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Num período particularmente difícil para o setor da cultura, o Município de 
Alcobaça reuniu todos os esforços para apoiar os artistas locais com a 
realização do Novo Palco, um festival que irá apresentar 32 projetos, 
envolvendo 150 artistas durante 5 meses (de 7 de outubro de 2020 a 20 
de fevereiro de 2021).

Em paralelo, vamos ter os congressos da Rede Cultura 2027 Leiria, com 
destaque para a edição de Alcobaça do conjunto de palestras dedicadas ao 
tema "O Futuro da Nossa Cidade" (3 de outubro). A última grande etapa 
deste ciclo de congressos realiza-se nos dias 23 e 24 de outubro com 
oportunidade de assistir online a um conjunto de palestras, concertos e 
outras propostas.

Dados os constrangimentos decorrentes da pandemia do COVID-19, este 
ano não se irão realizar o festival Books&Movies, a Mostra Internacional de 
Doces & Licores Conventuais e as celebrações da Passagem de Ano. No 
entanto, manteremos a tradicional e centenária Feira de São Simão (29 de 
outubro a 1 de novembro) no Mercado Municipal de Alcobaça.

É neste contexto complexo e imprevisível que cultura e as artes se 
evidenciam como instrumentos fundamentais para a coesão e a união 
social das comunidades. Nesse sentido, o Município de Alcobaça apela à 
participação cívica e ativa nas propostas culturais que constam desta 
edição da ARCA, respeitando sempre as recomendações sanitárias da 
Direção-Geral da Saúde.



3 OUT
15H

O FUTURO DA NOSSA CIDADE
CONGRESSO

REDE CULTURA 2027 LEIRIA

O Parque Verde de Alcobaça, novo espaço verde que 

ampliou e requalificou a parte sul da cidade, respeitando a 

sua identidade cisterciense e devolvendo o rio Alcoa à 

cidade, foi o local escolhido para receber a edição de 

Alcobaça do CONGRESSO DA REDE CULTURA 2027. 

No dia 3 de outubro, pelas 15h00, vários convidados, jovens 

alcobacenses, discutirão como veem a sua cidade, como a 

perspetivam no futuro, o que gostam, procuram e querem 

para o seu território.

Moderador:

Inês Silva
Vereadora da Câmara Municipal de Alcobaça

Oradores:

SOCIEDADE - Francisco Serralheiro
A4 -Associação Juvenil de Apoio à Ação

ESTUDANTE - Inês Costa Louro
Estudante Universitária

ARQUITETURA PAISAGÍSTA - Sérgio Guerra e Hugo Pimenta
Autores do projeto do Parque Verde de Alcobaça

ARTES (MÚSICA) - Vera Santos
Academia de Música de Alcobaça

No final, um momento musical
pela Academia de Música de Alcobaça

NOTA:
este congresso não irá contar com a presença de público,
mas pode ser acompanhado via streaming através
da plataforma da Rede Cultura Leiria 2027



Organização:

S.A.Marionetas – Teatro & Bonecos

Apoios:

Câmara Municipal de Alcobaça

União de Freguesias
de Alcobaça e Vestiaria

Crédito Agrícola Alcobaça

Museu do Vinho

Hotel Santa Maria 

Corações Unidos

O Zé da Loja Tasca

UNIMA Portugal

Todos os espetáculos

são de entrada gratuita

sujeitos a marcação prévia em:

sam@samarionetas.com 



3 OUT
11H

TEATRO DOM ROBERTO
POR S.A.MARIONETAS

PRAÇA JOÃO DE DEUS | ALCOBAÇA | RECINTO E

3 E 4 OUT

Lotação 20 pessoas | M/4 | 20 min

3 OUT
15H

O JARDIM
POR TEATRO E MARIONETAS MANDRÁGORA

PRAÇA DA REPÚBLICA | ALCOBAÇA | RECINTO B 
Lotação 15 pessoas | M/4 | 30 min

3 OUT
15H

ALFORRIA
POR BOCA DE CÃO - TEATRO DE RUA
E FORMAS ANIMADAS

PRAÇA D. AFONSO HENRIQUES | ALCOBAÇA | RECINTO C
Lotação 28 pessoas | M/3 | 40 min

