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1 a 6 novembro
SEMANA 1

Ingresso: €17,50. Informações: setor de desenvolvimento 
social / 212 348 646 / dis.sds@cm-alcochete.pt. 
Inscrições: associações de reformados de Alcochete 
e de Samouco / junta de freguesia de São Francisco 
e delegação da junta de freguesia de Alcochete 
na Fonte da Senhora.

QUA.2 | 16H00 
TEATRO POLITEAMA 

“AS ÁRVORES 
MORREM DE PÉ”
– SENIORES+ATIVOS
No âmbito do programa “Seniores+Ativos”, 
a câmara municipal convida os munícipes para 
uma visita ao teatro Politeama, onde está em 
cena a peça “As árvores morrem de pé” com 
Eunice Muñoz, Ruy de Carvalho e Manuela 
Maria. 

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 marcação para esta atividade que 
está limitada à participação máxima de 30 crianças 
na sessão da manhã e 25 na sessão da tarde. 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00      
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ANIMAÇÃO “HISTÓRIAS 
NA CASA ASSOMBRADA”

Bruxas, fantasmas, esqueletos, goblins, 
monstros, dragões… A sala do conto 
transformou-se numa verdadeira casa 
assombrada, onde se vão poder ouvir contos 
politicamente incorretos e histórias de terror. 
Leituras para serem feitas em voz alta e para 
serem partilhadas em boa companhia. Buuuu!



Diogo Filipe, um 
prestigiado CEO 
de uma empresa de 
consultoria financeira, 
inicia o seu percurso, 
desde León até 
Santiago 
de Compostela, para 
redescobrir a sua 
natureza e acaba por 
descobrir o seu 
maior medo. Um livro 
que transforma 

o viajante incomum retratado na viagem 
do personagem. Uma obra apaixonante, com 
um poder narrativo contagiante, onde a crítica 
e a ironia caminham de mãos dadas. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Editora: Capital 
Books. Informações: biblioteca de Alcochete / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.5 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

LANÇAMENTO DO LIVRO 
“O PEREGRINO” 
DE LUÍS FERREIRA

SÁB.5 | 16H00 
FÓRUM CULTURAL

ESPETÁCULO SOLIDÁRIO 
“CANITOS”

Com vista a angariar fundos para a associação 
local “Canitos”, a escola de música “Sinfonia 
e Eventos” apresenta um espetáculo de dança 
e música no fórum cultural. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Produção: escola 
“Sinfonias e Eventos”. Organização: “Os Canitos”. 
Ingresso: €5. Informações e reservas: Escola 
“Sinfonias e Eventos” / Nuno Pascoal / 932 871 045. 



7 a 13 novembroSEMANA 2

Veterinário de profissão, Jorge Bacelar tem como 
inspiração a sua atividade, que lhe permite conhecer 
de perto os seus protagonistas: os agricultores e os seus 
animais. Graças à amizade e cumplicidade que partilham 
consegue retratar o seu dia-a-dia, aproveitando o melhor 
destes ambientes: a luz, o cenário e a simplicidade. 
Este ano, sagrou-se vencedor em concursos europeus, 
como 2016 OIE Photo Competition e o FEP European 
Professional Photographer of the Year Awards, 
ou mundiais, como o World Photography Cup.

Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 28 de janeiro 
de 2017. 

SEX.11 | 21H30   
FÓRUM CULTURAL 

EXPOSIÇÃO “OS MEUS AGRICULTORES” 
– FOTOGRAFIA DE JORGE BACELAR

Em novembro, nos últimos 
três sábados do mês, 
o professor Vítor Mira 
dinamiza aulas de xadrez para 
todas as crianças e jovens que 
queiram aprender ou aprofundar 
os seus conhecimentos sobre 
este jogo. 

Público: dos 6 aos 12 anos. Duração: 90 minutos. Informações 
e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. As aulas decorrem nos dias 12, 19 e 26 
de novembro. 

SÁB.12 | 10H30 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE    
XADREZ NA BIBLIOTECA 
DE ALCOCHETE



A história de um pássaro esquisito, o Íbis do Egito, 
inventada por Fernando Pessoa é o pretexto para embalar, 
brincar, cantar, voar com os bebés. E, a partir deste, outros 
pássaros de Pessoa se lhe juntam. Cristina Paiva conduz 
o público pelas paisagens poéticas, pela musicalidade das 
palavras, pelo voo das páginas e, em meia hora, teremos 
tempo para brincar, cantar, dançar, ler e dormir. 

Produção: Andante Associação Artística. Interpretação: Cristina Paiva. 
Poesia: Fernando Pessoa. Música: Joaquim Coelho. Imagem: Mafalda 
Milhões. Público: bebés dos 6 aos 36 meses. Duração: 30 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. A iniciativa está limitada à participação 
máxima de 15 bebés/ crianças com 1 acompanhamento respetivamente.  

