
Dia Mundial
daMúsica



 SEMANA 1 1 a 7 outubro

SEG.1 | 17H00
LARGO DE SÃO JOÃO
DIA MUNDIAL DA MÚSICA
E porque não celebrar o Dia Mundial da Música em 
pleno largo de São João? Neste dia tão especial 
contamos com as sonoridades de duas formações da 
APMA – Academia Portuguesa de Música e Artes.

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 720. Em 
caso de condições climatéricas adversas realiza-se na galeria 
municipal dos Paços do Concelho.  

SEG.1 A QUI.25
CONCELHO DE ALCOCHETE
XI SEMANA SÉNIOR
COMEMORAÇÕES DO DIA 
INTERNACIONAL DO IDOSO
A população sénior do concelho está a comemorar a 
chegada do Dia Internacional do Idoso com um 
conjunto de atividades que promovem o bem-estar e 
o convívio. Até ao final do mês de outubro, ainda há 
muitas iniciativas agendadas: um encontro musical 
no fórum cultural (dia 1), um passeio no bote leão (dia 
2), rastreios em todas as freguesias (dias 3, 4, 8 e 9) e 
uma ida à revista em cena no Teatro Politeama.

Público: população sénior. Informações e inscrições: setor de 
educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

SÁB.6 | 11H00 E 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
ANIMAÇÃO DE LEITURA “CONTOS DE 
OUTRORA, AGORA! – HISTÓRIAS COM 
MÚSICA”
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Seguindo o embalo e o ritmo das palavras 
escolhemos histórias cheias de melodia. 
Começamos com uma aula de tuba e, em 
breve, teremos a orquestra de Bremen numa 
grande atuação. Na apoteose final celebramos 
o Dia Mundial do Animal num conto com 
tango, inspirado num episódio verídico passado 
no zoo de Central Park em Nova Iorque. 

Público: pais e filhos (3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa está limitada à participação máxima de 25 
crianças por sessão. 

SÁB.6 | 16H30 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
SERVIÇO EDUCATIVO: 
“FERNANDO PESSOA ENTRE 
OS D’ORPHEU”

A exposição “Nós, os de Orpheu” é o pretexto 
para uma abordagem a Pessoa ortónimo e 
seus heterónimos, entre cafés e tabernas, 
entre amigos e família recorrendo a objetos, 
a palavras e à visualização de um excerto do 
documentário da RTP “Os grandes 
portugueses: Fernando Pessoa”. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. A iniciativi está limitada à 
participação mínima vde 6 pessoas.

 SEMANA 2 8 a 14 outubro

QUA.10 | 10H30 
JUNTA DE FREGUESIA DE SAMOUCO
66.ª FORMAÇÃO INICIAÇÃO À 
INFORMÁTICA
Para cidadãos com conhecimentos básicos na 
utilização das TIC, esta formação destina-se ao 
público em geral e termina a 16 de novembro.

Público: geral. Duração: 120 minutos (cada sessão). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 
349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. Em outubro, a 
formação decorre nos dias 10, 12, 17, 19 e 24. 



SEX.12 | 09H00 ÀS 18H00
FÓRUM CULTURAL
MEETING DO DESPORTO DE ALCOCHETE

Organizado pela One Link Management, este encontro 
vai reunir em Alcochete diversos profissionais do 
mundo do desporto para refletirem e partilharem 
metodologias, serviços, produtos, assim como temas 
de pesquisa de áreas relacionadas com o desporto. 
Participação gratuita mediante inscrição no site 
www.meetingdesportoalcochete.com. 

Público: geral. Duração: 9 horas. Informações: 919 277 415 / 212 340 419 
/ geral@meetingdesporto.com. 