ONIROTÓPTERO
POR TRUPE FANDANGA

ARCO DE CISTER | ALCOBAÇA | RECINTO D 
Lotação 1 pessoa | M/3 | 7 min

15H | 15H20
15H40 | 16H
16H20 | 17H
17H20 | 17H40

3 OUT | 16H30

4 OUT | 15H

FIOS MÁGICOS
POR MARIONETAS RUI SOUSA

PRAÇA DA REPÚBLICA | ALCOBAÇA | RECINTO A 
Lotação 20 pessoas | M/3 | 40 min



3 OUT
17H30

QUEM VAI À GUERRA DÁ E LEVA
POR A BOLHA

PRAÇA DA REPÚBLICA | ALCOBAÇA | RECINTO B
Lotação 15 pessoas | M/3 | 20 min

4 OUT
16H

ALGUMA COISA
POR FÁBIO SUPERBI

PRAÇA DA REPÚBLICA | ALCOBAÇA | RECINTO B 
Lotação 15 pessoas | M/5 | 40 min

4 OUT
17H15

TEATRO DOM ROBERTO
POR MÃOZORRA TEATRO DE MARIONETAS

PRAÇA DA REPÚBLICA | ALCOBAÇA | RECINTO A 
Lotação 20 pessoas | M/3 | 30 min

3 OUT
21H30

NOT FRAGILE
POR TEATRO EM CAIXA

PRAÇA D. AFONSO HENRIQUES | ALCOBAÇA | RECINTO C
Lotação 28 pessoas | M/4 | 45 min

4 OUT
15H

PIC NIC
POR HISTORIOSCOPIO - TEATRO DE MARIONETAS

PRAÇA D. AFONSO HENRIQUES | ALCOBAÇA | RECINTO C
Lotação 28 pessoas | M/3 | 50 min



2 OUT
A 2 NOV

MANIPULAÇÕES ILUSTRADAS
(2003-2020) | EXPOSIÇÃO

DE RUI SOUSA

MUSEU
DO VINHO
DE ALCOBAÇA

2 OUT
A 2 NOV

MUSEU
DO VINHO
DE ALCOBAÇA

MARIONETAS DE FIOS
EXPOSIÇÃO | DE CARLOS REIS

MUSEU DO VINHO DE ALCOBAÇA

Várias ilustrações do artista plástico e marionetista Rui Sousa, foram criadas 
ao longo de 17 anos sob os temas ‘Marionetas’ e ‘Manipulação’. Estas 
chamadas foram interpretadas com simbologia, mas também em metáforas, 
usando assim o duplo sentido das marionetas e das manipulações. Foram 
várias viagens criativas ao mundo da marioneta e ao universo da cor, 
resultando assim nesta coleção colorida e carregada de simbolismo. Foram 17 
anos desafiantes, em que cada ilustração foi pensada quando metafórica e 
dedicada quando em jeito de homenagem. Nesta colheita de obras está 
também patente alguma da tradição, representada em sete quadros 
dedicados ao Teatro Dom Roberto. Rui Sousa é natural de Paços de Brandão 
(uma freguesia do concelho de Santa Maria da Feira), onde desde cedo se 
iniciou no mundo das artes. Em 1987 teve as primeiras aulas de pintura e 
desenho com o Mestre Ramiro Relvas. Anos mais tarde concluiu os estudos 
secundários em artes tendo como professor o Mestre Nuno Vieira. É licenciado 
em Artes pela ESAD em 1997. Em 2000 iniciou-se como marionetista 
profissional, criando o seu próprio projecto, onde desenvolve ainda hoje 
trabalhos no ramo do teatro de marionetas de fios, teatro de animação e 
objetos e no Teatro Dom Roberto, onde foi em 2008 iniciado pelo Mestre José 
Gil em Alcobaça.

Carlos Alberto Lopes dos Reis Natural de Argea-Torres Novas -19 52. Vive em 

Vila Nova da Barquinha. Habilitações Literárias e Técnicas Ciclo Preparatório 

1967 a 1970 Curso de Formação Profissional na Escola de Aprendizes da CP. 

Em 1979 parte, para a Holanda onde inicia a elaboração de brinquedos de 

madeira com movimento. Regressa a Portugal em 1984 continuando a criar 

novos exemplares e a aperfeiçoar técnicas. Em 1987 começa a participar em 

Feiras de Artesanato. Nos tempos livres produz diversas marionetas com as 

quais conquistou vários prémios em diversos certames: Gorduchenca, Vila do 

Conde (2009), Curvilinea, Vila do Conde (2008), O Mundo na Palma da Mão, 

V.N. de Famalicão (2007),Ti Manel, V.N. de Famalicão (2006), Diabo em Figura 

de Gente, Vila do Conde (2004) e Luís, Valongo (2000).



22 OUT
18H30 TERAPIA DA FALA:

QUANDO EXISTEM DIFICULDADES
NOS SONS DA FALA…

OFICINAS TIRA[TEIMAS]  |  2ª OFICINA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM / INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA

A articulação verbal é a produção de fonemas (vogais e 

consoantes) através de um conjunto de movimentos 

coordenados pelos órgãos fonoarticulatórios (língua, lábios, 

mandíbula e dentes). Nas crianças os sons não são adquiri-

dos todos ao mesmo tempo. No caso de existir alguma 

alteração articulatória, a inteligibilidade do discurso vai estar 

comprometida, uma vez que será mais difícil que as pessoas 

a percebam, pela falta de clareza do mesmo. Todas as 

dificuldades da produção dos sons interferem no rendimen-

to escolar ou na comunicação. A avaliação é uma das princi-

pais ferramentas do Terapeuta da Fala, pois é a chave para 

uma intervenção, que deve ser feita, assim que detetada. O 

trabalho multidisciplinar (família e profissionais que lidem 

com a criança) são fundamentais para que o sucesso seja 

mais eficaz.