SÁB.12 | 11H30     
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

Através do seu livro, Hélder 
Almeida partilha memórias 
de quando foi mobilizado para 
Timor e de como não estava 
preparado para o contacto com 
um território tão isolado. 
Nas palavras de Manuel Barão 
da Cunha, que assina 
a nota prévia: “É esse choque 
que nos descreve, impregnado 
de um certo pessimismo, mas 

também de muito afeto face a usos e costumes que lhes 
eram totalmente desconhecidos”. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

“AFINAL, O ÍBIS” – TEATRO E POESIA 
PARA BEBÉS PELA ANDANTE 
ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA

SÁB.12 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“NA FRONTEIRA DE TIMOR” 
DE HÉLDER ALMEIDA



Com a chegada do outono tudo se modifica: as árvores perdem folhas 
e as aves do estuário estão a chegar. Neste ateliê propõe-se 
ao público infantil que venha conhecer melhor as aves do estuário 
e que participe num ateliê de decalque de folhas. 

Público: dos 6 aos 9 anos. Duração: 1 hora. Informações e inscrições: setor 
de educação / 212 348 645 / dis.se@cm-alcochete.pt. A iniciativa está limitada 
à participação máxima de 15 crianças. 

14 a 20 novembro SEMANA 3

QUI.17 E QUI.24 | 10H30    
SÍTIO DAS HORTAS

ATELIÊ “CHEGOU O OUTONO”

A 16 de novembro 
comemora-se o Dia 
Nacional do Mar e, para 
assinalar esta data, 
a Sociedade de Geografia 
de Lisboa apresenta um 
programa comemorativo 
em que o Bote Leão, 
o “rei dos nordestes”, 
é o grande anfitrião 
e protagonista, tendo sido 
a embarcação escolhida 
para constar no carimbo 
comemorativo que será 
criado pela Direção 
de Filatelia dos CTT – 
Correios de Portugal. 

Também a partir deste dia e até 25 de novembro, a exposição 
“O ‘Rei dos Nordestes’ regressa ao Tejo!” estará patente 
ao público no átrio da Sociedade Geografia de Lisboa, em Lisboa. 

16 de novembro – Jornada comemorativa Dia Nacional do Mar:
11h00 – Cerimónia de aposição inaugural do carimbo comemorativo 
Dia Nacional do Mar a bordo do Bote Leão.
14h00 – Abertura de um posto de correio ad hoc para aposição do carimbo 
comemorativo, no átrio da Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL). 
14h30 – Inauguração da exposição “Bote Leão, o ‘Rei dos Nordestes’ regressa 
ao Tejo!” da Câmara Municipal de Alcochete, no átrio da SGL. 
15h00 às 17h00 – Seminário “A importância geopolítica do mar no século XXI”, 
no auditório Adriano Moreira.
17h30 – Sessão de encerramento da jornada.

QUA.16 | 11H00    
SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA
JORNADA COMEMORATIVA 
DO DIA NACIONAL DO MAR



Quem quer ser Saramago? Mais do que nunca, as palavras de José 
Saramago ajudam-nos a compreender e a ultrapassar os tempos 
conturbados em que vivemos. Como num jogo, somos levados até 
ao universo da escrita de José Saramago, com avanços e recuos, 
ultrapassando uma dificuldade aqui ou fazendo uma descoberta ali. 
Uma viagem contra a crueldade, a humilhação e a mentira guiada 
pela “Voz” do único Nobel da língua portuguesa, com destino a um 
mundo mais digno, justo e verdadeiro. 

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. Mestra de costura: Teresa 
Louro. Vozes: Rui Paulo e Alfredo Brito. Fotografia: Alberto Monteiro. Produção: 
Andante Associação Artística. Público: alunos do ensino secundário. Duração: 60 
minutos (aprox.). Ingresso: €5. Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. As inscrições devem ser efetuadas até 7 de 
novembro e estão limitadas a duas turmas por sessão. 

SEX.18 | 11H00 E 15H00      
FÓRUM CULTURAL 
“QUEM QUER SER SARAMAGO” 
PELA ANDANTE ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA

A câmara municipal, em parceria com a Escapada Verde, realiza nesta 
manhã de domingo um passeio pedestre numa das mais bonitas 
herdades agrícolas do concelho, a herdade da Barroca d’Alva, onde 
os participantes vão poder contemplar a ermida de Santo António 
da Ussa. O percurso tem uma extensão aproximada a 9km. 

Nível I: acessível a todos. Público: maiores de 10 anos. Duração: 3 horas (aprox.). 
Ingresso: €3,5. Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt ou associação de desportos aventura Escapada Verde / 
914 737 601 / escapadaverde@gmail.com. 

