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Entrámos nos dois últimos me-
ses de 2022. Neste período do 
ano, que é de grande significa-
do e simbolismo para o muni-
cípio de Odivelas, preparámos 
muitas novidades a pensar em 
si.

Em novembro, celebramos mais 
um aniversário da criação do 
concelho de Odivelas. São já 24 
anos de autonomia do nosso 
território, marcados por enorme 
progresso e inúmeras conquis-
tas nas mais diversas áreas. 
Uma data que merecerá, na-
turalmente, especial destaque 
com a realização de múltiplas 

ações e eventos comemorati-
vos, amplamente difundidos 
nesta Agenda Municipal.

Destaco, também, o 25.º aniver-
sário da Biblioteca Municipal D. 
Dinis, um espaço de informação 
e lazer que tem apostado na 
promoção do livro e da cultura, 
em articulação com os seus Po-
los de Caneças e da Pontinha, 
com projetos itinerantes dedi-
cados, visando o fortalecimento 
dos hábitos de leitura. Sublinho 
o facto do edifício da Bibliote-
ca, datado do século XIX, en-
contrar-se num amplo processo 
de reabilitação e modernização, 
num valor superior a 1 milhão de 
euros, mantendo-se a funcionar, 
de forma temporária, no Centro 
de Exposições de Odivelas, ou-
tro equipamento de grande im-
portância cultural e artística.
Odivelas é um dos concelhos 
mais jovens do país, mas a nos-
sa história atravessa muitos 
séculos e momentos marcantes 
do nosso país.

Honra-nos, por isso, contar no 
nosso território com o Posto 
de Comando do Movimento 

MENSAGEM

das Forças Armadas, berço da 
Revolução de Abril, um espaço 
agora transformado em núcleo 
museológico e que vivamente 
recomendo a sua visita.

Orgulha-nos, também, ter Dom 
Dinis, um dos reis mais impor-
tantes da História de Portugal, 
sepultado no Mosteiro de Odi-
velas, que aqui mandou erguer 
e que esteve na origem da cé-
lebre Marmelada Branca. Um 
doce conventual de grande 
qualidade que, recentemente, 
recebeu a certificação de In-
dicação Geográfica Protegida 
(IGP) por parte da Comissão 
Europeia, reconhecendo o rele-
vante papel e desempenho dos 
produtores desta nossa iguaria 
secular.

São estes e muitos mais os fato-
res de interesse para preencher 
os seus tempos livres connosco. 
Faça parte da dinâmica que 
move Odivelas! Consulte a nos-
sa Agenda e participe!

O Presidente 
da Câmara Municipal,

Hugo Martins
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PROGRAMAÇÃO GERAL PROGRAMAÇÃO GERAL

NOV
01 A 30
 
OBJETO DO MÊS - REPRODUÇÃO 
DO RELATÓRIO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELOS BVO NAS 
CHEIAS DE 1967 
Paços do Concelho

SEG A SEX 
9:00 - 12:30
14:00 - 17:30

Patente até 30 de novembro

O Objeto do Mês de 2022 pretende homenagear 
os Bombeiros Voluntários de Odivelas, no ano 
em que comemoram 125 anos de existência, 
através da exposição de alguns dos seus mais 
relevantes objetos de memória.

Informações: 
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

NOV  
05 E 19 
VISITAS ORIENTADAS AO 
MOSTEIRO DE ODIVELAS 
Mosteiro de Odivelas

SÁB 
15:00 - 16:15

Mediante marcação prévia

Com o objetivo de promover a fruição pública 
do Mosteiro de Odivelas, estão a decorrer visitas 
orientadas aos espaços conventuais no primei-
ro e terceiro sábados de cada mês. Cada visita 
tem o limite de 20 pessoas, sendo a participação 
gratuita e sujeita a marcação prévia até à quar-
ta-feira anterior.

Informações: 
219 320 800
219 320 941/45/46

Marcação de visitas:
visitas.mosteirodeodivelas@cm-odivelas.pt

NOV 
06
 
WORKSHOP STAND UP COMEDY 
COM MARCO HORÁCIO E CARLA 
VASCONCELOS - APRESENTAÇÃO 
DO ESPETÁCULO
Auditório do Mosteiro de 
São Dinis e São Bernardo

DOM 
19:00

Marcação prévia

No dia 6 de novembro, a partir das 19:00, no Au-
ditório do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo 
será apresentado o espetáculo final com todos 
os que frequentaram o workshop de Stand-Up 
Comedy. Este espetáculo conta com a presença 
do Marco Horácio.

Informações: 
219 320 480 
juventude@cm-odivelas.pt

NOV 
09 E 23
 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS
Paços do Concelho - Quinta da 
Memória

QUA
9:30

Inscrições para intervenção nas Reuniões 
Públicas através do Setor de Apoio aos Órgãos 
Municipais:
219 320 000

NOV 
19
 
VISITA AO POSTO DE COMANDO 
DO MOVIMENTO DAS FORÇAS 
ARMADAS
Quartel da Pontinha

10:00

Marcação prévia

0908



PROGRAMAÇÃO GERAL PROGRAMAÇÃO GERAL

Este núcleo está localizado nas instalações do 
Quartel da Pontinha onde, de 24 a 26 de abril de 
1974, estiveram reunidos os oficiais que coman-
daram todas as operações da Revolução dos 
Cravos. Através da dignificação deste espaço e 
da criação de condições de apoio aos visitantes, 
procura-se não apenas a valorização do local, 
mas principalmente a sua divulgação junto do 
público escolar e de todos aqueles que manifes-
tem interesse pelos acontecimentos que marca-
ram a história do nosso país.

Marcação de visitas: 
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

NOV
20
ODIFUT 2022/2023 – 2ª JORNADA

9:00 - 13:00
Futsal 
Pavilhão Moinhos da Arroja

14:30 - 17:30
Futebol
Parque de Jogos da Paiã

Torneio das modalidades de Futsal e Futebol, 
com o objetivo de contribuir para a promoção 

da atividade física dos escalões de Petizes e Tra-
quinas, através da realização de jogos de cará-
ter lúdico/competitivo, entre outubro de 2022 e 
junho de 2023.
Com este torneio, a CMO pretende associar to-
dos os intervenientes num envolvimento coletivo 
positivo, promovendo a Ética e o Fair-Play, junto 
das crianças e jovens, bem como a integração de 
valores essenciais no Desporto, como a lealdade, 
o respeito pelas regras e pelo Outro, incentivan-
do à prática de comportamentos responsáveis e 
exemplares de representantes legais, dirigentes 
e atletas, através de uma conduta irrepreensível, 
no contexto de prática desportiva.

Apoio: Associação de Futebol de Lisboa; Sindi-
cato de Jogadores Profissionais de Futebol; Ins-
tituto Português do Desporto e Juventude - Pla-
no Nacional de Ética no Desporto.

Informações:
219 320  990 
desporto@cm-odivelas.pt

DEZ
01 A 31
 
OBJETO DO MÊS - OS 125 ANOS 
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ODIVELAS - EXEMPLAR DA 
EDIÇÃO MUNICIPAL DEDICADA 
AOS 125 ANOS DOS BVO
Paços do Concelho

SEG - SEX 
09:00 - 12:30
14:00 - 17:30

Patente até 31 de dezembro

O Objeto do Mês de 2022 pretende homenagear 
os Bombeiros Voluntários de Odivelas, no ano 
em que comemoram 125 anos de existência, 
através da exposição de alguns dos seus mais 
relevantes objetos de memória.

Informações: 
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

DEZ
03 E 17
 
VISITAS ORIENTADAS AO 
MOSTEIRO DE ODIVELAS 
Mosteiro de Odivelas

SÁB
15:00
16:15

Marcação prévia

Com o objetivo de promover a fruição pública 
do Mosteiro de Odivelas, estão a decorrer visitas 
orientadas aos espaços conventuais no primei-
ro e terceiro sábados de cada mês. Cada visita 
tem o limite de 20 pessoas, sendo a participação 
gratuita e sujeita a marcação prévia até à quar-
ta-feira anterior.

Informações: 
219 320 800
219 320 941/45/46

Marcação de visitas:
visitas.mosteirodeodivelas@cm-odivelas.pt

1110



PROGRAMAÇÃO GERAL PROGRAMAÇÃO GERAL

DEZ
03, 10 E 17 
ANIMAÇÃO DE NATAL NO CENTRO 
HISTÓRICO DE ODIVELAS

Durante 3 sábados, o centro de Odivelas irá re-
ceber diversas dinâmicas natalícias, como flash 
mob, aulas de dança, exposições de escolas, de-
monstrações desportivas, animadores de crian-
ças caracterizados como pais natal, tuk-tuk grá-
tis que valorizarão o espírito do Natal. 

