
OUTUBRO | 2017

Ilu
st

ra
çã

o 
de

 G
on

ça
lo

 V
ia

na



Público: maiores de 14 anos. Texto original: Paulo 
Matos. Interpretação: Paulo Matos, Vítor Emanuel 
e Ana Catarina. Produção: C2E – Conceção 
e Comercialização de Espetáculos Lda. Ingressos: 
€12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 anos). 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser 
levantadas até ao dia 4 de outubro. 

SÁB.7 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL
TEATRO “PERNOCAS AO LÉU” 
(COMÉDIA)

Inês entra num bar com 
as pernocas destapadas 
e provocadoras. Nesse 
mesmo bar está Pedro, 
que se vê envolvido num 
verdadeiro ataque, e 
ZéTó que anda à procura 
da sua amada, Ritinha. 

Ao longo da peça, as histórias cruzam-se 
e as peripécias vão-se multiplicando.

1 a 8 de outubro
SEMANA 1

Público: pais e filhos (3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e marcações: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta atividade que 
está limitada à participação máxima de 30 crianças na 
sessão da manhã e 25 na sessão da tarde. 

SÁB.7 | 11H00 E 15H00      
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ANIMAÇÃO DE LEITURA: 
HISTÓRIAS DO SOM 
E DO SILÊNCIO
No mês em que se celebra o Dia Internacional 
da Música teremos histórias com muitos sons 
e alguns silêncios. Começamos com uma 
aula de tuba (muito original!) e teremos 
oportunidade de conhecer um professor que 
conhece a força poética e inspiradora 
da música. E porque não um pouco de ruído 
com uma pequena história da vida 
dos adultos? Iniciativa integrada 
“No 1.º sábado de cada mês…Era uma vez…! 
– Opostos… mas não tanto!”.



9 a 15 de outubro 
SEMANA 2

Público: geral. Horário: terça-feira, das 14h00 
às 21h00, de quarta-feira a sábado, das 10h30 às 18h30. 
Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 
18 de novembro. 

TER.10     
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

EXPOSIÇÃO JOSÉ SARAMAGO
Produzida pela Fundação 
José Saramago, esta 
exposição apresenta um 
conjunto de retratos do 
escritor da autoria de 
ilustradores portugueses 
e espanhóis como André 
Carrilho, Alex Gozblau, 
Cristina Sampaio, Gonçalo 
Viana, Javier Olivares, João

Fazenda, João Maio Pinto, Luis Grañena 
López e Tiago Albuquerque. Integrada nas 
comemorações “José Saramago. 95 anos” 
esta exposição reúne ainda textos e dados 
biográficos do escritor. 

Criando a ilusão de uma narrativa breve 
e simples sobre as aventuras de um rapaz que 
tem o objetivo de salvar uma flor, o autor reflete 
sobre a infância e a literatura a ela destinada, 
revelando uma esperança inabalável nas 
gerações mais novas, capazes de fazer grandes 
coisas. Iniciativa integrada nas comemorações 
dos 95 anos do nascimento de José Saramago 
- “José Saramago.95 anos.”

Público: alunos do 2.º ciclo do ensino básico. Duração: 
90 minutos. Horários de manhã e de tarde a definir 
com os respetivos estabelecimentos de ensino. 
A animação será promovida às quartas e quintas-feiras 
dos meses de outubro e novembro. Informações 
e marcações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

QUA.11      
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ANIMAÇÃO DO LIVRO 
E DA LEITURA “DESCOBRIR 
A MAIOR FLOR DO MUNDO”



QUA.11 | 10H30   
JUNTA DE FREGUESIA DE SAMOUCO

55.ª FORMAÇÃO 
– INICIAÇÃO À INFORMÁTICA

Com término a 22 de novembro, esta é uma formação em 
tecnologias de informação e comunicação destinada a 
alunos com conhecimentos básicos na utilização das TIC. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
Em outubro, a formação realiza-se nos dias 13, 18, 20, 25 e 27.

SÁB.14 | 15H00   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

LANÇAMENTO DO LIVRO / HORA 
DO CONTO E SESSÃO DE AUTÓGRAFOS
“O BALOIÇO” DE JOÃO BARBOSA E 
GEANDRA LIPA – ALFARROBA EDIÇÕES 

Era uma vez uma sala com 
uma janela, onde se via o 
baloiço de um jardim. Marcado 
pelo tempo, o baloiço ora ia 
para a frente, ora ia para trás. 
Trazia caras, gestos e gentes 
de várias idades, embalava 
sonos… Um livro com texto 
de João Barbosa, ilustração 
de Geandra Lipa e edição 
da Alfarroba. 