“O principal objetivo do Terapeuta da Fala é facilitar ao 

máximo a possibilidade de uma Comunicação Funcional.”

Oradora:
Ariana Soares

Temática:
Saúde e Bem-Estar

Objetivos:
Capacitar o público em geral para a identificação
precoce de dificuldades articulatórias; a necessidade
de avaliação e possível intervenção em Terapia da Fala;
implementar estratégias de atuação.

Público-alvo:
Pessoal docente e não docente, encarregados
de educação, 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)



29 OUT
A 1 NOV

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

MERCADO MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 

Na Feira de São Simão, que este ano decorre de 29 de outu-

bro 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, enchi-

dos, azeite e doces tradicionais, como as típicas broas de 

batata doce, entre muitas outras iguarias. 

Regras de segurança:

#alcobaça cumpre as regras

As regras de segurança
para acesso do público
à feira obedecem
às recomendações
da Direção-Geral de Saúde.

10H ÀS 20H

ENTRADA
LIVRE



26 NOV
18H30 RELATOS DE HISTÓRIAS DE VIDA

EXEMPLOS DE SUPERAÇÃO

OFICINAS TIRA[TEIMAS]  |  3ª OFICINA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM / INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA

Existem acontecimentos diversos que podem conduzir à 

alteração dos objetivos de uma vida. Alguns, no limite, 

podem acabar com um sonho profissional ou outro. Por 

outro lado, às vezes, desistimos de fazer as coisas por 

acreditar que vão além dos nossos limites. Porém, existem 

pessoas que conseguem superar e ultrapassar essas barrei-

ras, conseguindo atingir objetivos aparentemente inatingí-

veis.

Oradores:
A divulgar posteriormente

Temática:
Cidadania

Objetivos:
Contribuir para reforçar a resiliência;
promover a esperança através da capacidade de foco;
fomentar estratégias de redefinição
de objetivos e de auto motivação.

Público-alvo:
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)



17 DEZ
18H30 SABER OU NÃO SABER… ESCREVER:

EIS A QUESTÃO!

OFICINAS TIRA[TEIMAS]  |  4ª OFICINA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM / INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA

“Escrever textos”, “Desenvolver o conhecimento da ortogra-

fia”, “Planificar a escrita”, “Redigir corretamente”, “Rever 

textos escritos” são algumas das metas a alcançar no final 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico; contudo, nem todas as crian-

ças – pelas dificuldades de aprendizagem que apresentam 

(ou não!) – as conseguem atingir facilmente e/ou no 

momento (por nós) desejado.

Será “açim" tão “defissil” “segorár” no “lápiz"? E “respaitar” 

as “lilhas”? “Çerá” “quelas” não se “lenbrão” do que “nhes” 

“emçinanos”? “À” “froma” de “agudar”?

Oradora:
Diana Tereso Coelho

Temática:
Saúde e Bem-Estar

Objetivos:
Sensibilizar para as perturbações específicas
da aprendizagem da expressão escrita
(Disgrafia e Disortografia);
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)



21 JAN
18H30

OFICINAS TIRA[TEIMAS]  |  5ª OFICINA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM / INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA

“Ler em voz alta palavras e textos”, “Apropriar-se de novos 

vocábulos”, “Organizar os conhecimentos do texto”, 

“Compreender o essencial dos textos escutados e lidos” 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.

Como é que aparece um “lobo” numa receita de culinária? 

Como é que aquela “sala” levou alface, tomate e pepino? 

Como é que existe uma “panda” Hip Hop? Como “pobemos 

ajubar”?

Oradora:
Diana Tereso Coelho

Temática:
Saúde e Bem-Estar

Objetivos:
Sensibilizar para a perturbação específica
da aprendizagem da leitura (Dislexia);
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)

SABER OU NÃO SABER… LER:
EIS A QUESTÃO!



Impulso - o início de uma nova fase. O regresso, o 
restabelecimento, o recomeço. Focar o corpo, o 
movimento puro. A dança sem qualquer preten-
são de levar o público num caminho específico, 
incentivando-o à reflexão subjetiva. 

Um caminho indefinido e livre num ambiente de 
fusão da arte com a vida, do bailarino com o 
indivíduo. 

Através do corpo e do movimento consegue-se 
chegar onde as palavras não chegam. Expressam-
-se sentimentos, sensações e emoções de uma 
forma pouco objectiva que nos transporta para o 
mundo da imaginação, dos sonhos e do inatingí-
vel. Uma tela branca onde o subconsciente e a 
intuição lideram, esquecendo-se assim a razão ao 
caminhar livremente sem ambições estéticas.