DEZ
07 E 21
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ODIVELAS 
Paços do Concelho, Quinta da 
Memória

QUA
09:30

Inscrições para intervenção nas Reuniões Pú-
blicas através do Setor de Apoio aos Órgãos 
Municipais
219 320 000

DEZ
06
LIGAÇÃO DA ILUMINAÇÃO
DE NATAL 

No dia 6 de dezembro, o concelho de Odivelas 
dará, oficialmente, as boas-vindas ao Natal com 
a ligação das mágicas luzes de Natal. 

DEZ
16
FESTA DE NATAL DO CLUBE DO 
MOVIMENTO - DESPORTO SÉNIOR
Pavilhão Multiusos 
de Odivelas

SEX
09:00 - 13:00

Alunos do Clube do Movimento

Festa de Natal que reúne todos os alunos do 
Programa Municipal Clube do Movimento – 
Desporto Sénior numa mega aula de ginástica.

Informações:
219 320  990
desporto@cm-odivelas.pt

DEZ
17 
VISITA AO POSTO DE COMANDO 
DO MOVIMENTO DAS FORÇAS 
ARMADAS

SÁB
10:00

Mediante marcação prévia

Este núcleo está localizado nas instalações do 
Quartel da Pontinha onde, de 24 a 26 de abril de 
1974, estiveram reunidos os oficiais que coman-
daram todas as operações da Revolução dos 
Cravos. Através da dignificação deste espaço e 
da criação de condições de apoio aos visitantes, 

VISITA ORIENTADA AO 
MOSTEIRO DE ODIVELAS
Mosteiro de Odivelas

TER - SEX
10:00 - 14:30

Jardins-de-infância
Ensino Básico - 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário 

Marcação prévia

procura-se não apenas a valorização do local, 
mas principalmente a sua divulgação junto do 
público escolar e de todos aqueles que manifes-
tem interesse pelos acontecimentos que marca-
ram a história do nosso país.

Marcação de visitas:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

VISITA ORIENTADA AO POSTO DE 
COMANDO DO MOVIMENTO DAS 
FORÇAS ARMADAS
Quartel da Pontinha  

TER - SEX
10:00 - 14:30

Jardins-de-infância
Ensino Básico - 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário e 
grupos organizados 
Marcção prévia

Este núcleo está localizado nas instalações do 
Quartel da Pontinha onde, de 24 a 26 de Abril de 
1974, estiveram reunidos os oficiais que coman-
daram todas as operações da Revolução dos 
Cravos. Através da dignificação deste espaço e 
da criação de condições de apoio aos visitantes, 
procura-se não apenas a valorização do local, 
mas principalmente a sua divulgação junto do 
público escolar e de todos aqueles que manifes-
tem interesse pelos acontecimentos que marca-
ram a história do nosso país.

Informações e marcações:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

1312



PROGRAMAÇÃO GERAL PROGRAMAÇÃO GERAL

VISITA AO CENTRO HISTÓRICO 
DE ODIVELAS

TER
QUA
SEX

Ensino Básico - 1.º, 2.º e 3.º ciclos, secundário e 
grupos organizados 
Marcação prévia

Pretende-se assim promover e divulgar o Pa-
trimónio do Concelho, artisticamente notável, 
reconhecendo a evolução cronológica histórica 
dos monumentos mais emblemáticos do Conce-
lho. 

Informações e marcações: 
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

DEZ
17
FANTASIAS D’EL REY – CONCERTO 
DE NATAL: CHRISTMAS AROUND 
THE WORLD
Mosteiro de Odivelas, Igreja

SÁB
18:00

Concerto de Natal: Christmas Around the World, 
interpretado pelo Coro Staccato, da Associação 
Cultural – Os Destacados de Lisboa. Este con-
certo apresenta um reportório alusivo ao Natal, 
composto por canções de todo o mundo.
 
Informações:
219 320 800
cultura@cm-odivelas.pt

DEZ
18 
I ODIFUT 2022/2023
– 3ª JORNADA

9:00 - 13:00
Futsal 
Pavilhão Moinhos da Arroja

14:30 - 17:30
Futebol
Parque de Jogos da Paiã

Torneio das modalidades de Futsal e Futebol, 
com o objetivo de contribuir para a promoção 
da atividade física dos escalões de Petizes e Tra-
quinas, através da realização de jogos de cará-
ter lúdico/competitivo, entre outubro de 2022 e 
junho de 2023.
Com este torneio, a CMO pretende associar to-
dos os intervenientes num envolvimento coletivo 
positivo, promovendo a Ética e o Fair-Play, junto 
das crianças e jovens, bem como a integração de 
valores essenciais no Desporto, como a lealdade, 
o respeito pelas regras e pelo Outro, incentivan-
do à prática de comportamentos responsáveis e 
exemplares de representantes legais, dirigentes 
e atletas, através de uma conduta irrepreensível, 
no contexto de prática desportiva.

Apoio: Associação de Futebol de Lisboa; Sindi-
cato de Jogadores Profissionais de Futebol; Ins-
tituto Português do Desporto e Juventude - Pla-
no Nacional de Ética no Desporto.

Informações:
219 320  990 
desporto@cm-odivelas.pt

PROJETO DAS PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO 
NO CONCELHO DE ODIVELAS - 
VOLUNTARIADO

As equipas de rua permitem desenvolver de for-
ma mais eficaz a intervenção social através do 
contacto, motivação e acompanhamento psi-
cossocial da população em situação de sem-
-abrigo, promovendo o encaminhamento para 
respostas da comunidade e para os centros de 
recursos (centros de acolhimento diurno) do pro-
jeto contribuindo assim para a sua integração 
social. 
Durante o acompanhamento técnico a este pú-
blico-alvo e para além da distribuição de uma 
refeição quente é também desenvolvido um tra-
balho a nível de proximidade, regularização da 
sua cidadania, marcação de consultas em Cen-
tros de Saúde, inscrição no IEFP, acompanha-
mento a atendimentos na Segurança Social, no 
CLAIM, no IRN, entre outros.
É igualmente efetuado trabalho psicossocial ao 
nível da sua inserção profissional, capacitando-
-os quer ao nível pessoal, quer ao nível financeiro 
para a sua estruturação, de modo, a dotá-los de 
instrumentos que permita o seu alojamento em 
quartos ou casas retirando-os, da condição de 
sem-abrigo e/ou sem-teto.
Se quiser fazer parte deste projeto, inscreva-se 
no Banco Local do Voluntariado de Odivelas, 
através do link 
www.cm-odivelas.pt/areas-de-intervencao/
intervencao-social/servicos/banco-local-de-
voluntariado 

1514



ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

NOV
16, 17, 
18 
CORREDOR HORROR
Paços do Concelho

Inserido nas comemorações 
do XXIV Aniversário do Mu-
nicípio, irá se realizar a ex-
periência de Terror Imersivo 
designada “Corredor Horror”, 
desenvolvida numa co-orga-
nização com o Grupo de Tea-
tro Reflexo. Este jogo será a 
primeira experiência de terror 
“pop-up” em Portugal, tratan-
do-se de uma oportunidade 
altamente exclusiva de assistir 
durante 9 dias a uma produção 
do Teatro Reflexo, criada pela 
plataforma Projecto Casa As-
sombrada, num dos mais len-
dários monumentos nacionais: 
o Mosteiro de São Dinis e São 
Bernardo. Estará disponível em 

diversas datas durante o mês 
de novembro e dezembro.

Oferta das sessões aos muní-
cipes
16 de novembro
17 de novembro
18 de novembro

Estas sessões terão entrada 
gratuita mediante inscrição 
prévia na Casa da Juventude, 
no período de 3 a 14 de novem-
bro, inscrição prévia na casa 
da Juventude, para população 
residente no concelho, median-
te a apresentação do cartão 
jovem cidadão ou comprovati-
vo de morada.