Público: geral / pais e filhos. Duração: 120 minutos. Informações 
e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 



QUA.18 | 16H00    
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

VISITA ORIENTADA 
– EXPOSIÇÃO “JOSÉ SARAMAGO”

Público: geral. Duração: 45 minutos. Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
A participação nesta visita carece de inscrição prévia e está 
condicionada à participação mínima de 6 e máxima de 20 pessoas. 

Com esta visita orientada, os participantes vão 
descobrir, com mais detalhe, a vida e obra de José 
Saramago, o único autor português que ganhou um 
prémio nobel da literatura. Iniciativa integrada no 
programa de comemorações dos 95 anos do nascimento 
de José Saramago – “José Saramago. 95 anos.”

Tendo como ponto de concentração a estátua 
D. Manuel I, este percurso integrado no programa 
Alcochet’Aventura tem uma extensão aproximada 
de 25km, com passagem pela Fundação das Salinas 
do Samouco. 

DOM.15 | 09H30  
LARGO BARÃO SAMORA CORREIA 
(JUNTO À ESTÁTUA D. MANUEL I) 

BTT “TRILHOS DAS SALINAS 
DO SAMOUCO”

Passeio nível I. Público: maiores de 14 anos. Duração: 2 horas. 
Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

16 a 22 de outubroSEMANA 3



Três monólogos que nos contam as histórias de objetos que têm 
muito para partilhar e que se ligam entre si: “Uma carteira vazia” 
de Therese Collins, “O lápis” de Abel Neves e “A almofada 
de penas de cuco” de Peter Cann. O que há na carteira de uma 
pessoa diz-nos muito sobre essa mesma pessoa e Anna tem um 
fascínio com carteiras, especialmente pelas das outras pessoas. 
A caneta é mais poderosa do que uma espada ou, no caso 
do Delfim, um lápis. Na mão, ou melhor na imaginação 
do Delfim, um lápis consegue fazer mil e uma coisas! Adão 
e Fábio eram dois amigos que faziam tudo juntos até que um 
se apaixonou e tudo mudou! O que fazer para que tudo volte 
ao que era? Tudo menos oferecer ao teu amigo uma almofada 
de penas de cuco. 

Público: maiores de 12 anos. Duração: 85 minutos. Textos: Peter 
Cann, Therese Collins e Abel Neves. Encenação: Steve Johnstone. 
Direção musical: Simon Fraser. Interpretação: Abel Duarte, Eduardo 
Correia e Paulo Duarte. Cenografia e figurinos: Sandra Neves. 
Construção de cenários: Carlos Cal. Desenho de luz: Paulo Duarte. 
Assistência à construção de cenários e figurinos: Maria da Conceição 
Almeida. Direção de produção: Paula Teixeira. Direção de cena: 
Abel Duarte. Co-produção: Teatro do Montemuro e Teatro Nacional 
D. Maria II. Ingressos: €6 ou €4 (menores de 18 anos). Informações 
e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Os ingressos reservados devem ser 
levantados até 18 de outubro. 

SEX.20 | 21H30   
FÓRUM CULTURAL 

 “MEMÓRIAS PARTILHADAS” 
pelo Teatro do Montemuro 
(co-produção com Teatro Nacional 
D. Maria II)

Foto: Filipe Ferreira



Piotor caiu de um avião de carga numa noite de temporal, numa 
serra árida onde se encontra um cão. Esse cão é pastor e leva-o 
para junto do seu rebanho que, por sua vez, leva-o para a aldeia. 
E nessa aldeia há um teatro e Piotor, que trouxe consigo uma 
história sobre a viagem mágica de uma gota de água, e que sentia 
um vazio enorme, preenche-se. “À espera que volte” é um projeto 
educativo que nasce da reflexão sobre a importância da água 
e a sustentabilidade dos recursos naturais. Iniciativa integrada 
no programa de promoção cultural para crianças em contexto 
familiar “Sábados Gigantes para Gente Miúda”. 