. espetáculo previsional

Direcção Artística e Coreografia:
Daniel Cardoso 

Cenografia:
Daniel Cardoso

Bailarinos:
Beatriz Graterol, Fernando Queiroz,
Inês Godinho, Margarida Carvalho, 
Pedro Alves e Pedro Garcia

Música:
Max Richer, Kiasmos,
Christian Loffler,
Ólafur Arnalds

Figurinos:
Maria Dolores

Desenho de Luz:
Daniel Cardoso

Equipa técnica:
Pedro Gonçalves

Produção:
Raquel Vieira
de Almeida

Relações Públicas:
Maria Dolores
do Espírito Santo

23 JAN
21H30

IMPULSO
POR QUORUM BALLET

CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO | BENEDITA
Preço 5€ (s/descontos) | M/6 | 65 min (sem intervalo)



25 FEV
18H30

OFICINAS TIRA[TEIMAS]  |  6ª OFICINA

PLATAFORMA ONLINE ZOOM / INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA

Oficina no âmbito da violência nas relações/violência 

doméstica/violência no namoro. Crime público, punível 

legalmente, no quadro da violência doméstica. O medo da 

culpabilização, da pressão social e punição parental (muitas 

relações são proibidas pelos pais) e do segredo não 

preservado, faz com que muitos/as jovens não falem acerca 

daquilo que estão a passar na sua relação de namoro. A 

necessidade de desmistificar crenças ao nível de padrões 

comportamentais é algo que se revela tão necessário quanto 

urgente pois os danos causados, física e emocionalmente 

podem ser irreversíveis, mas prevenidos.

Orador:
João Mota

Objetivos:
sensibilizar a população para as questões da violência
nas relações; fatores transgeracionais da violência;
como abordar situações de violência em contexto familiar?
Capacitar para a identificação de sinais que evidenciem
a presença de violência; possibilitar a identificação
das diferentes tipologias de violência; promover a criação
e utilização de estratégias de resolução de conflitos;
preparar para a mudança e / ou situações de desafio;
informar sobre: como, onde e quando, encontrar
ajuda para o problema.

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 CORAÇÃO É QUE BATE!
- SOU VITIMA DE VIOLÊNCIA!
QUEM ME PODE AJUDAR?



F E S T I V A L

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

7 OUT
2020 20 FEV

2021

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

CENTRO CULTURAL
GONÇALVES SAPINHO



Trombone Tenor: 
Rúben da Luz

Encenação: 
Ruben Saints

Dramaturgia
& Adaptação: 
Marina Prino

Ass. de Encenação: 
Elsa Maurício Childs

Interpretação: 
Diogo Bach
Manuel Henriques

Música: 
Óscar Silva

Desenho de Luz: 
João Lacueva

Construção
de Cenário: 
JSVC Decor

Figurinos: 
Atelier Carminho

Cartaz: 
Rui Raposo

Fotos: 
Alexandre Barão
Elsa Maurício Childs

Produção: A Corda

Trombone Baixo: 
Rui Bandeira

Bateria: 
João Martins

Tuba: 
Sérgio Carolino 

Guitarra: 
Hugo Trindade 

7 OUT
21H30

R'B&MR.SC
POR R'B&MR.SC
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

R’B&Mr.SC é um ensemble a baixa frequência, onde imperam os 

instrumentos de metais graves. Constituído por Rúben da Luz 

(trombone tenor), Rui Bandeira (trombone baixo), Sérgio Carolino 

(tuba), João Martins (bateria) e Hugo Trindade (guitarra). 

Criatividade, energia, originalidade, cocktails de groove, músicos 

que celebram a sua arte em atos de pura arte e reinvenção… sem 

complexos.

5€ | M/6 | 60 min

POR R'B&MR.SC

17 OUT
21H30

JOGO DE ESPELHOS - UM REFLEXO DE PESSOA
POR A CORDA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

A dispersão e fragmentação do “eu” não se 
constituem como um fenómeno inédito da 
literatura portuguesa, nem sequer da 
literatura universal. O que o distingue, 
então, o “drama em gente” pessoano, o 
seu jogo de espelhos? Afirme-se, em 
primeiro lugar, o óbvio – todos eles são 
escritores. Acrescente-se a ideia de que, de 
facto, uma parcela muito significativa da 
melhor poesia do universo pessoano é 
atribuída aos heterónimos. Para além 
disso, grande parte das reflexões 
apresentadas “a cru” nos fragmentos do 
Livro do Desassossego talvez não viesse a 
ser apresentada ao leitor nesse formato 
por Pessoa “ele mesmo”.

