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Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 
60 minutos. Informações e inscrições: 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.4 | 11H00 E 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“HISTÓRIAS BOAS E MÁS”
Neste mês assinalamos os medos com 
histórias repletas de personagens más: o 
Gato Pelado que mia três vezes, uma Bruxa 
com dentes de ferro, um Lobo do pior e um 
Troll ou… talvez dois! E quando o ambiente 
estiver muito assustador podemos sempre 
fugir para a casa da avó e, aí sim, estaremos 
seguros… ou não!

1 a 5 novembro
SEMANA 1

Horário:  a definir com os estabelecimentos de ensino. 
Público: alunos do 2.º ciclo do ensino básico. Duração: 
90 minutos (aprox.). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. A iniciativa realizar-se-á 
nos dias 8, 9, 15 e 16. 

QUI.2 |       
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ANIMAÇÃO DE LEITURA 
E VISITA EXPLORATÓRIA 
À EXPOSIÇÃO “DESCOBRIR 
A MAIOR FLOR DO MUNDO”

Três anos após receber 
o Prémio Nobel 
da Literatura, Saramago 
publica o conto infantil 
“A Maior Flor do Mundo”. 
Nesta atividade, através 
da visualização de uma 
curta-metragem, de uma 
leitura encenada e de uma 

visita à exposição pretende-se desconstruir o 
texto, criando a ilusão de uma narrativa breve, 
simples, sobre as aventuras de um rapaz que 
quer salvar uma flor. 



Público: geral. Informações e venda de ingressos: 
Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 / 212 340 003 / 
961 095 821 / sia.banda@gmail.com. 

SÁB.4 | 17H30      
FÓRUM CULTURAL

BANDA DA SOCIEDADE 
IMPARCIAL 15 DE JANEIRO 
DE 1898 COM MAESTRO 
MITCHELL J. FENNELL

O maestro Mitchell J. 
Fennell regressa 
a Alcochete para dirigir 
a Banda da Sociedade 
Imparcial 15 de Janeiro 
de 1898, num concerto 
no fórum cultural que 
contará com um 
alinhamento com obras 
de Rossano Galante, 
Percy Grainger e David 
Maslanka. E de 31 

de outubro a 3 de novembro realiza-se ainda 
uma masterclass de direção com Mitchell J. 
Fennell. 

Um passeio pedestre integrado no programa 
Alcochet’Aventura que decorre em plena 
herdade da Barroca d’Alva e que terá uma 
extensão de 9km. 

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

DOM.5 | 09H00     
PRAÇA DE TOIROS DE ALCOCHETE

PEDESTRE “ERMIDA 
DA BARROCA D’ALVA”



QUA.8 | 16H00   
BIBLIOTECA ESCOLAR DE S. FRANCISCO

57.ª FORMAÇÃO INICIAÇÃO 
À INFORMÁTICA 2.0

Uma ação de formação para alunos com conhecimentos 
consolidados em informação e comunicação para que 
os formandos possam adquirir competências avançadas 
nesta área. 

Público: geral. Duração: 120 minutos (aprox.). Informações 
e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Em novembro, a formação realiza-se 
nos dias 9, 15, 16, 22, 23 e 30 e termina a 20 de dezembro. 

6 a 12 novembroSEMANA 2

SEX.10 | 21H30   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

CINEMA DOCUMENTÁRIO 
“JOSÉ & PILAR”

O documentário mais visto de 
sempre no cinema português 
relata a vida do escritor José 
Saramago e da sua mulher Pilar 
del Rio ao longo de dois anos, 
enquanto Saramago termina um 
dos seus livros na sua casa de 
Lanzarote. Com banda sonora, 
onde figuram nomes como 
Camané, Noiserv e Adriana 
Calcanhoto, “José e Pilar” é um 
documentário realizado pelo 

português Miguel Gonçalves Mendes, numa coprodução 
entre Portugal, Espanha e Brasil estreada em 2010. 
Iniciativa integrada nas comemorações dos 95 anos 
da data do nascimento de José Saramago. 

Público: geral. Duração: 117 minutos. Informações: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 



SÁB.11 | 15H00    
JUNTO À IGREJA DE S. BRÁS (concentração) 

4.ª CAMINHADA SOLIDÁRIA

Público: geral. Organização: Paróquia do Samouco – Grupo Sócio 
Caritativo.

A Paróquia de São Brás conta 
com a participação de todos 
nesta 4.ª caminhada solidária 
que, mais uma vez, conta com 
o apoio da atleta olímpica 
Albertina Dias que é madrinha 
deste evento. Para efetuar 
inscrição, os participantes 
apenas têm que entregar um 
bem alimentar (não perecível) 
que será distribuído junto dos 
agregados familiares mais 

carenciados pelo grupo sócio-caritativo desta paróquia.
No final haverá um magusto convívio para todos 
os participantes. 

