand Von Schirach em “Crimes”, São 
Veiga em “Luzes... Câmaras... À São” e Lucas 22 em “Bíblia”

5€ | 3€ (estudantes e maiores de 65) | M/14 | 55 min
Bilhetes à venda: Cine-Teatro de Alcobaça, Tesouraria dos Paços do Concelho , 
Centro Cultural Gonçalves Sapinho e alcobaça.bol.pt






