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1 a 4 junho
SEMANA 1

Público: alunos do pré-escolar. Duração: 90 minutos 
(aprox.). Informações e inscrições: setor de educação 
e desenvolvimento social / 212 348 645 / 
dis.seds@cm-alcochete.pt ou fórum cultural / 
212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt  

QUI.1 | 10H00  
FÓRUM CULTURAL

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA: 
ANIMAÇÃO, TEATRO E CIRCO 

“Tosta Mista, 
o Malabarista” regressa 
a Alcochete para 
comemorar o Dia 
Mundial da Criança 
com os alunos do 
pré-escolar. Em clima 

de festa e recebidos pela GilTeatro, 
as crianças vão conhecer uma elegante 
personagem, de sotaque alemão, com muita 
aptidão para o malabarismo e para soltar 
valentes gargalhadas. De cartola e sapatos 
gigantes, com muito equilíbrio, humor 
e improviso, o impossível ganha forma entre 
trocadilhos, bolas a girar, caixas a balançar 
e o público a participar.

Público: alunos do 1.º ciclo. Duração: 7 horas (aprox.). 
Informações e inscrições: setor de desporto / 
212 348 649 / 912 144 687. 

QUI.1 | 09H00 ÀS 13H00    
COMPLEXO DESPORTIVO DO VALBOM

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA: 
ANIMAÇÃO DESPORTIVA

Para as crianças 
do 1.º ciclo do concelho, 
as comemorações do 
Dia Mundial da Criança 
vão decorrer na área 
de lazer do Valbom com 
um convívio desportivo 

onde não vão faltar jogos pré-desportivos, 
atividades rítmicas expressivas, estações 
de perícias e manipulações, deslocamentos, 
equilíbrios e boccia.



Organização: Associação das Tradicionais Festas 
de Confraternização Camponesa de São Francisco. 

QUI.1 A DOM.4     
SÃO FRANCISCO

TRADICIONAIS FESTAS 
DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

De 1 a 4 de junho, São Francisco está em 
confraternização camponesa com mais uma 
edição das suas tradicionais festas em 
homenagem à figura do camponês 
e ao trabalho rural. Largadas de toiros, 
bailes, o festival de folclore, espetáculos 
musicais, com destaque para o concerto 
com os “Chave d’Ouro”, a noite da sardinha 
assada e o almoço camponês são alguns 
dos atrativos que não pode perder. 

Com histórias de longe e de perto começamos 
com Olaj, uma espécie de Principezinho que 
empreende uma viagem e convida seres 
surpreendentes: um peixe com cauda 
ao contrário, um cavalo alado e um tigre 
arco-íris. Seguimos caminho para visitarmos 
António, já ali do outro lado do mundo e se, 
com três novelos o mundo dá muita volta, 
em breve regressamos para uma fábula 
sobre as relações interpessoais, os desejos 
e as emoções, protagonizada pelos 
Senhores Pato e Coelho.

Informações: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 
60 minutos (aprox.). Informações e marcações: 
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 crianças na sessão da tarde. 

SÁB.3 | 11H00 E 15H00         
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE  

ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“HISTÓRIAS DE LONGE DE PERTO”



SÁB.3 | 16H30 E 17H30 
FÓRUM CULTURAL

TEATRO E POESIA “AFINAL O ÍBIS…” 
PELA ANDANTE ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA

A história de um pássaro esquisito inventada por 
Fernando Pessoa. O Íbis do Egito é o pretexto para 
embalar, brincar, cantar e voar com bebés e crianças. 
A partir deste, outros pássaros de Pessoa se lhe juntam 
e a atriz conduz o pequeno 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. Iniciativa integrada 
no programa Sábados Gigantes para Gente Miúda.

