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Abertura das Comemorações
Apresentação do programa
Abertura da exposição documental Nós, os de 
Orpheu, da Casa Fernando Pessoa
“Pessoa, poeta de Orpheu” pela Andante 
Associação Artística.

“Nós, os de Orpheu”
Exposição documental
No início do século XX, um grupo de jovens 
publicou uma revista: Orpheu. Saíram apenas dois 
números, mas foi o bastante para lançar a polémica 
e agitar o cenário artístico português. Orpheu, 
revista e geração, “foi o primeiro grito moderno que 
se deu em Portugal”, na expressão de José de 
Almada Negreiros.

De 13 de junho a 14 de julho e de 4 de setembro a 30 de 
novembro: terça-feira, das 14h00 às 21h00; quarta-feira a 
domingo, das 10h30 às 18h30; de 17 de julho a 1 de setembro: 
terça-feira a sábado, das 10h30 às 16h30.

Público: famílias (crianças dos 3 aos 10 anos). Primeiras 
sessões diárias (crianças dos 3 aos 6 anos) e segundas sessões 
diárias (crianças dos 7 aos 10 anos). Atividade limitada a um 
mínimo de 10 crianças e um máximo de 20, com 1 
acompanhante por sessão.
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13 junho a 30 de novembro

Biblioteca de Alcochete 

Pessoa em dominó
atividades pais e filhos
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 saber mais sobre a sua 
infância e sobre a sua escrita, brincando com 
as palavras dos seus poemas.

8 Set. | 15h00 e 16h30
27 Out.  e 24 Nov. | 10h00 e 11h30

Núcleo Sede do Museu 
Municipal de Alcochete 

Núcleo Sede do Museu
Municipal de Alcochete 

13 Junho. | 18h00

Biblioteca de Alcochete 



Horário de visita: 
Segunda a sexta-feira, das 09h00 às 
13h00 e das 13h30 às 17h30. Em 
dias de espetáculo 60 minutos antes 
da hora de início. Patente ao público 
até 30 de novembro. 

Exposição com obras do acervo da Casa 
Fernando Pessoa que captam a expressão, o 
movimento, os lugares ou as palavras de 
Pessoa. A exposição integra trabalhos de vários 
artistas, nas áreas da pintura, gravura e 
serigrafia. A inauguração da exposição conta 
com a com a apresentação de “As Pessoas de 
Pessoa” pelo Teatro Livre.

Exposição da Casa Fernando Pessoa
Apresentação do programa

Oficina para famílias: Um, dois, três. 
Quem é? Quem são? 
Teatro de fantoches com introdução à heteronímia 
de Fernando Pessoa. Dirigida aos mais pequenos de 
modo lúdico e simples, esta sessão dinamizada pela 
Casa Fernando Pessoa apresenta os heterónimos 
um a um, assim como as suas caraterísticas físicas e 
alguns aspetos da sua obra.

Público: famílias (crianças dos 3 aos 6 anos). Duração: 90 
minutos. Iniciativa limitada  a 30 participantes (15 crianças 
com 1 acompanhante).

Público: alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.
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15 Set. | 11h00 

Biblioteca de Alcochete 

Serviço educativo: 
Descobrir o Poeta Fingidor
Para descobrirmos a poesia de Fernando 
Pessoa propomos o jogo do dominó. De peça 
em peça vamos saber mais sobre a sua escrita. 
Pelo meio da brincadeira, palavras soltas: um 
mostrengo no fim do mar e um poema pial, 
embalados por uma canção para acordar 
crianças, ao mesmo tempo que damos uso à 
criatividade para construir outras identidades 
inventadas por cada um dos participantes.

17 setembro a 30 novembro 
10h30 e 15h00

Fórum Cultural de Alcochete 
(ou estabelecimentos de ensino)  

14 Set. | 21h30 (inauguração)

Fórum Cultural de Alcochete 



Público: Alunos do ensino secundário 
(2 de outubro a 30 de novembro) e 
público em geral (6 de outubro a 3 de 
novembro) às 16h30. 

Público: pais e filhos. Sessão das 
10h45 (6 > 36 meses). Sessão das 
11h45 (3 > 5 anos).  Duração: 25 
minutos. Iniciativa limitada a 20 
crianças com um acompanhante por 
sessão.