5€ | M/12 | 45 min



Guitarras & Loops: 
Hugo Trindade

Bateria: 
Luís Pereira

Órgão, Sintetizadores
& Samples: 
Edgar Alexandre

24 OUT
21H30

HUGO TRINDADE TRIO
POR HUGO TRINDADE TRIO
CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO | BENEDITA

Após vários anos a tocar em ''jazz trio'' no seu formato mais 

tradicional (guitarra, baixo e bateria), o guitarrista alcobacense Hugo 

Trindade decide explorar e reinventar a sonoridade do clássico 

''Organ Trio''.

Sem esquecer as raízes do blues e do soul jazz que em muito 

sustentam a estética desta formação, este trio percorre também as 

sonoridades mais modernas e experimentais que esta 

instrumentação permite, por entre arranjos e composições originais.

5€ | M/6 | 70 min



Elenco: 
Fábio Dias
Francisco Carmo
Isa Mara
Josefine Winkler
Lívia Dias
Marisa Tomás

Técnica e desenho de luz: 
Ricardo Jerónimo
Duarte Nuno

Sonoplastia: 
Bruno Scardini
NEXT LEVEL PRODUCTIONS

Cenografia: 
Francisco Carmo
Hélder Ferreira

Figurinos: 
Guilherme Machado
Josefine Winkler

Encenação e direção técnica: 
Fábio Dias
Lívia Dias

Design Gráfico: 
João Cabaço

Divulgação: 
Leonor Távora

Produção: 
ALA D’ARTISTAS

Agradecimentos: 
Câmara Municipal de Alcobaça
Cine-Teatro de Alcobaça
Momenthus
D’CORPO & ALMA
Profª. Joana Craveiro, ESAD.cr

Parceiros: 
sitd.studio
ADR
Tommy Cosmos
NEXT LEVEL PRODUCTIONS

Música: 
O espetáculo “ABISMO”
tem a colaboração musical
de Bruno Scardini e da produtora musical NEXT LEVEL PRODUCTIONS que compõe
parte da sonografia com obras da sua autoria. Também, músicas
como Maestro Tlakaelel de Jesse Gallagher ,Two Face de Causmic, Rockville
de Patrick Patrikios, Metaphysik, Impact Prelude e Long Note Two de Kevin MacLeod,
Beginning de Audionautix, Cumulus Nimbus de Quincas Moreira, Gonne de ELPHNT,
Allégro de Emmit Fenn, entre outras juntamente com uma adaptação original
de “Adeus tristeza adeus” de Fernando Tordo.

31 OUT
21H30

ABISMO 
POR ALA D’ARTISTAS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Por vezes caímos em abismos criados por nós mesmos, barreiras que nos 

impedem de chegar ao nosso objetivo ou a palavras e olhares. “ABISMO” 

é sinopse de si mesmo: palavras que caíram em esquecimento ou vidas 

que se querem agarrar à escarpa do precipício. É um “eu” que se reflete 

em todos nós e em histórias documentadas trazidas para palco. Um salto 

de fé autobiográfico que se esconde por detrás de entrevistas. O abismo 

baseia-se numa ideia de perspetiva, se virado ao contrário, tornar-se-á 

montanha.

5€ | 130 min
(intervalo 10 min)



Texto: 

José C. Garcia 

José C. Saramago

Encenação: 

José C. Garcia

Assistência
de Encenação: 

Susana Serrazina

Teresa Machado

Desenho de Luz: 

José C. Garcia

Apoio Técnico: 

Pedro Belo      

Músicos: 

percussão

Iúri Oliveira
piano

Luís Agostinho
guitarra e programação
Samuel Lucas

Música Original: 

Carlos Karella

Daniel Machado

Samuel Lucas

Sonoplastia: 

Carlos Karella

Daniel Machado

Fábio Santos

Elenco: 

Alexandre Santos

Bruno Fialho

Daniel Machado

Flávia Grilo

Mariana Ferreira

Mónica Lourenço

Pedro Custódio

Sara Mateus

Sofia Serrazina

TóZé 

7 NOV
21H30

NÃO HÁ ASSASSINOS NO PARAÍSO
POR GAMBUZINOS COM 1 PÉ DE FORA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

No paraíso primevo, a humanidade vivia 
livre do conhecimento do bem e do mal. 
Porém, a maçã já existia qual caixa de 
pandora pronta a ser aberta por qualquer 
inadvertida mordidela. 

Também, em qualquer paraíso prometido 
por homens maus está  presente a possi-
bilidade da maçã; há sempre um Caím à 
espera de se tornar um pérfido  assassino. 

Por funesto azar, em norma Caim é o que 
promete, chame-se ele Hitler,  Estaline ou 
outro qualquer facínora travestido de 
tentadora serpente.