Público: bebés e crianças (dos 6 meses aos 5 anos). Duração: 30 
minutos (aprox). Encenação, pesquisa e sonoplastia: Fernando Ladeira. 
Poemas: Fernando Pessoa. Interpretação e pesquisa: Cristina Paiva. 
Ilustrações, cenografia e figurino: Mafalda Milhões. Música: 
Joaquim Coelho. Produção: Andante Associação Artística. Ingresso: 
€ 7,50 (bilhete único para bebé/criança e acompanhante). A iniciativa 
está limitada a 25 crianças com 1 acompanhante (sessão das 16h30) 
e a 20 bebés com 1 acompanhante (sessão das 17h30). Informações 
e marcações: fórum cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alco-
chete.pt. As reservas devem ser levantadas até 1 de junho.

Informações: setor de desporto / 212 348 649. Consulte 
o calendário dos jogos em www.jogosdofuturo.net. 

No âmbito de mais uma edição dos Jogos do Futuro, 
Alcochete recebe atletas dos 9 municípios da Península de 
Setúbal que vão disputar as modalidades de ténis e karaté. 
Para receber este calendário competitivo, a câmara 
municipal conta com os apoios do Vulcanense Futebol 
Clube e do Grupo Desportivo Alcochetense. As provas de 
ténis vão decorrer das 09h30 às 18h00 e as competições 
de karaté decorrem das 14h30 às 18h00. 

SÁB.3   
PARQUE DESPORTIVO DO VALBOM / 
PAVILHÃO DESPORTIVO / COURTS TÉNIS GDA 

JOGOS DO FUTURO 2017



Público: 6 aos 15 anos. Duração: 90 minutos (aprox.). Informações e 
marcações: biblioteca de Alcochete / 21 234 97 20 / biblioteca@cm-al-
cochete.pt. As aulas de xadrez decorrem nos dias 10 e 17 de junho. 

SÁB.10 | 10H30    
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE  

AULAS DE XADREZ

DOM.11 | 10H30   
NÚCLEO SEDE

ANIMAÇÃO “VERÃO NO MUSEU” 
PARA PAIS E FILHOS

Público: pais e filhos (a partir dos 4 anos). Duração: 60 minutos 
(aprox.). Informações e inscrições: núcleo sede / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. A iniciativa está sujeita 
a marcação até quarta-feira anterior à atividade e está limitada 
à participação máxima de 15 pessoas e mínima de 6.

Aulas de xadrez  com orientação do professor Vítor Mira 
e dirigidas a crianças e jovens com idades compreendidas 
entre os 6 e os 15 anos.

Através de um pequeno 
ateliê de expressão plástica, 
pais e filhos vão produzir 
artefactos inspirados na 
coleção etnográfica do 
núcleo sede que é também 
representativa da tradição 
alcochetana, tais como o 
Tejo, os barcos com motivos 
coloridos, a salicultura 
e o universo taurino. 

SEX.9 | 21H15 
FÓRUM CULTURAL 

1.ª GALA DE FADO 
Artur Batalha, Cláudia Picado, Lúcia Mourinho e Martim 
Sargaço D'Aires são os fadistas que, acompanhados 
à viola por Miguel Ramos, à viola baixo por Fernando 
Nani e à guitarra portuguesa por José Manuel Duarte, 
vão atuar na 1.ª gala de fado do Núcleo Sportinguista. 
A apresentação do espetáculo estará a cargo do locutor 
da Rádio Amália, Joaquim Maralhas.

Público: geral. Duração: 120 minutos (aprox.). Organização: Núcleo 
Sportinguista de Alcochete. Informações: Carlos Lóia / 917 870 935 / 
António Filipe / 926 109 111. 

5 a 11 junhoSEMANA 2



Público: geral. Informações: Espaço Cultural Kálí / 966 360 709 / 
yoga.alcochete@gmail.com. 

SEX.16 A DOM.18         
JARDIM DO ROSSIO 

II FESTIVAL DE YÔGA DE ALCOCHETE

Espetáculo anual da Academia Portuguesa de Música e Artes 
(APMA), onde os alunos e professores de música, dança, pintura  
e teatro apresentam trabalhos elaborados ao longo do ano.

Público: geral. Duração: 150 minutos (aprox). Organização: Academia Portuguesa 
de Música e Artes / 915 076 639 / 218 052 619 / escola.apma@gmail.com. 