As entradas para as restantes 
datas, carecem aquisição de 
bilhete (Ticktline).
Datas de venda ao público em 
geral

Dias 24, 25 e 26 de novembro
Dias 1, 2 e 3 de dezembro

Horários: 
20h00 / 20h15 / 20h30 / 
20h45 / 21h00 / 21h15 / 21h30
22h00m / 22h15 / 22h30 / 
22h45 / 23h00 / 23h15 / 23h30

NOV
17
 
LANÇAMENTO 
LIVRO 125 ANOS 
DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE 
ODIVELAS 
Paços do Concelho

SEX
17:30

No âmbito das comemorações 
do 24º Aniversário do Município 
de Odivelas, neste dia poderá 
assistir ao lançamento de uma 
edição municipal intitulada 
“125 | 1897-2022 | Bombeiros 
Voluntários de Odivelas”, a 
obra apresenta-nos um tra-
balho de investigação sobre a 
vida e a história dos BVO, de 
grande relevância se conside-
rarmos o seu carácter cente-
nário, uma vez que ao longo de 
125 anos a instituição atingiu 
elevados patamares de mérito 
ao nível da proteção civil e da 
intervenção social de proximi-
dade no território do concelho 
de Odivelas.

NOV
18
 
LANÇAMENTO 
LIVRO DE ESTUDOS 
“A HIDRÁULICA 
EM EDIFÍCIOS 
MONUMENTAIS”
Mosteiro de Odivelas

SEX
14:30

A Câmara Municipal de Odive-
las promove a edição do “Livro 
de estudos- a Hidráulica em 
edifícios Monumentais”, uma 
publicação que decorre do II 
Congresso internacional “ A 
Hidráulica em edifícios Monu-
mentais”, realizado em outu-
bro de 2021, uma organização 
do ARTIS - Instituto de História 
de Arte da Universidade de Lis-
boa, no qual o Município foi en-
tidade parceira. O lançamento 
desta obra, reúne os conteúdos 
científicos apresentados nas 
comunicações do congresso. 
De todos os contributos de 
autores nacionais e internacio-
nais, destaca-se a importância 
destes estudos para o conheci-
mento e salvaguarda patrimo-
nial e para o enriquecimento 
da investigação sobre a com-
ponente hidráulica do Mosteiro 
de Odivelas.

Informações e marcações: 
219320941/5/6
geral@cm-odivelas.pt

NOV
18
 
LANÇAMENTO DO 
LIVRO “MADRE 
PAULA, RAINHA NA 
SOMBRA”
Mosteiro de Odivelas

SEX
17:00

A Câmara Municipal de Odive-
las promove o lançamento do 
livro “Madre Paula, Rainha na 
Sombra” de Ricardo Correia. 
Em 1718, Paula Teresa da Silva 
e Almeida ingressa entre as 
freiras do Mosteiro de Odivelas. 
A jovem que ficaria conhecida 
como Madre Paula que acaba-
ria por se tornar um espelho do 
século XVIII português. 
Religiosa no Mosteiro de Odi-
velas, Madre Paula é uma das 
mais influentes mulheres no 
seu tempo. Mas quem foi na 
realidade Madre Paula? 

NOV
18
 
ENTREGA OFICIAL 
DO CERTIFICADO 
EUROPEU IGP DA 
MARMELADA BRANCA 
DE ODIVELAS
Mosteiro de Odivelas

SEX
17:45

A Comunidade Europeia, no 
passado dia 19 de setembro, 
aprovou a proteção de Indica-
ção Geográfica Protegida para 
Marmelada Branca de Odi-
velas. A cerimónia decorre na 
Igreja do Mosteiro de Odivelas. 

NOV
18
 
LANÇAMENTO DO 
VINHO MADRE PAULA 
D’ ODIUELLAS 
Mosteiro de Odivelas

SEX
18:30

O vinho Madre Paula D’Odivel-
las nasce da parceria entre a 
Câmara Municipal de Odivelas, 
a Escola Profissional Agrícola 
D. Dinis - Paiã e a Casa Santos 
Lima e visa afirmar Odivelas 
como integrante da Região de 
Vinhos de Lisboa. 

1716
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NOV
20
 
CORRIDA DOM DINIS 
2022 
Partida e chegada: 
Largo D. Dinis

DOM

Corrida da Pequenada
09:30
Gratuita

Corrida 10 km
10:00
valor da inscrição 2,5€

Caminhada
10:05
Gratuita

A Câmara Municipal de Odi-
velas, com a colaboração do 
Centro de Marcha e Corrida 
de Odivelas e dos Bombeiros 
Voluntários de Odivelas, pro-
move no próximo dia 20 de 
novembro de 2022, uma prova 
de atletismo de estrada, desig-
nada por Corrida Dom Dinis, 
na distância de 10 km, haverá 
também uma Caminhada de 
3,5km e uma Corrida da Pe-
quenada.
Informações: 219 320  990 | 
desporto@cm-odivelas.pt

Inscrições: 
www.werun.pt

NOV
19
 
SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO 24º 
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Pavilhão Multiusos 
de Odivelas

SÁB 
15:30

NOV
19
 
CONCERTO CAMANÉ 
Pavilhão Multiusos de Odivelas

SEX
21:30

Concerto comemorativo do 24.º aniversário da criação do 
Município de Odivelas com o conhecido fadista Camané. Entrada 
livre, mediante a ocupação do espaço.

Mais informações e outras iniciativas em: 
www.cm-odivelas.pt

Evento sujeito a recolha de imagens e divulgação 
nos diversos suportes de comunicação da Câmara Municipal de Odivelas

18 DE NOVEMBRO
18H30 | MOSTEIRO DE ODIVELAS 
LANÇAMENTO E PROVA DO VINHO MADRE PAULA D´ODIVELLAS

Evento sujeito a recolha de imagens e divulgação nos diversos suportes de comunicação da CMO

16, 17 E 18 DE NOVEMBRO
MOSTEIRO DE ODIVELAS 
PROJETO CASA ASSOMBRADA
APRESENTA CORREDOR HORROR
VÁRIOS HORÁRIOS
ENTRADA LIVRE, SUJEITA A INSCRIÇÃO PRÉVIA

20 DE NOVEMBRO
PARTIDA E CHEGADA NO LARGO DOM DINIS
CORRIDA DOM DINIS 
CORRIDA DA PEQUENADA – 9H30 – GRATUITA
CORRIDA 10 KM – 10H00 – INSCRIÇÃO 2,50 EUROS
CAMINHADA – 10H05 – GRATUITA
INSCRIÇÕES EM: WWW.WERUN.PT

CÂMARA MUNICIPAL DE ODIVELAS

ENTRADA LIVRE, SUJEITA  À LOTAÇÃO DO RECINTO

15H30 | PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS
SESSÃO SOLENE

21H30 | PAVILHÃO MULTIUSOS DE ODIVELAS

CONCERTO CAMANÉ

19 DE NOVEMBRO
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Biblioteca Municipal 
D. Dinis

Exposição
Prémio Camões



BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 2322

Local de funcionamento
A Biblioteca Municipal D. Dinis 
está a funcionar no Centro de 
Exposições de Odivelas (Rua 
Fernão Lopes). 
Neste novo espaço os muníci-
pes poderão usufruir do Servi-
ço de Empréstimo Domiciliário, 
Espaço infantojuvenil, Espaço 
Adultos, Espaço de leitura de 
periódicos, Banco de Ofertas, 
utilização de Pc’s e Internet e 
Biblioteca Fora d’Hor@s. 

Horário de funcionamento 
(Inverno)
16 SET - 14 JUN

Biblioteca Municipal D. Dinis
Serviço de Empréstimo e Salas

TER - SEX 
09:30 - 18:45

SÁB
09:30 - 16:45

Sala de Leitura Infantil, 
Juvenil/Multimédia e adultos

TER - SEX
09:30 - 18:45

SÁB
09:30 - 16:45

BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS22

Biblioteca Fora d’Hor@s

SEG - SÁB 
09:30 - 23:00

Polos de Caneças e Pontinha
Serviço de Empréstimo e Salas 

TER - SEX 
09:15 - 13:00
14:00 - 17:45

SÁB
09:15 - 13:00
13:30 - 17:45

A Biblioteca Municipal de 
Odivelas e respetivos Polos 
encerram nos feriados nacio-
nais, feriado municipal (19 de 
novembro), terça-feira de Car-
naval, Sábado de Aleluia e na 
segunda quinzena de agosto, 
para manutenção e reorgani-
zação das salas e serviços.
 