5€ |  M/12 | 75 min



Produção: 
José C. Monteiro

Teclados: 
José C. Monteiro

Baixo: 
Marcelo Lamas

Trumpet e Trombone: 
Marquinhos Schmidt

Saxofone: 
Joãozinho Schmidt

Guitarras: 
Marco Rafeiro

Acordeão: 
Jeremias Felix

Coros: 
Cláudia Silva

Misturas e Masterização: 
Daniel Duarte

Conceção,
Direção Artística
e Interpretação: 

Silvana Trepadeira
Amadeu de Frosques

12 NOV
21H30

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

PAPAGAYA é o novíssimo projeto do alcobacense Jonas Gonçalves 
(ex-Stone Dead) e da nazarena Raquel Bem. Explora o universo da 
música experimental, principalmente através da alteração de 
circuitos eletrónicos e de outras técnicas analógicas que dão forma 
e conteúdo a deformações sonoras e visuais. 
A par de outros instrumentos, diversos brinquedos infantis surgem 
como matéria-prima - dando não apenas uma nova vida a objetos 
já sem uso, mas oferecendo-lhes também um novo e renovado 
significado. Sintetizadores, theremins, caixas de ritmos, circuitos 
alterados, cassetes analogicamente adulteradas, entre outros 
instrumentos e recursos, em conjunto com uma componente 
visual baseada nos mesmos princípios, constroem o universo dos 
PAPAGAYA.
A linguagem deste projeto é nativamente livre e libertadora - sem 
ritmo, sem notas, sem correntes ou correias, sobra a liberdade do 
irrepetível.
[Projeto apoiado pela Linha de Apoio de Emergência ao Setor das 
Artes do Ministério da Cultura]

5€ | M/6 | 45 min

21H30

14 NOV
21H30

RUBEN PALMEIRA
POR RUBEN PALMEIRA
CENTRO CULTURAL
GONÇALVES SAPINHO | BENEDITA

Ruben Palmeira, nasceu numa aldeia, no concelho de Alcobaça distrito de 
Leiria, zona centro de Portugal. Persistente por natureza, desde muito cedo 
começa animar festas particulares e romarias, lutando com esforço e 
dedicação para vingar no mundo da música. Ao longo do seu percurso, foi 
vocalista em várias bandas, percorrendo milhares de kms pelo país, incluído 
estrangeiro onde foi crescendo no seu sonho.
Em 2018, lança o seu primeiro CD “Se Deus te Escolheu”, com 10 temas 
originais, com tema principal e single deste trabalho de nome “Coisa Louca”, 
na edição da Espacial Musica, onde o tema no primeiro ano, é musica no 
disco do ano, e no disco de Ouro, obtendo mais de 30 000 views de 
streaming de Youtube.
Em 2019, faz dueto com a Vânia Teixeira do single “quando me tocas”, numa 
edição da editora Espacial. Chegando assim ao grande ecrã, percorrendo 
todos os canais de televisão em Portugal como a TV I, RTP, SIC com várias 
apresentações nos seus programas, Tais como “somos Portugal”, “aqui 
Portugal”, “olho Baião”, “Preço Certo”, etc.. e desde então ganhou destaque 
nas rádios locais, nacionais e internacionais europeias e rádios no Brasil.

5€ | M/6 | 90 min



Produção: 
Teatro da Transformação

Encenação:
Diana Bernardes

Interpretes: 
Isabel Granada
Isabel Bernardo
Telma Henriques
Filipa Luís
Mary Bento
Dalila Vicente

21 NOV
21H30

ELAS
POR TEATRO DA TRANSFORMAÇÃO
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA
JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Sagrado Mundo Feminino é um projeto de vários anos criado por Mulhe-
res de Alcobaça. Um lugar onde se pode falar de preconceitos, de amor, de 
dor, das frustrações e acima de tudo um espaço onde se pode brincar, rir 
e ser feliz.
Elas tornaram-se companheiras de vida e ficaram ainda mais compreen-
sivas com o outro, descobrindo que todos podemos ser vítimas e agresso-
res em algum momento da vida e que o amor e a compaixão são 
ferramentas ótimas para utilizar sempre.
A autoestima, o amor-próprio e a confiança são essenciais para permitir 
ser-se quem se é, só assim é possível viver expressando e realizando o real 
potencial que cada mulher tem e merece. Esta peça é o fim deste bonito 
ciclo sobre Elas.

5€ | M/6  | 45 min

21H30

Projecto coreográfico-teatral: 
Ricardo Flores

Bailarinos:
Diana Pinto
Ricardo Flores

Co-Criação: 
Diana Pinto

Música: 
Liliana Felipe, Kronos quartet,
Pino Donaggio, Howard Shore,
Stribor Kusturica, Jocelyn Pook,
Erik Truffaz, Thierry de Mey

Voz, Guitarra, Teclado: 
LChurky (Diogo Rico Rodrigues) 

27 NOV
21H30

ELENA & FABIANA
+ CHURKY “CANÇÕES DE QUARTO”
POR DIANA PINTO | CHURKY
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Elena & Fabiana
A peça gira em torno da feminilidade e da mentira, a partir de situações do 
quotidiano, do mais íntimo, do mais absurdo. Onde a presença, a ausência e o 
silêncio se conjugam numa voz surda que delas emana. Num discurso provido 
de poesia, sussurros entre seres frágeis que desejam ser escutados e não 
reprimidos ou condenados.