SÁB.17 | 20H30       
FÓRUM CULTURAL

ESPETÁCULO ANUAL DA ACADEMIA 
PORTUGUESA DE MÚSICA E ARTES

Em junho, o programa Alcochet’Aventura dá início aos passeios 
de canoagem. O primeiro percurso tem uma extensão aproximada 
a 5km e será realizado entre as vilas de Alcochete e de Samouco. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 3 horas (aprox.). Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

DOM.18 | 10H00       
RAMPA DE ACESSO AO TEJO JUNTO AO ALFOZ 
(CONCENTRAÇÃO)

PASSEIO CANOAGEM “ALCOCHETE – SAMOUCO”

12 a 18 junhoSEMANA 3

Aulas, demonstrações, workshops 
e palestras são alguns dos atrativos do II 
Festival de Yôga de Alcochete. Tratando-se 
de um festival gratuito e dirigido ao público 
em geral, este evento resulta da união 
de vários professores e instrutores de yoga 
e pretende divulgar como potenciar 
os recursos pessoais (corpo, mente 
e emoções), com a aplicação de técnicas 

que proporcionam mais energia, vitalidade, bem-estar físico, 
concentração, relaxamento e motivação. 



A anteceder mais uma edição do Festival 
Internacional de Papagaios de Alcochete, 
o 13.º Festival das Escolas vai trazer até 
à praia dos Moinhos, ateliês de construção 
de papagaios e muitos momentos 
de animação. 

Público: alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. Informações: 
associação GilTeatro / 919 430 579 / gilteatroalcochete@gmail.com 

SEG.19 A QUA.21 | 09H00 › 12H00 E 14H00 › 17H00 
PRAIA DOS MOINHOS
FESTIVAL DE PAPAGAIOS DAS ESCOLAS

No mês dos santos populares, a biblioteca 
do CESF propõe aos avós e netos uma 
oficina da memória que através da leitura 
de quadras, ateliês de escrita e expressão 
plástica vai despertar memórias sobre 
as tradições dos santos populares e promover 
o convívio intergeracional.

Público: população sénior e netos. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: 
biblioteca escolar e comunitária de São Francisco / 212 349 720. As inscrições devem 
ser efetuadas até 20 de junho e a realização da iniciativa está condicionada 
à participação mínima de 6 participantes. 

QUI.22 | 11H00
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO

OFICINA DE MEMÓRIAS: SANTOS POPULARES

19 a 25 junhoSEMANA 4

Neste dia os participantes de todas as classes 
do programa Alcochet’Ativo vão dar cor e 
forma a um espetáculo com demonstrações 
de ginástica e dança que representam 
o culminar de um trabalho desenvolvido 
durante a época desportiva. 
A ginástica infantil, o clube Viva +, a ginástica 
especial e os trabalhadores em forma são 

as classes que vão atuar neste festival de encerramento. 

Público: maiores de 5 anos. Duração: 2 horas (aprox.). Informações: setor 
de desporto / 212 348 649 ou 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUI.22 | 20H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE

FESTIVAL DE ENCERRAMENTO 
DO PROGRAMA ALCOCHET’ATIVO



A tradição é cumprida nestes dias com 
a realização das festas em honra do santo 
padroeiro da vila de Alcochete: São João 
Baptista. Na noite que antecede o feriado 
municipal, 23 de junho, o largo de São João 
é palco da tradicional bênção da fogueira 
e no dia 24 de junho, a procissão em honra 
de São João Baptista percorre as principais 
ruas da vila. 

Organização: Paróquia de São João Baptista. 

FESTAS DE SÃO JOÃO BAPTISTA

Público: geral. Horário: 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Co-organização: 
câmara municipal e associação Gil Teatro. Informações: Gil Teatro / 919 430 579 / 
gilteatroalcochete@gmail.com. 