Contactos: 
219 320 770 (Odivelas), 
219 32 0787 (Caneças), 
219 320 789 (Pontinha)
bmdd@cm-odivelas.pt 

BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
D. DINIS

25.º 
ANIVERSÁRIO 
DA 
BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 
D. DINIS

Há quanto tempo não vai à Bi-
blioteca? 
No próximo dia 22 de novem-
bro, a Biblioteca Municipal D. 
Dinis faz 25 anos! São duas 
décadas e meia dedicadas à 
leitura, aos livros e ao fortale-
cimento de hábitos de leitura!
Aproveite esta oportunidade, 
faça-nos uma visita e descu-
bra um conjunto de atividades 
diversificadas que temos para 
lhe oferecer!

NOV
01 A 
30
 
EXPOSIÇÃO PRÉMIO 
CAMÕES
Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Odivelas

Esta exposição, a que Luís 
Mendonça deu um tratamen-
to gráfico, tem como objetivo 
chamar a atenção para o Pré-
mio Camões junto de um pú-
blico pouco familiarizado com 
este Prémio, dando a conhecer, 
através de textos biobibliográ-
ficos curtos e destaque para 
algumas obras mais emblemá-
ticas, os 33 vencedores deste 
Prémio.
O Prémio Camões, instituí-
do por Portugal e pelo Brasil 
em 1989, é o maior prémio de 
prestígio da língua portuguesa. 
Com a sua atribuição, é presta-
da anualmente uma homena-
gem à literatura em português, 
recaindo a escolha num escri-
tor cuja obra contribua para a 
projeção e reconhecimento da 
língua portuguesa. 

NOV
05
 
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO “UMA MULHER 
QUE VIVIA DENTRO 
DE UM SAPATO”, DE 
JOAQUIM SEMEANO
Biblioteca Municipal D. 
Dinis, Odivelas

SÁB
17:00

Jovens dos 8 aos 12 anos

Um conto infantil sobre qua-
tro personagens que habitam 
dentro de um sapato e não se 
conhecem, apesar de serem vi-
zinhos muito próximos.
Após a apresentação e leitura 
da obra, será realizada uma 
pequena oficina de Escrita 
Criativa em que os participan-
tes serão desafiados a imagi-
nar novos cenários e formas de 
falar, inspirados pelo livro.

NOV
22 A 26
 
OS LIVROS GOSTAM 
DE CONHECER 
OUTROS LEITORES!
Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Odivelas

Leitores inscritos na Biblioteca 
Municipal D. Dinis

É agora ou nunca voltar à boa 
leitura. Durante a semana de 
22 a 26 de novembro, os leito-
res que devolverem livros em 
atraso na Biblioteca de Odive-
las ou nos Polos de Caneças ou 
Pontinha não terão qualquer 
penalização. Aproveite este 
período de amnistia.

NOV
22
 
LIVROS QUE GANHAM 
VIDA!
Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Odivelas

Alunos do 3º. ano do ensino 
básico

Visita guiada à Biblioteca, nar-
ração duma história e oficina 
de recriação de livros
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NOV
26
 
HISTÓRIAS DA IDADE MÉDIA, 
OFICINA DE ESCRITA CRIATIVA 
SOBRE O TEMPO DE D. DINIS
Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Odivelas 
 
SÁB
10:00

Atividade para maiores de 15 anos
Gratuito mediante inscrição prévia
Limite máximo 10 participantes

Com estímulos visuais e linguísticos, a Escrita 
Criativa pode levar-nos aos lugares mais ines-
perados: com a sua magia, nesta oficina vamos 
viajar até à Idade Média, mais concretamente 
ao tempo do Rei D. Dinis. A sua história, quali-
dades e decisões vão inspirar-nos para escrever 
ficção, em duas horas durante as quais vamos 
treinar a criação de Personagens, a descrição de 
Lugares e a resolução de Acontecimentos.

NOV
26
 
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“QUERO-TE PORQUE ÉS MINHA”, 
DE JOAQUIM CAIOÃ
Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Odivelas 
 
SÁB
17:00

A mulher é e será a eterna “cara-metade” do 
homem. E porquê? Porque Deus quando fez a 
mulher, não a fez da mesma matéria-prima que 
fez o homem: quando Deus viu que tinha feito 
apenas uma pessoa, lembrou-se que afinal a 
obra não estava completa e, por isso, induziu um 
pesado sono ao homem que acabara de fazer e 
retirou-lhe um pedaço de carne, osso e sangue 
e fez uma mulher. Disse, então ao homem: “tens 
aqui uma mulher para te fazer companhia; toma 
conta dela, protege-a, ama-a e multiplicai-vos!”. 
Daí até hoje cabe ao homem decidir, mandar, 
proteger, amar e conceber uma descendência; 
à mulher cabe obedecer, aceitar tudo o que o 
homem decide, amá-lo e gerar os filhos que ele 
conceber.

NOV
25
DEZ
16 
 
AQUI HÁ GATO: ESTÓRIAS
NO ESCURO
Biblioteca Municipal 
D. Dinis, Odivelas 
 
SEX
20:45

Famílias com crianças até aos 10 anos 
Marcação prévia
Gratuito

Quão mágico pode ser entrar numa biblioteca 
à noite? 
Em vez das caras habituais, encontramos dois 
gatos muito peculiares… Ao que parece vivem 
no meio dos livros e desfiam estórias no escu-
ro! Brincam com os contos e ronronam poesia! O 
melhor é entrar e conhecê-los!

BIBLIOTECA FORA D’HOR@S
Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Odivelas

SEG - SÁB
09:30 - 23:00

Acesso gratuito à internet, consulta de jornais, 
revistas e computadores.

Informações: 
219 320 770 
bmdd@cm-odivelas.pt

EXPOSIÇÃO “VOLTAR AOS 
PASSOS QUE FORAM DADOS” - 
CENTENÁRIO DE NASCIMENTO 
DE JOSÉ SARAMAGO 
Biblioteca Municipal
D. Dinis

Patente até 31 de dezembro 

No final de Viagem a Portugal, José Saramago 
diz-nos: “É preciso voltar aos passos que foram 
dados, para repetir e para traçar caminhos no-
vos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. 
Sempre. O viajante volta já”.
A exposição “Voltar aos passos que foram da-
dos” tem um propósito de divulgação e de orien-
tação pedagógica, permitindo um contacto de 
iniciação ou de revisão com a literatura e com o 
pensamento saramaguianos.

Informações: 
219 320 770 
bmdd@cm-odivelas.pt



BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS BIBLIOTECA MUNICIPAL D. DINIS 2726

PARAZOOM,
UMA HISTÓRIA = UM PRESENTE
Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Odivelas

Crianças (3-10 anos)
Residentes no concelho de Odivelas
Inscrição prévia
Gratuito

Alguém faz anos nos próximos tempos?
Com o projeto PARAZOOM queremos celebrar o 
aniversário daqueles que, tal como nós, adoram 
histórias! 
Queremos oferecer-vos uma história virtual e 
para isso só precisamos que nos digam qual a 
história ou tema preferido do aniversariante, nós 
tratamos do resto!

Informações: 
219 320 770 
bmdd@cm-odivelas.pt

BIBLIÓFILO VAI À ESCOLA
Jardins-de-infância

JAN - MAI / OUT - DEZ
QUA E SEX

Jardins-de-infância

Promoção do livro e da leitura em meio pré-es-
colar, garantindo um trabalho continuado em 
torno do livro. Em cada visita é entregue um baú 
com 30 livros para serem explorados por alunos 
e educadores e realizada uma hora do conto.

DOIS BRAÇOS PARA EMBALAR, 
UMA VOZ PARA CONTAR 
Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Odivelas 

JAN - JUL / OUT - DEZ

Quinzenal
Crianças dos 18 meses aos 3 anos
Marcação prévia
Gratuito

Projeto dedicado aos bebés do nosso concelho 
com o objetivo de estimular a concentração e 
memorização da criança, bem como a criação 
de laços de afeto, cumplicidade e comunicação 
entre pais, filhos e livros. 

CLUBE DE LEITURA D. DINIS
Biblioteca Municipal D. Dinis, 
Odivelas

JAN - JUN
OUT - DEZ
1.ª terça-feira de cada mês
14:30

Público em geral
Inscrições abertas
Gratuito

Encontro descontraído e informal de pessoas 
que se juntam para partilhar opiniões sobre um 
determinado autor e respetivas obras.

Informações: 
219 320 770 
bmdd@cm-odivelas.pt

LEITURA E ARTE…
METAMORFOSES
Anfiteatro do Centro de Exposições 
de Odivelas transformado em Horto 
do CEO

JAN - JUL
SET - DEZ
QUA
10:00

Utentes da Associação Comunitária de Saúde 
Mental de Odivelas
Marcação Prévia
Gratuito

Este projeto, desenvolvido em parceria com a 
Associação Comunitária de Saúde Mental de 
Odivelas (ACSMO),  tem como objetivo com-
bater a iliteracia e promover o livro e a leitura. 
Aliando a leitura, a música, as artes plásticas e 
o contacto com a natureza, este projeto pro-
porciona novas experiências, a liberdade de 
expressão artística em todas as suas vertentes 
e a integração social e cultural.