Churky “Canções de Quarto”
Churky é o nome que dá vida e corpo às canções do compositor, guitarrista e 
cantor Diogo Rico Rodrigues. A abrangência da pop recebe os momentos ora 
mais indie ora mais jazzy com que Churky apresenta a sua música. Com 13 
anos fundou a sua primeira banda e aos 15 já se dedicava à escrita de canções. 
Conta com 2 discos e um EP lançados e foi o grande vencedor do edplive-
bands 2018 e levou o seu trabalho a palcos como o NOS Alive, EDPcool Jazz 
(Portugal) e Madcool Festival (Espanha).
Prepara-se agora para uma tour a solo que se intitula "Canções de Quarto". Um 
espetáculo que demonstra o lado mais puro e genuíno das suas canções tal 
como vieram ao mundo. Acompanhado apenas da sua guitarra e piano.

5€ | M/6 
15 min + 75 min

21H30



Músicos: 

voz, guitarras e ukulele
Henrique Seira

guitarras
Bruno Lousada

Músicos Convidados: 

acordeão
Luís Agostinho

voz
Tatiana André

Equipa Técnica: 

A equipa técnica será composta

pelos técnicos e profissionais residentes

do Cine-Teatro de Alcobaça

João D’Oliva Monteiro.

baixo e contrabaixo
Rodrigo Correia

piano e teclados
Edgar Alexandre

bateria e percussões
Louis Lane

Trompetes: 
Andreia Marques
César Subtil
José Cedoura
Marco Assunção 
Paulo Barbosa

Trombones: 
Arnaldo Cardeira
Flávio Santos
Nuno Carreira

Trompas: 
Gabriel Pereira
João Gaspar

Eufónios: 
Guilherme Ferreira
Sónia Capitão

Tuba: 
Rui Nascimento

Percussão: 
Manuel Campos
Paulo Assunção

28 NOV
21H30

MÁQUINA DO TEMPO
POR CACELLA BRASS (SOCIEDADE FILARMÓNICA VESTIARIENSE)

CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Ao embarcar nesta aventura, o ouvinte será 
transportado para diferentes épocas e 
ambientes de referencia da Historia da 
Música. Desta forma, o percurso desta 
viagem terá início no século XVI com musica 
de Gabrieli, passando pelos séculos XIX e XX, 
culminando nos dias de hoje. Um espetáculo 
destinado a toda a família onde se poder 
ouvir obras marcantes da Música Erudita, 
grandes clássicos do cinema e música 
original para esta formação de metais.

5€ | M/6 | 75 min

21H30

4 DEZ
21H30

HENRIQUE SEIRA - AO VIVO
POR HENRIQUE SEIRA
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Henrique Seira é um músico alcobacense, tem 23 anos e iniciou 
recentemente o seu percurso como cantautor com as suas primeiras 
canções. Henrique Seira proporciona um espetáculo dinâmico e 
apropriado para todas as idades com músicas da sua autoria das quais 
se destaca "Rui", música produzida pelo prestigiado músico João Só. 
Henrique Seira tenta procurar nas suas músicas uma fusão de vários 
estilos musicais como Jazz, Pop/Rock e música tradicional.

As suas canções contam histórias relacionadas com o dia a dia de um 
cidadão vulgar e falam sobre acontecimentos que todas as pessoas 
passam pelo menos uma vez na vida.

5€ | M/6 | 90 min



Voz Contratenor:  João Paulo Ferreira

5 DEZ
21H30

SONHOS & SAUDADES 
POR JOÃO PAULO FERREIRA
CENTRO CULTURAL GONÇALVES SAPINHO | BENEDITA

Sonhos&Saudades é  uma  noite que  cai, onde o sono  emerge o inefável em ondas  sonoras, no  
doce bocejo do passado. É  uma  viagem  ao túnel  do tempo, ecoando  no presente, 
atravessando no futuro as músicas que pertenceram  a um tempo, hoje  pairando nas paredes  
do coração em suas matizes  atemporais, eternizadas na memória, no âmago das lembranças.

Sonhos&Saudades  é  uma  viagem   musical, que  ressalta as músicas  do final do século  XIX,  
dando  continuidade as  canções do  início  e metade do século  XX, contando com alguns  os 
compositores de modinha Brasileira, como  a memorável Chiquinha Gonzaga, canções  
folclóricas  do Brasil, Argentina, Venezuela, Chile e Colômbia. Compositores  como Heitor 
Villa-Lobos, Violeta Parra, Maria Elena Walsh e entre outros.