SEX.23 E SÁB.24 
VILA DE ALCOCHETE

Durante dois dias, a praia dos Moinhos 
volta a encher-se de cor, perícia, destreza, 
ateliês de construção de papagaios 
e muita animação com a 15.ª edição 
do FIPA. Como é habitual, durante 
o festival vão passar pelo areal da praia 
alguns dos maiores especialistas, 
nacionais e internacionais, na arte 

e manobra de papagaios estáticos e acrobáticos. E na noite de 24 
de junho, papagaios iluminados vão dar cor ao 9.º festival noturno 
de papagaios. 

SÁB.24  E DOM.25 
PRAIA DOS MOINHOS 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAPAGAIOS

Público: geral. Organização: equipa de Protocolo RSI Montijo/ Alcochete. 
Informações e inscrições: 912 329 677. 

Sob o lema “Um gesto, um sorriso”, a 
equipa de protocolo RSI Montijo/ Alcochete 
volta a promover uma caminhada solidária 
com o objetivo de recolher alimentos não 
perecíveis que serão entregues às famílias 
mais carenciadas do concelho, através do 
serviço de ação social da câmara municipal. 
Participe e faça a diferença ajudando quem 
mais precisa!

SÁB.24 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE (CONCENTRAÇÃO)

CAMINHADA SOLIDÁRIA SÃO JOÃO



Público: geral. Duração: 3 horas (aprox.). Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.24 | 15H00      
SÍTIO DAS HORTAS (CONCENTRAÇÃO)   

CANOAGEM “PAIS E FILHOS”

Uma nova experiência para os mais novos é o que se 
pretende com este passeio de canoagem para pais e 
filhos. Embora não haja limite de idades para participar 
nesta atividade do Alcochet’Aventura, os menores têm que 
estar acompanhados de um encarregado de educação ou 
de um familiar direto. 

Aulas generalizadas para pessoas que tenham dúvidas 
no dia-a-dia na utilização dos computadores.

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

QUA.28 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE   

“MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS” 

Ao fim de 25 anos, o grupo de sevilhanas do Aposento 
do Barrete Verde retomou a sua atividade e, a caminho 
do seu 2.º aniversário, está a preparar uma grande noite 
com vários grupos convidados. 

Público: geral. Duração: 120 minutos (aprox.). Ingresso: €3. 
Informações e reservas: Grupo de Sevilhanas do Aposento do Barrete 
Verde / Jorge Perinu / 915 007 105 / sevilhanasapbarreteverde@gmail.com. 

SEX.30 | 21H00 
FÓRUM CULTURAL   

I ENCONTRO DE SEVILHANAS 
DO GRUPO DE SEVILHANAS 
DO APOSENTO DO BARRETE VERDE

26 a 30 junhoSEMANA 5



PASSEIOS NO BOTE LEÃO 

A DECORRER…

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

FICHA TÉCNICA:

Informações e inscrições: posto de turismo / 212 348 655 / 
posto.turismo@cm-alcochete.pt.

O Bote Leão já regressou ao Tejo e, no mês de junho, 
de terça-feira a sábado tem um calendário de passeios 
turísticos que podem ser consultados em 
www.cm-alcochete.pt. 

Horário de visita: de quarta a sexta-feira, das 13h30 às 18h00, 
ao sábado, das 14h30 às 18h00. 

Um percurso pelas artes plásticas e que nos dá a 
conhecer o que de novo e significativo estava a aconte-
cer no mundo das artes em Portugal, numa era em que 
as intervenções de rua proclamavam mudança. 

EXPOSIÇÃO “RUPTURAS ANOS 70”

ATÉ 29 JULHO 
FÓRUM CULTURAL

Horário de visita: terça-feira, das 14h00 às 17h30, de quarta a 
sexta-feira, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ao sábado, das 
14h00 às 18h00, e ao domingo, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00. 

Imagens e testemunhos que trazem até nós as lides 
dos alcochetanos ora no sal, em Alcochete, ora no 
carvão, na Central Tejo em Lisboa. 

“OS ALCOCHETANOS 
NA CENTRAL TEJO: MEMÓRIAS”

ATÉ 31 DEZEMBRO 
NÚCLEO SEDE