“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 a angariar fundos para 
a aquisição de uma ambulância, por isso, não hesite em 
marcar presença neste espetáculo onde não faltará 
música e diversão. 

SEX.10 | 21H30  
FÓRUM CULTURAL 

II GALA SOLIDÁRIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALCOCHETE

Ingresso: €5. Informações e venda de ingressos: gabinete 
de Rendimento Social de Inserção / 912 329 677 ou Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Alcochete / 212 342 750.



Desprendidos de modos e maneiras partem numa “brincadeira” 
e num “faz de conta” onde a partilha e o aconchego da entreajuda 
se encontram. Tudo partilhado, tudo ajudado, tudo solucionado 
ao som de uma caixa de música onde encontros e desencontros 
mostram até onde vai a audácia de seguir uma aventura. Uma 
viagem à infância de cada um, sem preconceitos e simples, 
respirando uma linguagem clown, sem palavras, mas com muita 
coisa dita. Espetáculo integrado no programa “Sábados Gigantes 
para Gente Miúda”. 

Através de uma visita à exposição José Saramago, os participantes 
podem conhecer melhor a vida e obra do único prémio Nobel 
da literatura português e também partilhar o que conhecem 
do escritor. 

Interpretação: Ângelo Castanheira e Eduardo Dias. Encenação: Ângelo 
Castanheira e Eduardo Dias. Figurinos: Irene Oliveira. Voz off: Vanda Fernandes. 
Partitura da caixa de música: Rogério Fernandes. Produção: Alberto Castelo. 
Ingressos: €5 (criança) / €7,50 (criança e adulto) / €10 (família – 3 pessoas) / 
€12,50 (família – 4 a 5 pessoas). Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Os ingressos reservados devem ser levantados 
até dia 9 de novembro. 

SÁB.11 | 16H00   
FÓRUM CULTURAL 

Público: geral. Duração: 60 minutos (aprox.). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário 
efetuar inscrição para esta atividade que está limitada à participação mínima 
de 6 e máxima de 20 participantes. 

TEATRO E CLOWN “A MEIAS…” 
POR KOPINXAS

SÁB.11 | 16H00   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

VISITA PARTICIPADA 
À EXPOSIÇÃO JOSÉ SARAMAGO



13 a 19 de novembroSEMANA 3

Quem quer ser Saramago? As palavras 
de Saramago ajudam-nos a compreender, 
a lutar e a ultrapassar os tempos 
conturbados em que vivemos. Somos 
levados até ao universo da escrita de José 
Saramago, com avanços e recuos. Uma 
viagem contra a crueldade, a humilhação 
e a mentira guiada pela “Voz” e pela obra 
de José Saramago. 

Público: alunos do ensino secundário. Duração: 60 minutos. Guião: Cristina 
Paiva. Encenação: Rui Paulo. Pesquisa: Fernando Ladeira. Interpretação: 
Cristina Paiva. Sonoplastia: Fernando Ladeira. Espaço cénico: Rui Paulo 
e Fernando Ladeira. Figurinos: Cristina Paiva. Mestre da costura: Teresa Louro. 
Vozes: Rui Paulo e Alfredo Brito. Fotografia: Alberto Monteiro. Produção: 
Andante Associação Artística. Ingresso: €5. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. O espetáculo está 
limitado à participação máxima de 2 turmas por sessão e as reservas devem 
ser efetuadas até ao dia 10 de novembro. 

TEATRO “QUEM QUER SER SARAMAGO” 
PELA ANDANTE ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA 

SEX.17 | 11H00 E 15H00 
FÓRUM CULTURAL 

Num ambiente de casa de fados, esta 
revista comédia funde teatro com fado e não 
vão faltar momentos de grande animação 
e diversão. “Revist’Ó Fado… Na Tasca do Ti 
Carlos” traz-nos os atores Paulo Oliveira, 
Ana Paula Mota, Luís Viegas e Filipa 
Giovanni e os fadistas António Pinto Basto 
e Manuela Bravo para uma noite 
de comédia no fórum cultural. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 100 minutos. Guião: Luís Viegas. 
Interpretação: António Pinto Basto, Manuel Bravo, Paulo Oliveira, Ana Paula 
Mota, Luís Viegas e Filipa Giovanni. 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 dia 16 de novembro.

TEATRO E MÚSICA “REVIST’Ó FADO… 
NA TASCA DO TI CARLOS”

SÁB.18 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 



20 a 26 novembroSEMANA 4

Público: pais e filhos (a partir dos 7 anos). Duração: 60 minutos. Informações 
e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
A atividade está limitada à participação mínima de 10 e máxima de 20 participantes 
e sujeita a marcação até à quarta-feira anterior. 