SEX.12 | 21H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
FILME DO DESASSOSSEGO 
DE JOÃO BOTELHO
A ação decorre em 3 dias 
e 3 noites, numa casa na 
rua dos Douradores 
(Lisboa), onde um homem 
cria uma teoria para 
tornar um sonho 
realidade. Bernardo 
Soares é um homem 
solitário e atormentado 
que vai anotando os seus 
pensamentos e angústias 
num livro que intitula de 
“Livro do Desassossego”. 
Depois desta visualização 
haverá um momento para uma conversa com o 
realizador João Botelho. 

Público: geral. Duração: 150 minutos (filme e conversa). Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.13 | 09H00 ÀS 13H00
MERCADO MUNICIPAL
“HÁ ESPECIALIDADES NO MERCADO”
Em outubro as novidades continuam a chegar ao 
mercado municipal! E porque trata-se do segundo 



sábado de cada mês toda a atenção será para as 
especialidades, prova e degustação de produtos. 

Público: geral. Duração: 4 horas. Informações: posto de turismo / 212 
348 655 / posto.turismo@cm-alcochete.pt. 

SÁB.13 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA PARA FAMÍLIAS 
“(DE)COMPOSIÇÃO MODERNISTA”
Tal como as frases também as imagens podem ser lidas. 
Baseada nos calígrafos (poemas visuais) de Almada 
Negreiros e na poesia de Fernando Pessoa, esta é uma 
oficina de postais dinamizada pela Casa Fernando Pessoa. 

Público: pais e filhos (dos 6 aos 12 anos). Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Iniciativa limitada a 30 participantes (15 
crianças com 1 acompanhante).

SÁB.13 | 15H00
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA DE 
SÃO FRANCISCO
SERVIÇO EDUCATIVO: “E O SENHOR É? 
SOU (UMA) PESSOA, MUITO PRAZER!” 
Numa mesa de um café literário, os clientes que chegam 
(ou seja você!) e um empregado de café no início do séc. 
XX que serve delicados excertos de poesia. De poema em 
poema e de facto em facto trocaremos ideias sobre o 
homem e o poeta com recurso a imagens da época e 
objetos. E a conta? Essa… será paga com partilha de 
saberes e memórias. Esta iniciativa realiza-se ainda no dia 
27 de outubro, às 15h00, no centro comunitário do Passil. 

Público: geral. Duração. 60 minutos. Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.13 | 17H00
NÚCLEO SEDE 
SONS & SABORES NO JARDIM DO MUSEU 
MUNICIPAL 
Nesta última sessão de 
“Sons & Sabores” o 
museu municipal conta 
com a música da APMA 
– Academia Portuguesa 
de Música e Artes e 
com os sabores dos 
vinhos da Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões. 
Um final de tarde relaxante em que poderá ainda visitar a 
exposição “História da Nossa História”. 

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 720 ou museu 
municipal / 212 348 652/3.



SÁB.13 | 21H30
ANFITEATRO DA SOCIEDADE IMPARCIAL 
15 DE JANEIRO DE 1898
CURTAS AO SERÃO
A primeira mostra de 
curtas metragens em 
Alcochete chega-nos pelo 
Teatro Livre, com o apoio 
do Shortcutz Lisboa e da 
Sociedade Imparcial 15 de 
Janeiro de 1898. Depois da 
mostra em ecrã há ainda 
espaço para uma (boa) 
conversa com os realizadores 
das obras apresentadas acompanhadas de uma degustação. “O 
Grande Monteleone” de João Leitão, “Pronto, Era Assim” de Joana 
Nogueira e Patrícia Rodrigues, “A Lei da Gravidade” de Tiago 
Rosa-Rosso e André Torres, “Hei-de Morrer Onde Nasci” de 
Miguel Munhá, “The Voyager” de João Gonzalez e “TU” de Hugo 
Pinto são as curtas deste serão. 