DOM.20 | 09H00  
PRAÇA DE TOIROS DE ALCOCHETE (concentração)

PEDESTRE “ERMIDA DA BARROCA D’ALVA”



Pais e filhos são desafiados para desvendar duas obras de arte em 
exposição: o retábulo do altar mor e a bandeira da Misericórdia. 
As equipas vão ter que optar por uma estratégia de apresentação, 
explorando as suas vertentes artística e simbólica e o contexto da 
época em que foram criadas. Uma manhã cultural para pais e filhos!

Público: pais e filhos (a partir dos 7 anos). Duração: 60 minutos (aprox.). Informações 
e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
As inscrições para a atividade podem ser efetuadas até à quarta-feira anterior ao dia 
da iniciativa e está limitada à participação mínima de 10 participantes e máxima 
de 20 por sessão. 

DOM.20 | 10H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA

“UM DESAFIO NO MUSEU” 
– ANIMAÇÃO DE PAIS E FILHOS

21 a 27 novembroSEMANA 4

Dezenas de Pais Natal de Ana Pérola vão estar em exposição 
na “casa dos sonhos” para celebrar o Natal. 

Horário: terça-feira, das 14h00 às 21h00, e de quarta-feira a sábado, das 10h30 
às 18h00. Público: geral. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 7 de janeiro. 

TER.22 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

EXPOSIÇÃO “PAI NATAL NA CASA DOS SONHOS” 
– COLEÇÃO PARTICULAR DE ANA PÉROLA

Com a chegada de uma nova estação do ano, a Casa do Povo de 
Alcochete promove mais uma feira agrícola, dedicada aos produtos de 
outono. Mais de 30 participantes vão marcar presença nesta feira que 
terá ainda outras ofertas como a doçaria, o artesanato, entre outros. 

Público: geral. Informações: Casa do Povo de Alcochete / 212 342 056. 

SÁB.26 | 09H00 ÀS 16H00   
JARDIM DO CORETO

FEIRA AGRÍCOLA DO OUTONO 2016



Depois do sucesso da 
1.ª caminhada solidária, 
a equipa RSI organiza 
mais um passeio 
solidário com 
o propósito de voltar a 
recolher alimentos não 
perecíveis para serem 
distribuídos pelas 

famílias mais carenciadas do concelho. Esta iniciativa 
marca ainda o final da campanha de angariação de fundos 
para os bombeiros voluntários de Alcochete. Seja solidário 
e participe!

Organização: gabinete do rendimento social de inserção. Apoio: câmara 
municipal. Público: geral. Informações e inscrições: gabinete 
do rendimento social de inserção / 912 329 677 ou na página Gestos 
Solidários da rede social Facebook.  

SÁB.26 | 10H00 
PAVILHÃO DESPORTIVO DE ALCOCHETE 
(concentração)

CAMINHADA SOLIDÁRIA 

A câmara municipal, em parceria com a Associação 
Académica de Alcochete, convida os adeptos de BTT para 
um percurso de 30km, com início e chegada à praça de 
toiros e passagens pelo Monte de Pancas e Bate Orelhas. 

Nível I: acessível a todos. Público: maiores de 14 anos. Duração: 3 horas 
(aprox.). Ingresso: €3,50. Informações e inscrições: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt ou Associação Académica 
de Alcochete / 916 270 217 / inscricoes.aaa@gmail.com 

DOM.27 | 09H00  
PRAÇA DE TOIROS DE ALCOCHETE 
(concentração)

BTT “MONTE DE PANCAS”

Público: geral. Ingressos: €2,50. Informações e vendas de ingressos: 
gabinete do rendimento social de inserção / 912 329 677 ou Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcochete. 

QUA.30 | 21H30    
FÓRUM CULTURAL  

GALA SOLIDÁRIA A FAVOR 
DOS BOMBEIROS DE ALCOCHETE
Nesta gala, onde não vão faltar danças sevilhanas, 
hip-hop, kizomba e outras surpresas, será entregue o 
equipamento adquirido no âmbito da campanha solidária. 

28 a 30 novembroSEMANA 5



…PARA AS ESCOLAS…

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

Público: alunos dos ensinos básico e secundário (a partir do 3.º ano). 
Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.2 A QUA.30 | 10H30 E 14H30  
NÚCLEO DE ARTE SACRA
PEDDY-PAPER: 
À DESCOBERTA DO MUSEU

O livro “As visitas do Pai Natal” de José Viale Moutinho 
é o ponto de partida para esta dramatização. Pedro 
perde-se do primo Francisco e vai ter à casa do Pai Natal, 
acabando por se transformar em ajudante do mestre 
Nicolau que está em maus lençõis para satisfazer 
os desejos natalícios das crianças. Entretanto, lendas, 
tradições e a gastronomia associada à quadra natalícia 
também se juntam à história. 

Público: alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 
90 minutos. Informações e inscrições: biblioteca@cm-alcochete.pt. 

QUA.23 A SEX.25 | 10H30 E 15H00   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 
OU ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

DRAMATIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DE 
LEITURA “AS VISITAS DO PAI NATAL”