5€ | M/6  | 60 min

21H30

Soprano: 
Ana Cosme

Mezzo:
Cátia Moreso

Tenor:
Filipe De Moura

Barítono:
João Merino

Piano:
Joana Barata

Violino:
César Nogueira

Violoncelo:
Nuno Abreu

10 DEZ
21H30

GALA DE ÓPERA DE ALCOBAÇA
POR DYNAMIC STAGE – ART ASSOCIATION
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

A Dynamic Stage – Art Association 
apresenta um espectáculo que apresenta 
algumas das mais belas árias de ópera de 
todos os tempos de compositores como 
Mozart, Verdi, Donizetti ou Puccini.

Com um elenco de luxo e reconhecido em 

Portugal com vozes escutadas nos princi-
pais palcos portugueses como Ana Cosme, 
Bruno Almeida, Cátia Moreso, Filipe De 
Moura ou João Merino, acompanhadas por 
um ensemble de piano, violino e violoncelo, 
esta promete ser uma noite de encanto, 
paixão, dramatismo, tão característicos em 
Ópera.

5€ | M/6  | 80 min

21H30



Voz
João Gonçalo

Guitarra
André Frutuoso

Sintetizadores, Teclados, Voz
JT

Piano e Composição: 
Daniel Bernardes

Trombone: 
Hugo Assunção

Acordeão: 
João Barradas

Vibrafone: 
Jeffery Davis

Tuba: 
Gil Gonçalves

Saxofone: 
Mário Marques

Vibrafone: 
Jeffery Davis

Saxofone e Clarinete: 
Ricardo Toscano

11 DEZ
21H30

DANIEL BERNARDES’ CROSSFADE ENSEMBLE
POR DANIEL BERNARDES’ CROSSFADE ENSEMBLE
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA JOÃO D’OLIVA MONTEIRO

Daniel Bernardes cria o Crossfade Ensemble em 2016 para tocar as 
suas composições que misturam as linguagens do Jazz e da música 
Clássica. A formação eclética do Ensemble espelha esta 
confluência estética. 
Como referencias da música erudita: Hugo Assunção, trombonista 
de referencia solista da Orquestra Sinfónica Portuguesa, Sérgio 
Carolino tubista internacional solista da Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música e Mário Marques solista convidado pelas 
principais orquestras portuguesas e membro do Quarteto 
Saxofínia. 
No jazz, João Barradas, acordeonista campeão do mundo, Jeffery 
Davis referencia incontornável do vibrafone e Ricardo Toscano, tido 
por muitos como o melhor saxofonista jazz da actualidade. 
Ensemble reunido para dar vida às composições de Daniel 
Bernardes, figura incontornável do panorama musical português 
com encomendas para alguns dos principais solistas e ensembles 
do país assim como bandas sonoras para cinema e televisão.
Projecto apoiado pela Fundação GDA lançará neste concerto o seu 
disco de estreia numa edição especial em Vinyl, com o carimbo do 
Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa.

5€ | M/6 | 60 min

21H30

12 DEZ
21H30

PLASTIC PEOPLE
POR PLASTIC PEOPLE
CENTRO CULTURAL
GONÇALVES SAPINHO | BENEDITA

Os Plastic People são uma banda que oscila entre o amor e o ódio, entre a 
luz e a escuridão, entre a luxúria e a decadência. Canções que combinam 
melodias simples e sonoridades atmosféricas como que saídas de um 
romance punk. Vivem num mundo habitado por bandas como The Velvet 
Underground, Joy Division, The Jesus & Mary Chain, Suicide, David Bowie 
ou Iggy Pop.
Depois de terem lançado o álbum de estreia “Visions”, os Plastic People 
encontram-se a preparar o segundo disco, podendo já neste "regresso a 
casa” desvendar alguns dos novos temas que farão parte do novo álbum da 
banda de Alcobaça.

5€ | M/6 | 60 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

18 DEZ
21H30

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



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

8 JAN
21H30

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: 

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

9 JAN
21H30

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



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

15 JAN
21H30

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



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

16 JAN
21H30

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



Intérprete:
Philippe Trovão

29 JAN
21H30

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



Guitarra e Voz: 

Rui Correia

Baixo: 

Miguel Martinho

Bateria/Percussão: 

Carlos Karella

30 JAN
21H30

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



5 FEV
21H30

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. 



Atuações de: 
Troika
Sofia

Marisa
Pó de Palco

Oscar

6 FEV
21H30

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

21H30

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

13 FEV
21H30

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

21H30



Voz e Guitarras
Paulo Costa

Guitarras
Tony Fernandes

Baixo e Voz
Miguel Martinho

Percussão e Bateria
Karella

14 FEV
18H00

FADO IMPROVÁVEL (SESSÃO ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS)

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

O violinista Nuno Santos é um músico e aventureiro portu-
guês, 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 imprová-
veis” 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 importância da criatividade e diferen-
ciação.

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

5€ | M/6 | 75 min

20 FEV
21H30

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



/municipioalcobaca . www.cm-alcobaca.pt