Informações: 
219 320 770 
bmdd@cm-odivelas.pt

BIBLIÓFILO VAI A CASA
Casa dos leitores

JAN - JUN / SET - DEZ
QUI

Marcação Prévia
Gratuito

Empréstimo de livros, cd e dvd ao domicílio a 
residentes/instituições no concelho de Odivelas 
que não possam deslocar-se à biblioteca por 
motivos de saúde.

Informações: 
219 320 770 
bmdd@cm-odivelas.pt
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NOV
04 E 
05
HOMEM ALMOFADA
Momento – Artistas 
Independentes / Diogo 
Freitas

TER - SEX (sessões escolares)
10:30 

SEX
20:30

SÁB
11:00

Auditório
12€
Descontos aplicáveis
105 min
Num clima de ditadura totali-
tária, duas crianças aparecem 
mortas e uma terceira encon-
tra-se desaparecida. Os terrí-
veis assassinatos são réplicas 
de alguns contos do escritor 
Katurian, que é detido e levado 
para uma sala de interrogató-
rio por dois detetives carismá-
ticos e pouco convencionais. A 
vida de Katurian é dissecada, 
revelando-nos a relação com o 
seu irmão “atrasado”, a terrível 
morte dos seus pais e os seus 
contos doentios e influencia-
dores enquanto os detetives 
tentam perceber a sua culpa-
bilidade e o paradeiro da ter-
ceira criança. 

NOV
06
CRUZAMENTOS 
[CINEMA.MÚSICA] | 
CICLO DE
CINEMA HISTÓRIAS 
NO FEMININO
Curadoria: Filipe 
Raposo

TER - SEX (sessões escolares)
10:30 

SÁB
16:00

DOM
11:00

Auditório e sala Cinema
12€ cine-concertos
Descontos aplicáveis
4€ sessões de cinema
Preço único
25,50€ assinatura Ciclo de Ci-
nema Histórias no Feminino

“Sendo o cinema um territó-
rio ocupado maioritariamente 
por homens, refiro-me natural-
mente aos cargos de poder e 
decisão, centenas de mulheres 
realizaram também alguns dos 
melhores filmes da história do 
cinema. No ciclo “Histórias no 
Feminino”, o Fio de Ariadne 
que nos conduz pelo labirinto 
das imagens é colocado sim-
bolicamente em película pelo 
olhar implacável destas mulhe-

res realizadoras, pela sensibili-
dade extraordinária de captar 
o mundo, as histórias e as per-
sonagens que nos acompa-
nham desde sempre. Partimos 
do cinema mudo de Alice Guy-
-Blaché e Lotte Reiniger [com 
acompanhamento ao piano], 
ao cinema sonoro, das histó-
rias do holocausto vividas por 
mulheres à metamorfose nos 
rituais de iniciação, da procu-
ra e do encontro, do desejo e 
da morte. Entremos na escuri-
dão da sala-gruta e deixemo- 
-nos guiar através do precioso 
contributo destas mulheres.”, 
Filipe Raposo Curadoria, Apre-
sentação e Acompanhamento 
ao Piano: Filipe Raposo.
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NOV
05 E 20
TEATRO | COM 
A ESCOLA | EM 
FAMÍLIA | O JARDIM 
SECRETO DA DONA 
JACINTA
Inês Tarouca

TER - SEX (sessões escolares)
10:30 

SÁB
16:00

DOM
11:00

Sala experimental
45 min
8€ adulto
6€ crianças e escolas
Descontos aplicáveis
M/03

Nesta cidade os jardins foram 
substituídos por prédios, estra-
das e centros comerciais, pois 
é onde se fazem coisas úteis 
para a Economia. E com tantas 
coisas úteis que há para fazer, 
parece que o tempo já não 
chega para nada. Mas esta 
também é a história de como 
alguém pode escolher parar e 
sentir. Alguém que sabe que 
brincar num jardim, conversar 
com um amigo e contemplar 
o pôr-do-sol fazem parte das 
coisas mais úteis que existem: 
as que não enchem os bolsos 

de dinheiro, mas enchem a 
vida de cor e sentido.
Inspirada no conto “O Jardim 
Secreto do Sr. Jacinto”, de Ma-
nuel Ruas Moreira, “O Jardim 
Secreto da D. Jacinta” é uma 
adaptação teatral que conta a 

história de duas personagens 
principais: um rapaz chamado 
André e uma senhora idosa 
chamada Jacinta, e de como 
estes desenvolvem uma ami-
zade improvável. 

NOV
11
MÚSICA | BERNARDO 
DE MELO
QUEM ME RETIRA 
OS PROBLEMAS 
DA SAUDADE EM 
CONCERTO
[ALTERNATIVA, 
ELETRÓNICA]

SEX
21:00

Café-teatro
10€
Descontos aplicáveis
75 min
M/06

Bernardo de Melo é compositor 
e estreia-se em concerto com 
a proposta de tocar ao vivo a 
sua criação musical mais re-
cente. Com o título “Quem me 
retira os problemas da sauda-
de”, este é um EP de melanco-
lia, mas também de muito ci-
nema ligado à expressividade 
do piano. Nas asas de influên-
cias sonoras de artistas como 
o berlinense Nils Frahm, a po-
laca Hania Rani ou o portu-
guês Júlio Resende, Bernardo 
de Melo procura, ainda assim, 
neste primeiro disco afirmar-se 
já a favor de uma sonoridade 
que seja só sua – onde as can-
ções que compõe sejam o seu 
próprio género musical.

NOV 
12 E 13
DANÇA | OS TRÊS IRMÃOS
VICTOR HUGO PONTES

SÁB
20:30

DOM
16:30

Auditório
10€
Descontos aplicáveis
90 min
M/12

Victor Hugo Pontes coloca em cena três bailarinos imaginados 
pelo escritor Gonçalo M. Tavares para esta criação. Abelard, Adler 
e Hadrian são “Os Três Irmãos”: quando se encontram naquele 
não-lugar, procuram o rasto dos seus pais, marcam a giz a sua 
ausência, lavam-se, comem juntos à mesa, carregam os corpos 
uns dos outros em sacrifício ritualizado, carregam-se aos ombros, 
vivem em fuga, praticam o jogo perigoso do encontro com o pas-
sado. Abelard, Adler e Hadrian tentam fazer a sua ligação à terra 
e sobreviver à existência uns dos outros, mesmo se esta houver 
sido esburacada a berbequim, enrodilhada numa trouxa de roupa, 
transportada num carrinho de mão.
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NOV 
16 A 27
COISAS QUE PODIAM SER DITAS
(SOBRE OTELO)
GATO QUE LADRA

QUA - SÁB
21:00

DOM
16:30 - 17:40

12€
Descontos aplicáveis
70 min

Aquilo a que prestamos atenção, o que fazemos com ela, como 
a depositamos e a gerimos, tornou-se objeto de um imenso inte-
resse económico. Compra-se e vende-se a possibilidade do nosso 
olhar; e valiosíssimo é prever o nosso gesto seguinte. Nesta peça, 
um grupo de pessoas interessadíssimas em captar a nossa aten-
ção encontra um terreno comum: um mágico, um criador de con-
teúdos digitais, uma adolescente e o seu irmão. Há também uma 
peça de arte clássica que quer ser ouvida, que quer finalmente 
poder contar a sua história.

NOV 
13
OFICINA | OFICINA 
CONSTRUÇÃO LIVRO 
DE MEMÓRIAS
MONITORA: PAULA 
DELECAVE

DOM
15:00 - 16:30

6€
A partir dos 6 anos
15 participantes
90 min
Mediante marcação
Inscrições até 11 de novembro 
de 2022

Qual a memória de que mais 
gostas?
Quem é a pessoa mais antiga 
da tua família?
Existem cheiros, sabores ou 
toques que te levam imediata-
mente a uma memória?

Esta oficina propõe-se a cons-
truir um livro de memórias 
composto por desenhos, co-
lagens e fotografias (cada um 
traz a sua!) feitos durante a ofi-
cina, em atividades que giram 
à volta das nossas memórias.
Paula Delecave, ilustradora, 
traz a linguagem da colagem 
e o imaginário do livro para 
esta oficina onde viajamos por 
diferentes épocas sem sair do 
mesmo lugar.