Público: 6 aos 10 anos. Duração: 45 minutos. Texto: Madalena Vitorino e Paulo 
Duarte. Encenação: Madalena Vitorino. Assistente de encenação: Abel Duarte. 
Cenografia e figurinos: Sandra Neves. Costureiras: Capuchinhas CRL e Maria 
do Carmo Félix. Direção musical e banda sonora: Fernando Mota. Cenários 
e adereços: Carlos Cal e Maria da Conceição Almeida. Interpretação: Piotor 
(Paulo Duarte) a sua Sombra (Maria da Conceição Almeida) e sete pequenos 
músicos russos. Direção de produção e comunicação: Paula Teixeira. Cartaz: 
Sandra Neves. Agradecimentos: Maryana Bardashevska, Camila Correia, 
Carolina Correia e Frederico Duarte. Vídeo e fotografia: Lionel Balteir. Produção: 
Teatro do Montemuro. Ingresso: €7,50 (criança e adulto). Informações 
e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Iniciativa limitada à participação máxima de 35 crianças com um acompanhante. 

“À ESPERA QUE VOLTE” 
PELO TEATRO DO MONTEMURO

SÁB.21 | 16H00
FÓRUM CULTURAL 

Um ateliê de expressão plástica em que pais e filhos vão poder 
criar artefactos inspirados na coleção do núcleo sede do museu 
municipal. 

Público: pais e filhos (a partir dos 4 anos). Duração: 60 minutos. Informações e 
inscrições: museu municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
A iniciativa está limitada à participação mínima de 6 e máxima de 15 
participantes. As inscrições devem ser efetuadas até à quarta-feira anterior. 

ANIMAÇÃO “OUTONO NO MUSEU” 
PARA PAIS E FILHOS

DOM.22 | 10H30
NÚCLEO SEDE

Foto: Lionel Balteiro



23 a 29 de outubroSEMANA 4

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

Em outubro decorrerá também na biblioteca de Alcochete 
a 56.ª formação em TIC para alunos com conhecimentos básicos 
nesta área. 

Uma sessão destinada a todos os utilizadores que tenham dúvidas 
na utilização diária dos computadores. 

Público: geral. Duração: 120 minutos (cada sessão). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. Em outubro, 
esta formação decorrerá ainda nos dias 27 e 31 e termina em dezembro. 

56.ª FORMAÇÃO TIC: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA

TER.24 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

SESSÃO “MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS”

QUA.25 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE



“Um gesto por uma ambulância. Ajude-nos a ajudar, 
antes de precisar” foi o lema da campanha que esteve 
a decorrer este ano para ajudar a corporação de bombeiros 
de Alcochete. A 2.ª edição da gala solidária é mais uma 
iniciativa com vista. com vista a angariar fundos para 
a aquisição de uma ambulância, por isso, não hesite em 
marcar presença neste espetáculo onde não faltará 
música e muita diversão. 

Público: geral. Ingresso: €5. Informações e vendas de ingressos: 
gabinete de Rendimento Social de Inserção / 912 329 677 ou Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete. 

Público: geral. Horário: terça-feira, das 14h00 às 17h30, de quarta 
a sexta-feira, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ao sábado, 
das 14h00 às 18h00, e ao Domingo, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 
às 18h00. 

SEX.27 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

II GALA SOLIDÁRIA 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALCOCHETE

ATÉ 31 DEZ. 
NÚCLEO SEDE

EXPOSIÇÃO “OS ALCOCHETANOS 
NA CENTRAL TEJO: MEMÓRIAS”

A VISITAR…



Câmara Municipal de Alcochete
Redação e design: SCI – Setor 
de Comunicação e Imagem
Tel.: 212 348 658
E-mail: dataec.sci@cm-alcochete.pt  

FICHA TÉCNICA:

Público: geral. Horário: terça-feira, das 14h00 às 17h30, de quarta 
a sexta-feira, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, sábado, 
das 14h00 às 18h00, e ao Domingo, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 
às 18h00. Informações: museu municipal / 212 348 652/3 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

Outrora o Tejo foi palco de uma dança de embarcações 
tradicionais num corrupio constante entre margens. 
Varinos, botes, fragatas, canoas e faluas com as suas 
cores garridas transportavam pessoas e carregavam 
produtos mas também orgulho e vaidade das povoações 
ribeirinhas da margem sul do Tejo. 
Inaugurada no âmbito das Jornadas Europeias 
do Património, esta é uma exposição de memórias que 
dá a conhecer às novas gerações um dos patrimónios 
mais representativos das gentes da borda d’água.

EXPOSIÇÃO “EMBARCAÇÕES 
TRADICIONAIS DO ESTUÁRIO 
DO TEJO”

ATÉ 22 DE OUTUBRO  
NÚCLEO DE ARTE SACRA