Público: geral. Em caso de condições climatéricas adversas, a iniciativa realiza-se no 
salão da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 

 SEMANA 3 15 a 21 outubro

SEX.19 | 21H30
FÓRUM CULTURAL
BANDA DE MÚSICA DA FORÇA AÉREA
No mês em que se comemora o Dia Mundial da Música, a Banda de 
Música da Força Aérea regressa ao fórum cultural para um concerto 
com entrada gratuita. 

Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos serão apenas disponibilizados no dia do espetáculo, sem reservas, 
no horário da bilheteira das 09h00 às 13h00, das 13h30 às 17h30 e após as 20h30 
até ao início do concerto. 

SÁB.20 | 10H00 ÀS 17H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
FORMAÇÃO PARA QUEM VIVE 
RODEADO DE FANTASIA:
PARTE 1 – SERÁ ISTO UMA BOA HISTÓRIA?
Nesta “Será isto uma boa história?” vamos explorar o universo da 
história como objeto total, privilegiando a componente literária, o 
enredo, as personagens, a estrutura e a revisão e edição de texto. 
Esta é a primeira de quatro sessões que se vão realizar de outubro 
a fevereiro em parceria com a Alfarroba Edições. 

Público: geral. Duração: 06h00 (das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00). Informações 
e reservas: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
A iniciativa está limitada à participação mínima de 3 pessoas e máxima de 10.  
Inscrições obrigatórias. 



SÁB.20 | 10H45 E 11H45
FÓRUM CULTURAL
TEATRO E POESIA PARA BEBÉS 
“AFINAL… O GATO?” 

Espetáculo de promoção da leitura para bebés, com poesia de 
Fernando Pessoa, música de Joaquim Coelho e imagem de Mafalda 
Milhões. “Gato que brincas na rua como se fosse na cama”. É a partir 
daqui que tudo começa. Mas afinal onde está o gato? Dentro do 
sapato? Dentro do poema? Dentro do livro?

Público: pais e filhos (dos 6 aos 36 meses - sessão das 10h45; dos 3 aos 5 anos – sessão 
das 11h45). Duração: 30 minutos. Encenação: Fernando Ladeira. Poemas: Fernando 
Pessoa. Interpretação: Cristina Paiva. Ilustrações: Mafalda Milhões. Música: Joaquim 
Coelho. Voz: Lia Vohlgemuth. Produção gráfica: Pedro Maia. Mestra de costura: 
Teresa Louro. Serralharia: Leonel & Bicho. Parceiro: O Bichinho de Conto. Apoio à 
divulgação: Casa Fernando Pessoa. Apoio: Câmara Municipal de Alcochete. Produção: 
Andante Associação Artística. Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Iniciativa limitada à participação de 20 crianças com 
um acompanhante por sessão.  

SÁB.20 | 11H00
MERCADO MUNICIPAL
“A CULTURA VAI AO MERCADO”
Ao terceiro sábado do mês, a cultura visita o mercado municipal e, 
desta vez, promete colocar todos a dançar ao ritmo das Sevilhanas 
Rocieras de Alcochete. 

Público: geral. Duração: 40 minutos. Informações: posto de turismo / 212 348 655 / 
posto.turismo@cm-alcochete.pt. 

SÁB.20 | 15H30
FÓRUM CULTURAL
VISITA ORIENTADA À EXPOSIÇÃO “FERNANDO 
(EM) PESSOA”
Mais do que visitar a exposição, uma visita a 
“Fernando (em) Pessoa” poderá trazer-nos 
uma melhor interpretação das obras que 
estão em exposição. A expressão, o 
movimento, os lugares e as palavras de 
Pessoa em diferentes abordagens exploradas 
por vários artistas. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 



SEX.26 | 21H30
FÓRUM CULTURAL
III GALA SOLIDÁRIA A FAVOR DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALCOCHETE

Nesta noite vamos todos abraçar esta causa e marcar presença neste 
espetáculo que é o culminar de uma campanha de angariação de 
fundos para os “soldados da paz”. Para além da participação de vários 
artistas e grupos musicais, nesta noite especial poderemos assistir à 
entrega dos equipamentos adquiridos no âmbito da campanha. 