ÓPERA | EM FAMÍLIA 
| COM A ESCOLA 
| O ANEL DO 
UNICÓRNIO
ANA LÁZARO, MARTIM 
SOUSA TAVARES E 
RICARDO NEVES-
NEVES

QUA E SEX 
(sessões escolares)
10:30

SÁB
16:00

DOM
11:00
 
Auditório
8€ adulto
6€  crianças e escolas
Descontos aplicáveis
60 min
M/06

Pedro Patê é um rapaz enfa-
dado pela sua invulgar sorte: 
filho de dois cantores de Ópera 
vive ele próprio dentro de uma 
Ópera que nunca acaba, com 
a música de fundo de uma Or-
questra que pauteia cada ges-
to que faz.
Aborrecido com esta condição, 
e farto de ouvir ininterrupta-
mente árias, cavatinas, inter-
mezzos e afins (imagine-se o 
que é ser-se acompanhado 

NOV 
23 A 27

por uma Orquestra quando se 
quer simplesmente ler um livro 
de Banda Desenhada, tomar 
banho, ou fazer chichi), ou de 
ser arrastado para aventuras 
épicas ou intrigas e tropelias 
pelo seu Pai Bellini Bel Canto 
(um ex-barbeiro em Sevilha) 
e a sua Mãe Faustina Balão, 
uma verdadeira Diva barroca 
(não confundir com “diva bar-
roco”, ela fica muito zangada!), 
Pedro Patê sonha com a possi-
bilidade de vir a ser Ilusionista 
e descobrir o truque que roube 
as cantorias das bocas da sua 
família apenas com um estalar 
de dedos!

Até que um dia, o gato de esti-
mação de Faustina Balão: Don 
Giovanni al Latte, desaparece 
misteriosamente. Precisamen-
te no dia em que Bellini Bel 
Canto e Faustina Balão cele-
bram as Bodas de Prata.
Afinal, na Ópera não há limites 
para o imprevisto!
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NOV 
23, 24, 25 e 27
TEATRO | UMA ILHA
HIPÉRION PROJETO TEATRAL

QUI - SÁB
20:30

DOM
16:00

Sala experimental
12€
Descontos aplicáveis
90 min
M/16

Que lugar têm os mortos no corpo da Cultura? O que é o Poder? 
Que relação há entre o Direito e a Justiça? Porque lutamos pela Li-
berdade, Direitos e Igualdades? São questões levantadas na peça 
“UMA ILHA”, texto original que revisita a História da Guerra do 
Peloponeso, de Tucídides. Exercício que transporta a cultura clás-
sica para o centro da dramaturgia contemporânea, cujos pontos 
incidem num confronto com a História Moderna, denotando as 
Ideias que fundamentam o pensamento filosófico europeu. Estas 
são notas para um teatro analítico.

NOV
26
OFICINA | OFICINA 
DAS PERGUNTAS – 
COMO SABES QUE ÉS 
UMA PESSOA E NÃO 
UM ROBOT? 

SÁB
15:00 - 16:00

Sala experimental
12€ adulto + criança dos 6 aos 
11 anos
60 min
M/16
Inscrições até 22 de novembro 
de 2022

O que acontece numa Oficina 
de Perguntas?
“Aqui nós aprendemos o que 
as coisas são, o que são as 
palavras. andamos a ver o que 
existe, o que é real, explicamos 
as palavras e as perguntas!” - 
dizia o Marco, ao avaliar uma 
das oficinas de filosofia. Estas 
pretendem ser um espaço e um 
tempo para parar para pensar, 
“treinar” o olhar crítico, explo-
rar possibilidades e investigar 
- em conjunto.
Como é que se desenrola uma 
Oficina de Perguntas?  Nas 
oficinas procuramos identifi-
car problemas, sob a forma 
de perguntas, para investigar 
em conjunto. Podemos fazê-lo 
através da leitura de um texto 

DEZ
03
OFICINA | 
HISTÓRIAS PARA 
BEBÉS 
Monitora: Ana Sofia 
Nunes

SÁB
10:30 - 11:00

8€ adulto + bebé dos 6 aos 24 
meses 
6 participantes e 1 acompa-
nhante
30 min
Mediante marcação 

Com os bebés ao colo vamos 
mimar e embalar, entre histó-
rias e afetos todos vamos es-
tar! O sapo e a pata vão-nos 
ensinar que o amor não tem 
limites. Amor é amor e o amor 
não tem cor.

NOV
27
OFICINA | CAFÉ 
FILOSÓFICO: 
FILOSOFIA NO 
QUOTIDIANO 
Monitora: Joana Rita 
Sousa

DOM
17:30 - 19:00

6€ preço único
90 min
12 participantes
Inscrições até 23 de novembro 
de 2022
M/16

Trata-se de uma atividade que 
pretende levar a filosofia para 
junto das pessoas. Acontece 
junto das pessoas que, inde-
pendentemente dos seus co-
nhecimentos no âmbito da fi-
losofia, aceitam o desafio para 

DEZ
03
OFICINA | 
MASTERCLASS DANÇA 
CONTEMPORÂNEA 
Monitora: Margarida 
Belo Costa

SÁB
15:00 - 17:00

20€
M/16
25 participantes
120 min
Mediante marcação
Inscrições até 03 de dezembro 
de 2022

Oficina para estudantes e pro-
fissionais de Artes Performa-
tivas, Dança e Teatro (Ensino 
Livre, Articulado e Ensino Su-
perior).

ou de uma notícia de jornal, 
de uma situação vivida pelas 
crianças ou até de imagens, 
vídeos. Os recursos podem ser 
diversos e devem ser adap-
tados às idades das crianças 
com as quais vamos trabalhar. 
A partir daí, constroem-se con-
dições para o diálogo, estabe-
lecendo algumas regras, como 
por exemplo, para falar, pedi-
mos a palavra (colocamos o 
braço no ar).

praticar o “parar para pensar”. 
Cada Café Filosófico tem uma 
pergunta que orienta o nosso 
diálogo.  Aceita o desafio para 
parar para pensar?

DEZ
03
DANÇA | FAUSTLESS
Monitora: Margarida 
Belo Costa

SÁB
20:30

Auditório
12€
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Descontos aplicáveis
60 min
M/06

Inspirado nas figuras femininas que integram 
a obra literária Fausto, de Goethe (1749-1832), 
“Faustless” reflete sobre o papel da mulher en-
quanto protagonista de vários quadros do per-
curso de um homem que é conduzido drama-
ticamente entre o bem e o mal. Estas mulheres 
têm em comum a função de “servir” a história 
de um homem que, de certa forma, se apropria 
da sua existência para seu usufruto, salientando 
que o seu objetivo primordial de vida é a “procu-
ra do conhecimento ilimitado”.  
Partindo deste estímulo, as personagens femi-
ninas são convidadas a visitar a contempora-
neidade, a questionar o seu papel histórico. Si-
multaneamente, é desenvolvido um paralelismo 
com um quotidiano próximo de qualquer episó-
dio real, semelhante aos dias de hoje. Tornam-
-se humanas, transversais a qualquer religião, 
poder, raça e política. Dá-se a conhecer o po-
tencial máximo de cada personalidade, criam-se 
ligações entre personagens outrora inexistentes, 
relações, visões semelhantes ou completamente 
díspares - deixam de ser goetheanas tornando-
-se dignas de uma história individual.

DEZ
07 A 18
MARIONETAS | ASSALTO À 
MALAPOSTA BY MARIONETAS DO 
PORTO
EM FAMÍLIA | COM A ESCOLA
Teatro de Marionetas do Porto

Auditório
Sala experimental
Café-teatro
Black Box
Sala de Cinema
Foyer
A classificar pela CCE
“As Marionetas do Porto assaltam a Malaposta.
A chegada à Malaposta promete ser surpreen-
dente e vibrante, durante todo o período de es-
tadia. É esse o pressuposto deste assalto.
O assalto tem como foco habitar este lugar de 

DEZ
08
OFICINA | ESCULTURAS EM 
PAPEL 
Monitora: Ana Sofia Nunes

SÁB
15:00 - 16:30
6€ dos 6 aos 10 anos
10 participantes

Mediante marcação
90 min
Inscrições até 30 de novembro de 2022

Como é o recreio da tua escola? E o teu parque 
favorito? Nesta oficina vamos pensar naquilo 
que gostaríamos de mudar nos sítios que mais 
frequentamos e projetar as nossas ideias!

