
Eventos gratuitos mediante reserva
forte.albarquel@mun-setubal.pt
Telefone: 969 754 331 M
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23 JUNHO | 18H30
CONFERÊNCIA DE DESPORTO
Futebol Feminino - Uma afirmação cada vez mais visível!

23 SETEMBRO | 21H00
VALORIZAR(OS) PATRIMÓNIO(S)
Acompanhamento arqueológico  da intervenção de 
estabilização da encosta de S. Filipe, Fase 1,
por António Carneiro
 

29 SETEMBRO | 18H30
CONFERÊNCIA DE DESPORTO

7 DE OUTUBRO | 21H00
VALORIZAR(OS) PATRIMÓNIO(S)
A Gruta da Figueira Brava e o Homem de Neanderthal,
por João Zilhão

20 OUTUBRO | 18H30
CONFERÊNCIA DE DESPORTO

4 DE NOVEMBRO | 21H00
VALORIZAR(OS) PATRIMÓNIO(S)
Ruínas romanas de Tróia. Entre a preservação e a 
divulgação,
por Inês Vaz Pinto

24 NOVEMBRO | 18H30
CONFERÊNCIA DE DESPORTO

Entrada livre
Mais informações: dicul@mun-setubal.pt



04 JUNHO | 21H00
ANASTÁCIA CARVALHO

Anastácia Carvalho é considerada uma “discreta 
embaixadora da música são-tomense na diáspo-
ra”. Radicada em Portugal, a também maestrina 
de origem são-tomense nasceu em Angola e ini-
ciou os estudos na escola JB Jazz, em Lisboa, em 
2014. E já esteve em palco com nomes de peso 
como a cantora Madonna, na digressão “Mada-
me X”.
No seu último trabalho, Anastácia apresenta uma 
fusão entre os vários estilos que formam o seu 
universo musical, com destaque para a divulga-
ção dos ritmos e idiomas de S. Tomé e Príncipe.

11 JUNHO | 21H00
SEIVA | LANÇAMENTO DO ALBUM 
MURMÚRIOS 
E OUTROS NOMES

Os Seiva, formados em 2014, tiveram desde o 
início como objetivo fazer um projeto musical 
totalmente baseado na música de tradição oral 
portuguesa. Herdeiros dos extintos Dazkarieh, 
Vasco Ribeiro Casais e Joana Negrão trouxeram 
para os Seiva a sua vontade em explorar ainda 
mais a música tradicional Portuguesa. Escolhem 
Setúbal e o Forte de Albarquel para lançar o seu 
segundo disco “Murmúrios e outros rumores”, 
um disco de histórias com uma perspetiva femi-
nina antiga e atual. Umas histórias são antigas, e 
de tanto passarem de boca em boca, acabaram 
na boca dos Seiva  

24 JUNHO | 21H00
JAZZ SOLARIS QUARTETO

O Quarteto Solaris apresenta um repertório di-
versificado que inclui temas de jazz, peças es-
colhidas da música brasileira, temas originais do 
grupo e composições de ritmos latinos. A pro-
posta é um convite à viagem musical - dos mú-
sicos e dos ouvintes - a partir da riqueza e varie-
dade dos ritmos, melodias, harmonias e texturas 
que o Quarteto Solaris partilha com o público.  
João Vaz Pinto – Saxofone; Aurélien Vieira Lino – 
Piano; Pedro Teixeira – Contrabaixo; Luís Gaspar 
- Bateria

9 JULHO | 21H00
ARRABIDA WORLD MUSIC COLLECTIVE

Arrábida World Music Collective (AWMC) é o re-
sultado da experiência multifacetada de vários 
músicos na procura por sons e tradições de ou-
tras culturas. Reúne um grupo de mais de 15 mú-
sicos, que partilham a estranheza de outras cul-
turas através de ritmos contagiantes e convidam 
o público a dançar. O público será surpreendido 
pelas músicas dos Balcãs e pelo impacto sonoro 
e cénico do AWMC em palco. Pouco importa se o 
som vem da alegria de casamentos romenos com 
o tema Perinita, da melancólica Zapelava da Sér-
via ou da sedutora Dere Geliyor Dere da Turquia.