“Afinal o Caracol” pela Andante 
Associação Artística 
Teatro e poesia para bebés 
Espetáculo de promoção da leitura para bebés, com 
poesia de Fernando Pessoa, música de Joaquim 
Coelho e ilustrações de Mafalda Milhões. A história 
de um caracol, das cócegas que fazia, como virava e 
girava e como acabou por não cair. Brincamos com 
as palavras. São o nosso brinquedo favorito. 
Brincamos com a música das palavras, com a leveza 
das palavras, com o tamanho das palavras, com a 
pressa e a lentidão das palavras e também… com o 
silêncio.

Uma Pessoa, Tantas Pessoas 
Serviço educativo
Fernando Pessoa está de visita à Biblioteca de 
Alcochete. Começamos por conversar com o autor 
sobre a sua vida e obra. As palavras do poeta 
surgem num teatro de sombras, por detrás da 
cortina. Aí, conheceremos o Álvaro, o Ricardo e o 
Alberto e cada um dos participantes poderá 
escolher só para si, também, um heterónimo, num 
jogo em que tudo é possível!

Público: Alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
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2 outubro a 30 novembro 
10h30 e 15h00

Biblioteca de Alcochete 

Fernando Pessoa entre os D’Orpheu
Serviço educativo
No contexto da exposição “Nós, os de Orpheu” 
destacamos Fernando Pessoa, o maior poeta da 
língua portuguesa e um dos maiores da literatura 
universal. Para além dos aspetos biobibliográficos, 
será feita uma abordagem a Pessoa ortónimo e seus 
heterónimos, entre cafés e tabernas, entre amigos e 
família, recorrendo a objetos e palavras tecidos a 
partir da visualização de um excerto do 
documentário da RTP “Os grande portugueses: 
Fernando Pessoa” e em que todos os sonhos do 
mundo terminam (ou começam?) numa leitura 
encenada com as suas poesias, em desassossego.

2 de outubro a 30 de novembro 
10h30 e 15h00

Biblioteca de Alcochete 

22 setembro | 10h45 e 11h45

Salão da Junta de Freguesia de Samouco 



Público: maiores de 12 anos. 
Duração: 90 minutos. 

A ação decorre em três dias e três noites, num 
quarto de uma casa na Rua dos Douradores, 
em Lisboa, onde um homem cria uma teoria 
para fazer um sonho virar realidade. Bernardo 
Soares, ajudante de guarda-livros, é um 
homem solitário e atormentado que vai 
anotando os seus pensamentos e angústias num 
livro que intitula de “Livro do Desassossego”.

Filme do Desassossego de 
João Botelho

Oficina para famílias : 
(De)composição modernista  
Como as frases podem conter imagens também as 
imagens podem ser lidas. Baseada nos calígrafos 
(poemas visuais) de Almada Negreiros e na poesia 
de Fernando Pessoa, nesta oficina, dinamizada pela 
Casa Fernando Pessoa, fazemos uma oficina de 
postais.

Público: famílias (crianças dos 6 aos 12 anos). Duração: 90 
minutos. Iniciativa limitada a 30 participantes (15 crianças 
com 1 acompanhante).

Público: geral.
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13 de outubro | 11h00

Biblioteca de Alcochete 

E o senhor é? Sou (uma) Pessoa, 
muito prazer!
Os clientes que chegam (ou seja, você!) e um 
empregado de café, do início do século XX 
que serve delicados excertos de poesia. De 
poema em poema, de facto em facto, de 
curiosidade em curiosidade, trocaremos ideias 
sobre o homem e o poeta, utilizando imagens 
de Lisboa da época, fotografias, objetos. E a 
conta? A conta será “paga” com a partilha dos 
saberes e memórias dos ilustres clientes. 

13 de outubro | 15h00
Biblioteca escolar e comunitária 
de São Francisco 

27 de outubro | 15h00
Centro Social do Passil 

24 de novembro | 15h00
Galeria Municipal dos Paços do Concelho 

12 de outubro | 21h30

Biblioteca de Alcochete 



Público: pais e filhos. Sessão das 
10h45 (6 > 36 meses). Sessão das 
11h45 (3 > 5 anos). Duração: 30 
minutos. Iniciativa limitada a 20 
crianças com um acompanhante por 
sessão.

“Afinal… o Gato?” pela Andante 
Associação Artística Associação Artística 
Teatro e poesia para bebés 

Espetáculo de promoção da leitura para bebés, com 
poesia de Fernando Pessoa, música de Joaquim 
Coelho e ilustrações de Mafalda Milhões. A história 
de um caracol, das cócegas que fazia, como virava e 
girava e como acabou por não cair. Brincamos com 
as palavras. São o nosso brinquedo favorito. 
Brincamos com a música das palavras, com a leveza 
das palavras, com o tamanho das palavras, com a 
pressa e a lentidão das palavras e também… com o 
silêncio.