DEZ
07 A 18
[ASSALTO À MALAPOSTA BY 
MARIONETAS DO PORTO]
EM FAMÍLIA | COM A ESCOLA 
CINEMA | CICLO MARIONETAS EM 
VÍDEO | CABARET MOLOTOV
Teatro de Marionetas do Porto

QUA E SEX
14:30

SÁB
17:00

DOM
17:30

Sala de cinema
4€
Preço único
84 min
M/12

As Marionetas do Porto propõem um ciclo de 
Marionetas em Vídeo com exibição de três espe-
táculos da companhia. Dois para o público adul-
to e um para o público infantojuvenil, este último 
também com exibição de making-of.
O circo e as marionetas aproximam-se na poé-
tica do voo, as marionetas sem se sujeitarem às 
leis da gravidade, os artistas de circo desafian-
do-a. Uma vida aérea intermitente une a ma-
rioneta e o trapezista. “Cabaret Molotov” é um 
espetáculo que resulta de um trabalho de experi-
mentação em que se tenta levar o modo de fazer 
teatro do grupo ao encontro de uma certa poé-
tica associada ao circo. Também está presente 
nesta criação uma aproximação ao teatro mu-
sical com marionetas, que teve grande expres-
são na Europa nos meados do século passado. 
É, pois, um cabaret melancólico que se inspira 
nas nossas memórias, mas iluminado pela nossa 
visão contemporânea do teatro e do mundo. Em 
“Cabaret Molotov” deambulam coristas apaixo-
nadas, trapezistas, clowns absurdos, músicos de 
sete instrumentos, homens-coelho, homens-ba-
la, ursos ciclistas, caniches cantores, dançarinos 
e bailarinas que dançam ao som de valsas, tan-
gos, polkas, tarantelas e velhas canções de Kurt 
Weil. Terá o Cabaret Molotov existido, ou tudo 
não passará de um lugar inventado por Vladimir, 
o Russo, para cenário do seu amor à trapezista 
Matrioska?

forma plena, proporcionando ao público um 
mergulho no universo das Marionetas do Porto 
através de um programa composto por: expo-
sição, espetáculos para maiores de 3 anos, ofi-
cina de construção e manipulação e um ciclo 
de vídeo.
Neste mergulho, o público terá acesso ao tra-
balho artístico de enorme vitalidade, através 
de três criações recentes; “Nunca” (2O16), “Li-
ções de Voo” (2O19) e “Na Floresta” (2O2O), ao 
contacto direto com os artistas nas “Oficinas 
Manipula Tu”, e poderá revisitar a forte poéti-
ca de João Paulo Seara Cardoso (1956-2O1O), 
fundador das Marionetas do Porto, através da 
exposição “Cinderela” e do ciclo de vídeo. Este 
ciclo de vídeo é composto por três peças em-
blemáticas do repertório, duas das quais ain-
da em circulação; “Cabaret Molotov” (2OO6) e 
“Wonderland” (2OO9), e pelo documentário “O 
Lobo Diogo e o Mosquito Valentim”, uma gran-
de produção estreada na Casa da Música no 
Porto em 2OO6.
Malaposta, chegámos!”
Isabel Barros, Diretora artística
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DEZ
07 A 18
[ASSALTO À MALAPOSTA BY 
MARIONETAS DO PORTO] EM 
FAMÍLIA | COM A ESCOLA
CINEMA | CICLO MARIONETAS EM 
VÍDEO |WONDERLAND
Teatro de Marionetas do Porto

TER E QUI
14:30

SÁB
19:00

DOM
16:00

Sala de cinema
4€
Preço único
67 min
M/12

“Wonderland” é o sonho de Alice sonhado por 
nós. Vamos com ela, atravessamos a floresta lu-
minosa cheia de medos e segredos, inventamos 
caminhos que antes lá não existiam e deixamos 
Alice perdida. Quando Alice pergunta ao Gato: 
“Como posso sair daqui?”, o Gato responde: 
“Isso depende muito do sítio para onde queres 
ir”. Aí sentimos que o sonho inventado por Car-
roll para a sua Alice amada toca ao de leve a 
nossa realidade. E quando Alice, no seu percurso 
iniciático, alcança o jardim maravilhoso de rosas 
brancas da rainha nós estalamos os dedos para 
que o seu sonho (e o nosso) acabe no momento 
certo. Final feliz? 
Marco este dia com uma pedra branca (do diário 
de Lewis Carroll).

DEZ
07 A 18
ASSALTO À MALAPOSTA BY 
MARIONETAS DO PORTO] EM 
FAMÍLIA | COM A ESCOLA
CINEMA | CICLO MARIONETAS 
EM VÍDEO | O LOBO DIOGO E O 
MOSQUITO VALENTIM
Teatro de Marionetas do Porto
TER E SEX
10:30

SÁB
15:00

Sala de cinema
4€
Preço único
54 min
M/04

Um lobo auto proclama-se rei da floresta e di-
verte-se à custa do mal que causa aos outros 
animais. Estes revoltam-se contra a prepotência 
do lobo e tentam vencê-lo. No final, como os ho-
mens (e os bichos) não se medem aos palmos, 
será o pequeno mosquito Valentim a devolver a 
paz à floresta e aos seus habitantes. É esta fá-
bula, de certo cariz político, que constitui o ponto 
de partida da cantata musical profana do com-
positor Eurico Carrapatoso. A encenação desta 
obra, realizada pelo Teatro de Marionetas do 
Porto, coloca em cena a Orquestra Nacional do 
Porto, o grupo coral infantojuvenil da Casa da 
Música, expressamente constituído para o efei-
to, dois solistas, uma narradora e quatro atores/
marionetistas.

DEZ
07 A 18
ASSALTO À 
MALAPOSTA BY 
MARIONETAS DO 
PORTO] EM FAMÍLIA 
| COM A ESCOLA
EXPOSIÇÃO | 
CINDERELA
Teatro de Marionetas 
do Porto

TER A SÁB
14:30 - 18:00

DOM
10:00 - 18:00

Foyer
Entrada livre
4€
Preço único
M/03

A partir do espetáculo “Cinde-
rela”, as Marionetas do Porto 
propõem uma exposição para 
o foyer do Centro Cultural da 
Malaposta. Esta exposição 
serve de ligação à primeira 
presença da companhia neste 
espaço, em maio de 2O21, e ini-
cia a invasão das Marionetas 
do Porto à Malaposta. É cons-
tituída por diversas marionetas 
e adereços do espetáculo, bem 
como fotos e ilustrações. 

DEZ
09
ASSALTO À 
MALAPOSTA BY 
MARIONETAS DO 
PORTO]COM A 
ESCOLA | TEATRO 
DE MARIONETAS | 
NUNCA
Teatro de Marionetas 
do Porto

SEX
20:30

DEZ (15 E 16)
QUI E SEX
10:30 - 14:30 (sessões 
escolares)

Café-teatro
10€
6€ escolas
Descontos aplicáveis
45 min
M/03

Mais de cem anos passaram 
depois das muito conhecidas 
aventuras na Terra do Nun-
ca. Peter Pan vai viver para 
Londres com Wendy. Casam, 
têm filhos e os anos passam… 
Neste possível presente, existe 
um rapaz adolescente a quem 
os seus pais deram o nome de 
“Nunca” e nunca iremos sa-
ber o porquê… Nunca, é des-
cendente de Pan, mais preci-
samente seu bisneto. O seu 
destino é resgatar a Terra do 
Nunca daquela Era de trevas 
em que mergulhou logo após 
a partida de Peter. Desta vez 
o vilão é Capitão-Garfo, neto 
de Capitão-Gancho, que ocu-
pou o seu lugar anos depois 
de seu avô ter sido devorado 
por um enorme crocodilo que 
raramente se atrasava. Poderá 
Nunca com a ajuda de alguns 
insólitos companheiros, trazer 
de volta o equilíbrio de toda a 
magia à Terra do Nunca?
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DEZ
10 A 18
[ASSALTO À 
MALAPOSTA BY 
MARIONETAS DO 
PORTO]
OFICINA | MANIPULA 
TU
Teatro de Marionetas 
do Porto

SÁB
11:00

DOM
15:00

Black Box
6€ 
Preço único
15 participantes
90 min
M/06

As Marionetas do Porto pro-
põem uma oficina de mani-
pulação pensada para pais e 
filhos, miúdos e graúdos. Cada 
participante receberá um KIT 
de manipulação que contém 
uma marioneta por montar. 
Esta será usada na oficina, 
onde juntos vamos experimen-
tar técnicas de manipulação 
base e pequenas construções 
cénicas, havendo ainda um 
momento de partilha, em que 
cada um poderá mostrar o que 
desenvolveu.