23 JULHO | 21H00
ORLANDA GUILANDE

Orlanda Guilande nasceu em 1974 em Lisboa, 
filha de pai moçambicano e mãe portuguesa. 
Iniciou a carreira de cantora aos 16 anos, neste 
percurso de anos participou em vários projetos, 
entre eles Rui Veloso e Black Mamba como back 
vocal, tendo uma carreira a solo reconhecida na-
cional e internacionalmente.
Orlanda é descrita como tendo a paixão e o sen-
timento de uma fadista, o poder de uma cantora 
Soul/Gospel e a improvisação de uma cantora de 
Jazz, com os ritmos africanos dentro da sua alma.

13 AGOSTO | 21H00
MARIANA OLIVEIRA 
DA VOZ DO MAR AO MAR NA VOZ 

Natural da Praia de Mira, Mariana Oliveira, fadis-
ta, tem o dom de não deixar ninguém indiferente, 
quer pela forma de cantar, quer pela maturidade 
com que comunica e interage com o público.  Em 
2010, foi considerada a melhor voz do distrito de 
Coimbra, ao vencer o concurso “Achas que Sa-
bes Cantar?”. Em 2011, foi finalista do concurso 
“Canta Comigo”. Em 2012, foi finalista do “Gran-
de Prémio Nacional de Fado”. Em 2013, estreou-
-se além-fronteiras, na 3ª edição do “Festival de 
Fado de Madrid”, e lançou o seu primeiro álbum 
“A Voz do Mar”. Desde então, tem participado 
em inúmeros eventos de Fado, quer em Portugal, 
quer além-fronteiras.

20 AGOSTO | 21H00
H1 MUSIC BAND

A H1 Music Band surgiu em 2011, é composta 
por 5 elementos, tem como líder e baterista 
o Hélton Arruada, conhecido guarda-redes 
do F.C. Porto. Sorriso no rosto e samba no pé 
ao ritmo brasileiro da banda H1, numa Roda 
de Samba. Uma verdadeira roda de samba 
distingue-se por não exigir microfones e ou 
número certo de pessoas para tocar, é livre de 
qualquer responsabilidade de acertar. Tudo e 
todos da roda ou de fora podem dar as suas 
opiniões nas músicas a serem tocadas.

03 SETEMBRO | 21H00
BERTA AZEVEDO E MY NOISY BOYS

Ligada às artes performativas desde que se 
lembra, decide aprofundar o seu conhecimen-
to musical ingressando no curso geral da Escola 
de Jazz do Barreiro. Enquanto aluna representa 
esta instituição em diversas ocasiões, desta-
cando-se as atuações na Festa do Jazz do São 
Luiz, num combo ensaiado por Mário Delgado. 
MY NOISY TWINS é músico, sonoplasta e pro-
dutor de música eletrónica também conheci-
do como Jorge Cunha Machado. Envolvido, 
como músico, em projetos multidisciplinares, 
compõe música para teatro, dança, videoarte, 
performance e contos infantis, colaborando em 
paralelo, como percussionista, com vários gru-
pos, produtores e autores”.

17 SETEMBRO | 21H00
RENATO SOUSA & INÊS GÓIS

Com a voz doce de Inês Góis e a guitarra me-
lodiosa de Renato Sousa, este duo leva-nos 
numa viagem sonora intimista passando  pelo 
jazz, pop, soul, bossa-nova e também alguns 
clássicos da música portuguesa.

01 OUTUBRO | 21H00
SALÓME CALDEIRA

Duo de voz e piano, deixando-se levar ao rit-
mo da Soul e R&B, passando também pela Pop, 
trazem consigo um repertório repleto de boas 
energias e diversificação. Tentando sempre tra-
zer algo de novo, gostamos de fazer as nossas 
próprias versões, concedendo uma nova rou-
pagem a muitos temas, sejam eles mais saudo-
sistas ou mais atuais.
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