Integrado no programa Alcochet’Aventura, 
este passeio de btt apresenta um percurso 
de 30km com passagem pelo Monte 
de Pancas. 

Duas equipas, compostas por pais e filhos, 
vão competir entre si para desvendar duas 
obras de arte deste núcleo. As equipas 
têm um tempo definido para estudar 
a obra (o retábulo do altar mor ou 
a bandeira da Misericórdia) e a melhor 
estratégia de apresentação, explorando 
as suas vertentes artística e simbólica 
e a época em que foram criadas. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 2h30 (aprox.). Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

BTT “MONTE DE PANCAS”

DOM.19 | 09H00
PRAÇA DE TOIROS DE ALCOCHETE

ANIMAÇÃO “UM DESAFIO NO MUSEU” 
PARA PAIS E FILHOS

DOM.19 | 10H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA

Público: alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 90 minutos. 
Informações e marcações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-al-
cochete.pt. A iniciativa realiza-se nos dias 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de novembro. 

O lobo mau saiu para apanhar a Capuchinho Vermelho mas quem 
encontrou foi o Pai Natal (vestem-se os dois de vermelho, percebe-se 
a confusão). Será que este Lobo merece um presente? Para tal terá 
que deixar de comer a avozinha, deixar de fazer voar a casa dos 
porquinhos e deixar de assustar toda a gente. Das autoras Clara 
Cunha e Natalina Cóias, esta história hilariante, magnificamente 
ilustrada, promete tornar-se um verdadeiro bestseller infantil. 

ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“FELIZ NATAL, LOBO MAU!”

TER.21 | 10H30 E 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE



A decorrer até 21 de dezembro poderá adquirir nesta feira 
livros e material didático de editoras como Edicare, Djeco, 
Minutos de Leitura e Orfeu Negro. Esta é uma iniciativa 
promovida em colaboração com a LargeBooks. 

Horário: 11h00 às 13h00 e das 15h30 às 18h30. Público: geral. Informações: 
biblioteca escolar e comunitária de São Francisco / 212 349 720. 

Público: alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. 
Duração: 45 minutos. Informações: biblioteca escolar e comunitária 
de São Francisco / 212 349 720. Até 12 de dezembro, a animação 
realiza-se de segunda a sexta-feira, com horários a definir junto 
dos estabelecimentos de ensino.

SEX.24 
BIBLIOTECA ESCOLAR DE SÃO FRANCISCO

FEIRA DO LIVRO

Joaquim Pena mostra-nos o seu 
olhar sobre Lisboa, aquela que foi 
a sua fonte de inspiração tal como 
nos refere: “percorri o seu corpo 
de alto abaixo, descobrindo 

formas e luzes, cantos e avenidas. Foi a minha primeira Musa. 
A minha primeira amante”. E de Alcochete, Joaquim Pena 
aprendeu a olhá-la não de dentro mas de fora, “(…) como 
um corpo em todo o seu esplendor deitado ao pôr-do-sol”. 

Ana é uma menina que, como muitas outras, adora 
o Natal e anseia pela chegada do Pai Natal e, como já 
aprendeu algumas letras, resolveu ser ela a escrever-lhe 
uma carta. Pediu o que mais gostava e, sem mostrar 
a ninguém, colocou-a no correio. Na hora de abrir 
os presentes não cabia em si de tanta alegria, mas, qual 
não foi o seu espanto quando nenhum dos presentes 
correspondia ao que ela tinha pedido na sua lista…Será 
que o Pai Natal se enganou?

Público: geral. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até dia 30 de dezembro. 

SÁB.25 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
“A HORA MÁGICA”

TER.28  
BIBLIOTECA ESCOLAR DE SÃO FRANCISCO

ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA 
“A LISTA DE NATAL”

27 a 30 novembroSEMANA 5



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:

A VISITAR…

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

Numa sessão aberta ao público em geral, o “Mr. Mouse tira 
dúvidas” sobre a utilização diária de computadores. 

SESSÃO “MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS”

QUA.29 | 15H00  
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

Horário:  terça-feira, das 14h00 às 21h00, 
e de quarta-feira a sábado, das 10h30 
às 18h30.

Numa visita a esta exposição poderá 
encontrar 9 retratos do escritor, da 
autoria de 7 ilustradores portugueses 
e 2 espanhóis, textos e dados 
biográficos deste escritor.

EXPOSIÇÃO 
“JOSÉ SARAMAGO”

ATÉ 18 NOV.   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

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. 

EXPOSIÇÃO 
“OS ALCOCHETANOS 
NA CENTRAL TEJO: 
MEMÓRIAS” 

ATÉ 31 DEZ.   
NÚCLEO SEDE  