DEZ
10 A 11
[ASSALTO À MALAPOSTA BY MARIONETAS DO 
PORTO]
PARA A FAMÍLIA | TEATRO DE MARIONETAS | 
LIÇÕES DE VOO
Teatro de Marionetas do Porto

SÁB
16:00

DOM
11:00

Auditório
8€ adulto
6€ crianças e escolas
Descontos aplicáveis
45 min
M/03

LIÇÕES DE VOO é o nome de uma série de ilustrações de João Vaz 
de Carvalho, as quais serão usadas para a criação do espetáculo 
com o mesmo nome. Esta ideia dá sequência a uma experiência 
de colaboração realizada em 2O13 em Pelos Cabelos, a qual se 
revelou muito estimulante.
Espetáculo para dois atores, com marionetas e semi marionetas, 
cujo conceito é o desejo de voo, o secreto desejo humano de rea-
lizar o irrealizável.
Poética recorrente no trabalho da encenadora, que tem percorrido 
e explorado esse território em formatos muito diversos. É também, 
pela experiência de cruzamento multidisciplinar que as marione-
tas tanto a inspiram e têm sido matéria central, capaz de respon-
der às suas motivações criativas. LIÇÕES DE VOO é uma criação 
para maiores de 3 anos sobre a poética do ar, dos sonhos e do 
voo, num lugar especial onde cada um pode experimentar a leve-
za do corpo, a suspensão e a emoção de descolagem. 
LIÇÕES DE VOO é a nossa viagem com o público até lá, onde to-
dos somos pessoas/pássaros do vento.

DEZ
17 E 18
[ASSALTO À MALAPOSTA BY 
MARIONETAS DO PORTO]
PARA A FAMÍLIA | TEATRO DE 
MARIONETAS | NA FLORESTA
Teatro de Marionetas do Porto

SÁB
16:00

DOM
11:00

Sala experimental
8€ adulto
6€ crianças e escolas
Descontos aplicáveis
45 min
M/03

“Adormeci de olhos abertos para ter a certeza de 
que não perdia nada.”
Esta é uma viagem pelas noites de uma menina 
que volta sempre ao mesmo lugar. Vagueia na 
floresta sem medo da luz da noite. Ao lado dos 
seus amigos, tropeça em segredos e estórias 
que ainda não foram contadas.
Noite após noite, onde o tempo não tem lugar.
“Apetece-me brincar. Vou dormir!”
As Marionetas do Porto constroem um mundo 
mágico, no qual os mais pequenos vão 
percorrer sonhos como se fossem tão leves 
como o sopro do vento.

DEZ
17
MÚSICA | DAVID FONSECA
LIVING ROOM BOHEMIAN 
APOCALYPSE
[POP, ROCK]

SÁB
21:00

Auditório
15€ 
Preço único
90 min
M/06

Neste novo espetáculo de David Fonseca, em 
que despontam canções mais recentes como 
o épico “Chasing The Light” ou o esperançoso 
“Live It Up”, a conjugação com os seus temas 
menos recentes é arrebatadora – uma perfor-
mance fora-de-série, nunca se sabendo exata-
mente o que poderá acontecer a seguir. “Living 
Room Bohemian Apocalypse” é uma oportu-
nidade única para uma viagem ao seu imagi-
nário peculiar, para uma descoberta dinâmica 
e emotiva do que as suas canções sempre nos 
provocam, seja “Someone That Cannot Love”, 
“Kiss Me, Oh Kiss Me”, “Oh My Heart” ou a faixa 
que encerra o mais recente disco, o inesquecível 
“Falling Out Of Love”.
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BILHETEIRA
Horários: 
Todos os dias das 14:30 às 18:00 
Em dia de espetáculo, abertura 2 horas antes 
do seu início.

Encerra em Agosto e Segundas-feiras.

A Malaposta encerra ao público às segundas-
feiras.

Reservas e bilhetes: 
219 320 940 / 212 478 240 
ccmalaposta@gmail.com 
 
Reservas online: 
www-malaposta.pt 
Bilheteira Online: BOL 
As reservas têm de ser levantadas  
até 48 horas de antecedência.

AUDITÓRIO EXPERIMENTAL CAFÉ-TEATRO BLACKBOX CINEMA

BILHETE INTEIRO 10,00€ - 20,00€ 8,00€ - 12,00€ 8,00€ - 12,00€ 8,00€ - 12,00€ 4,00€

MENOR DE 25 25% 25% 25% 25% 4,00€

MAIOR DE 65 25% 25% 25% 25% 4,00€

GRUPOS 
+ 10 PESSOAS

30% 30% 30% 30% 4,00€

BILHETE CRIANÇA  
(ATÉ 12 ANOS)*

6,00€ 6,00€ 6,00€ 6,00€ 4,00€

FAMÍLIAS NUMEROSAS 
(3 OU MAIS FILHOS)*

20% 20% 20% 20% 4,00€

BILHETE ESCOLAS 6,00€ 6,00€ 6,00€ 6,00€ 4,00€

PROFISSIONAIS  
DE ESPETÁCULO

25% 25% 25% 25% 4,00€

FUNCIONÁRIOS 
C.M.ODIVELAS **

30% 30% 30% 30% 4,00€

CARTÕES CMO E 
RESIDENTES NO  

MUNICÍPIO **
5,50€ 5,50€ 5,50€ 5,50€ 4,00€

CARTÃO FNAC ** 20% 20% 20% 20% 4,00€

PROTOCOLOS ** 20% 20% 20% 20% 4,00€

* Aplicável somente a espetáculos dirigidos ao público infantil 

** Requer apresentação de comprovativo 

Estes preços podem sofrer alterações a qualquer momento e sem aviso prévio.

Indicações  
Para usufruir dos descontos 
deve fazer-se acompanhar 
dos documentos que os 
comprovem.

- Não se efetuam trocas nem 
devoluções. 
- Não é permitido qualquer 
tipo de registo áudio ou vídeo 
sem autorização prévia. 
- Não é permitido o uso de 
telemóvel ou de outros equipa-
mentos sonoros dentro da sala 
de espetáculos. 
- Não é permitido comer e 
beber dentro da sala de espe-
táculos. 
- Não é permitido fumar. 
- O bilhete deve ser conserva-
do até ao final do espetáculo. 
- Programas e elencos podem 
ser alterados por motivos 
imprevistos. 
- Não é permitida a entradas 
nas salas após o início dos 
espetáculos, salvo indicação 
do pessoal. 
- A Malaposta reserva-se o 
direito de proibir o acesso ou 
expulsar pessoas que conside-
re encontrarem-se num estado 
suscetível de perturbar os 
espetáculos e/ou os restantes 
espectadores.  
- Os funcionários da câmara 
municipal de odivelas têm 
direito a 30% de desconto nos 
ingressos adquiridos na bilhe-
teira local.

*Os outros descontos não são válidos no 

dia do espectador.

Odivelas 
Rua Fernão Lopes
(junto aos Paços do Concelho 
Quinta da Memória e Jardim 
da Música), Odivelas 
219 320 770 
bmdd@cm-odivelas.pt

Polo de Caneças 
Rua Fonte dos Castanheiros, 
2 Loja A - Caneças
219 320 787
bmdd@cm-odivelas.pt

Polo da Pontinha 
Rua Heróis de Mucaba,  
Piso -1, 20B
219 320 789
bmdd@cm-odivelas.pt

Casa da Juventude
Largo da Memória,  
1 - Odivelas
219 320 480
juventude@cm-odivelas.pt 

Dias úteis
10:00 - 12:30  
13:00 - 20:00

Centro Exposições 
Odivelas
Rua Fernão Lopes  
(junto aos Paços do Concelho 
- Quinta da Memória e Jardim 
da Música), Odivelas 
219 320 800 
cultura@cm-odivelas.pt

TER - DOM
10:00 - 23:00 
(encerra segunda)

Centro Cultural 
Malaposta
Rua Angola, Olival Basto 
Metro: Senhor Roubado  
 
Latitude 38.787191 
Longitude -9.169947  
[+38º 47’ 13.83” -9 10º 12.08”]

Detalhes da Programação  
em: www.malaposta.pt

CONTACTOS 
ÚTEIS
Biblioteca Municipal  
D. Dinis 

4746