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

SÁB.27 | 09H00 ÀS 13H00
MERCADO MUNICIPAL
“ARTESÃOS NO MERCADO”
E porque não conciliar uma ida ao mercado municipal para compra de 
produtos locais e uma visita ao artesanato local? É precisamente o 
que sugerimos neste sábado em que algumas bancas vão estar 
preenchidas com peças de artesanato local. Visite e participe na 
mudança do mercado!

Público: geral. Duração: 4 horas. Informações: posto de turismo / 212 348 655 / 
posto.turismo@cm-alcochete.pt. 

SÁB.27 | 10H00 E 11H30 
FÓRUM CULTURAL
ANIMAÇÃO “PESSOA EM DOMINÓ” 
PARA PAIS E FILHOS

SEMANA 4  22 a 28 de outubro



Fernando Pessoa, homem e poeta, sonhador e fingidor, 
numa viagem cósmica em que jogamos num pial ou 
com o dominó! Peça aqui, peça acolá vamos juntos 
descobrir mais sobre a infância, a escrita e as palavras 
deste grande autor e poeta português. 

Público: pais e filhos (3 aos 6 anos – sessão das 10h00; 7 aos 10 anos – 
sessão das 11h30). Duração: 45 minutos. Informações e marcações: 
fórum cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. Iniciativa 
limitada a um máximo de 20 crianças com acompanhante e mínimo de 10. 

  

 SEMANA 5  29 a 31 de outubro

QUA.31 | 09H00 ÀS 17H00
BIBLIOTECA ESCOLAR D. MANUEL I 
MARATONA DA LEITURA

Uns leem para os outros, umas vezes leitores, outras 
vezes ouvintes e as palavras ressoam em diferentes 
línguas e com vários protagonistas: alunos, 
professores, pais e membros da comunidade. Uma 
verdadeira festa da leitura em que não faltam textos 
em prosa, poesia e textos dramáticos. Uma iniciativa 
integrada na programação da RBAL (Rede de 
Bibliotecas de Alcochete). 

Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

QUA.31 | 15H00 ÀS 17H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…
Neste dia, o Mr. Mouse esclarece dúvidas numa aula 
generalizada para todos aqueles que tenham dúvidas 
na utilização diária de um computador. 

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



QUA.31 | 18H00
GALERIA MUNICIPAL 
DOS PAÇOS DO CONCELHO
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
“RECANTOS DE ALCOCHETE “ 
(INAUGURAÇÃO)

Aberto à participação do público em geral, esta é uma 
exposição que dá a conhecer alguns dos trabalhos que 
estiveram a concurso. “Recantos de Alcochete” desafiou o 
público a registar situações, ações, património ou outros 
enquadramentos em que a luz e o seu reflexo tenham 
expressão ou impacto. O resultado… está a vista!

Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 23 de novembro.  

A VISITAR…
Até 19 out. 
EXPOSIÇÃO COLETIVA
Alcarte 2018
Local: galeria municipal.

Até ago.19 
EXPOSIÇÕES
30 Anos do Museu Municipal  de Alcochete
Itinerância de peças pelo concelho. 
“A história da nossa história – 30 Anos 
do Museu Municipal de Alcochete”
Local: núcleo sede do museu municipal.

Até 30 nov. 
EXPOSIÇÃO DOCUMENTAL 
“Nós, os de Orpheu”
Local: biblioteca de Alcochete. 
EXPOSIÇÃO 
“Fernando (em) Pessoa”
Local: fórum cultural. 

CONSULTE O SERVIÇO EDUCATIVO
EM WWW.CM-ALCOCHETE.PT 

SABIA QUE A CÂMARA MUNICIPAL 
TEM ROTEIROS ESPECÍFICOS?
CONSULTE O POSTO DE TURISMO.  