Fernando (que) Pessoas pelo 
Teatro Bocage
Um sentido de humor refinado sempre presente, 
numa busca incessante de atmosferas, fisicalidade, 
vozes, ritmos e palavras, onde o silêncio importa e 
cada respiração expressa sentimentos, alegrias, 
dúvidas ou frustrações. Venha sentir-se à mesa com 
este gigante da literatura portuguesa e mundial.

Público: alunos do ensino secundário (sessão das 15h00) e 
público em geral (maiores de 12 anos. Sessão das 21h30). 
Duração: 50 minutos.

Público: Pais e Filhos. Sessão das 10h45 (6 > 36 meses). Sessão 
das 11h45 (3 > 5 anos). Duração: 30 minutos. Iniciativa 
limitada a 20 crianças com um acompanhante por sessão.
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2 de novembro | 15h00 e 21h30

Fórum Cultural de Alcochete 

“Afinal o Íbis” 
Andante Associação Artística 
Teatro e poesia para bebés
A história de um pássaro esquisito inventada por 
Fernando Pessoa, o Íbis do Egipto, é o nosso pretexto 
para embalar, brincar, cantar, voar com os bebés. A 
partir deste, outros pássaros de Pessoa se lhe juntam.

10 novembro | 10h45 e 11h45

Biblioteca Escolar e Comunitária 
de São Francisco 

20 de outubro | 10h45 e 11h45

Fórum Cultural de Alcochete 



Música: Luís Soldado. Poema: 
Álvaro de Campos / Fernando 
Pessoa. Encenação: Alexandre Lyra 
Leite. Direção musical: Rui Pinheiro. 
Barítono: Rui Baeta. Soprano: Inês 
Simões. Ensemble: Daniela Pinheiro 
(flauta), Catherine Stockwell (fagote), 
Magda Pinto (viola), Sofia Azevedo 
(violoncelo).

“Um Poeta que é Mais que um Poeta”  
Palestra 

“Pessoa: Uma Sinfonia” 
Recital de escritos pessoanos

"Contra a ignorância, o fanatismo e a tirania, e a 
favor da pluralidade, do conhecimento e da poesia, 
eis Fernando Pessoa, um poeta que é mais que um 
poeta. A sua figura e a sua obra transformaram 
Lisboa noutra cidade, e deram à língua portuguesa 
outra dimensão." Palestra pelo Professor Doutor 
Fernando Cabral Martins, professor no 
Departamento de Estudos Portugueses da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.

Encontrar a Sinfonia em Pessoa, as cordas e os 
tambores da relação com a infância, dos silêncios 
do Eu aos compassos do Outro. O maestro sacode a 
batuta e começa um recital de humanismo, 
memória e sonho. Um recital dedicado ao universo 
poético e sonhado da nossa infância a partir do 
percurso do poeta plural que nos ensina a sonhar a 
vida. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 50 minutos. 
Interpretação: Ana Sofia Paiva (voz e dramaturgia) | Otto 
Reis (violino) | Raquel Reis (violoncelo).
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23 novembro | 21h30

Fórum Cultural de Alcochete 

Ópera de câmara: 
“Tabacaria” pela Inestética Companhia Teatral 
Encerramento das comemorações
A estranheza da existência e a incompreensão do real são 
os temas centrais desta abordagem contemporânea a um 
dos mais belos poemas de sempre, escrito em 1928 por 
Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. 
“Tabacaria” coloca em permanente diálogo duas 
dimensões opostas, que serviram de inspiração para a 
estruturação da obra musical e das suas texturas sonoras: 
a solidão interior do protagonista, lugar de pensamento, 
introspeção e devaneio, e a intrusão do universo exterior, 
observado através de uma janela para o mundo, aqui 
representado pela presença da voz feminina.

30 novembro | 21h30

Fórum Cultural de Alcochete  

17 novembro | 16h00

Biblioteca de Alcochete 



Organização:
Câmara Municipal de Alcochete

 

Colaboração:
Andante Associação Artística

Associação Tetro Livre
Casa Fernando Pessoa

 

Apoio à divulgação:
Antena 2

 

A Câmara Municipal de Alcochete 
agradece à

Junta de Freguesia de Samouco
Paróquia de São Brás do Samouco

Rancho Folclórico Danças e 
Cantares do Passil 

pelo apoio prestado à organização


