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Público: geral. Duração: 2 horas (cada sessão). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A formação 
decorre nos dias 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 e 29 de setembro 
e termina a 13 de outubro. 

TER.5 | 10H30 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
54.ª FORMAÇÃO 
– INICIAÇÃO 
À INFORMÁTICA
Uma formação para participantes com 
conhecimentos consolidados em tecnologias 
de informação e comunicação e que tenham 
interesse em adquirir competências 
avançadas na área das TIC.

1 a 10 setembro
SEMANA 1

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 
60 minutos. Informações e marcações: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta iniciativa que 
está limitada à participação máxima de 30 crianças na 
sessão da manhã e 25 na sessão da tarde. 

SÁB.2 | 11H00 E 15H00      
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ANIMAÇÃO DE LEITURA
“HISTÓRIAS DE LETRAS
E NÚMEROS”

Depois de umas merecidas férias, é tempo 
de regressar às aulas e conhecer novos 
amigos, novos professores, novas animações 
de leitura com… muitas histórias, letras 
e números. Vai ser um regresso em grande 
e ninguém pode faltar!
Animação integrada “No 1.º sábado 
de cada mês…Era uma vez! – Opostos… mas 
não tanto!”.



Informações: setor de educação / 212 348 645 
/dis.se@cm-alcochete.pt. O programa da receção 
à comunidade educativa estará disponível em 
www.cm-alcochete.pt. 

QUA.6 | 16H00      
CENTRO ESCOLAR 
DE S. FRANCISCO

RECEÇÃO À COMUNIDADE 
EDUCATIVA

Para dar as boas-vindas à comunidade 
educativa do concelho, a câmara municipal 
organiza uma receção que, este ano, terá 
como propósito dar a conhecer os recursos 
físicos e sociais existentes na comunidade 
local e que são promotores do bem-estar 
social e emocional das crianças e jovens 
do concelho. 

Nesta etapa final que vai 
decorrer em Alcochete 
serão eleitas as 10 
representantes 
portuguesas ao título de 
Miss European 2017 que 
vai decorrer em La 
Valetta, Malta. Trata-se 

de um evento de cariz solidário, cujas receitas 
revertem a favor da associação Pata d’Açúcar. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: 
Look de Glamour / Associação Pata d’Açúcar. 
Informações e reservas: João Vale / 917 248 483. 

SÁB.9 | 21H00        
FÓRUM CULTURAL

MISS EUROPEAN 
PORTUGAL 2017



SÁB.16 E DOM.17   
LARGOS DE SÃO JOÃO 
E ALMIRANTE GAGO COUTINHO

SEMANA EUROPEIA 
DA MOBILIDADE

Associe-se às comemorações da Semana Europeia 
da Mobilidade e utilize neste fim-de-semana meios 
de transporte não poluentes. Mais uma vez, a câmara 
municipal comemora esta data e disponibiliza no largo 
de São João bicicletas para passeios de curta duração. 
Mas há mais: poderá realizar circuitos com os “amigos 
orelhudos” ou em karts cedidos pela Cereja Aventura. 
Para os mais pequenos também há diversão garantida 
com pinturas faciais, insufláveis e outras animações.

PROGRAMA: 
16 de setembro – 11h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h30
Bicicletas 
Pinturas faciais para crianças (“As Comadrezinhas”)
Dynamic boats
Insuflável

11h00 às 13h00 – Passeio de burro no largo Almirante 
Gago Coutinho

17 de setembro – 11h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h30
Bicicletas 
Karts (Cereja Aventura)
Pinturas faciais para crianças (“As Comadrezinhas”)
My Slide
Insuflável “Aldeia dos Índios”

11h00 às 13h00 – Passeio de burro no largo Almirante 
Gago Coutinho

Público: geral. Informações: 212 348 600. 

11 a 17 de setembro SEMANA 2



SÁB.16 | 16H00    
FÓRUM CULTURAL 

“A GALINHA RUIVA” PELA
COMPANHIA TEATRO BOCAGE

Público: maiores de 4 anos. Duração: 45 minutos. Texto e encenação: 
Leone de Lacerda. Interpretação: Sandra Soares, Tiago Paralta. 
Cenografia e Figurinos: Leone de Lacerda. Desenho e Operação de 
luz e som: Fábio Ventura. Design gráfico: Paulo Martins. Produção: 
Companhia do Teatro Bocage. Ingressos: €5 (criança) / €7,50 (criança 
e adulto) / €10,00 (família – 3 pessoas) / €12,50 (família – 4 a 5 
pessoas). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas 
até dia 14 de setembro. 

Com os seus pintainhos famintos, a galinha ruiva parte 
em busca de comida na quinta biológica onde vive. Tanto 
procura e esgravata que encontra uns grãozinhos de trigo… 
mágicos! Para os plantar pede auxílio aos seus amigos 
que, de tão preguiçosos que são, não estão para meter 
as mãos na lama, nem as patas na poça. Esta é uma 
história sobre amizade, tolerância e dedicação em que 
os animais terão que enfrentar as consequências dos seus 
atos pois cada um colhe o que semeia…Peça integrada 
no programa “Sábados Gigantes para Gente Miúda”.

A Associação de Especialistas para 
a Cooperação e Desenvolvimento 
(AECODE) escolheu Alcochete para 
realizar o 5.º Encontro de Escritores 
da Lusofonia. 
Uma tarde de partilha 
de experiências e leituras, com 

escritores oriundos de países lusófonos, que contará 
com a participação da Andante Associação Artística e 
que assinala o 9.º aniversário da biblioteca de Alcochete. 

SÁB.16 | 15H00  
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

5.º ENCONTRO COM ESCRITORES 
DA LUSOFONIA

Público: geral. Duração: 4 horas (aprox.). Informações: AECODE / 
910 900 579 / aecode.mail@gmail.com ou biblioteca de Alcochete / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. Inscrições: AECODE. 



No núcleo sede do museu municipal 
é possível ingressar numa viagem até 
ao século XVI e conhecer importantes 
testemunhos para a história do concelho 
de Alcochete. Nesta viagem será o rei 
D. Manuel I que irá receber os seus 
súbditos e falar sobre a expansão marítima, 
a arte, a vida na corte e as reformas que 
efetuou no seu tempo. 

Público: pais e filhos (a partir dos 7 anos). Duração: 60 minutos. Informações 
e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
As inscrições têm que ser efetuadas até à quarta-feira que antecede a iniciativa 
que está limitada à participação mínima de 6 participantes e máxima de 15. 

DOM.17 | 10H30   
NÚCLEO SEDE 

“O REI ALCOCHETANO” 
– ANIMAÇÃO PARA PAIS E FILHOS 

18 a 24 de setembroSEMANA 3

Público: geral. Duração: 75 minutos (aprox.). Ingressos: €15 ou €12 
(menores de 18 e maiores de 65 anos). Crédito fotográfico: Isabel Pinto. 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas até 
dia 21 de setembro. 

SÁB.23 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

CONCERTO COM ANTÓNIO ZAMBUJO
Sem dúvida alguma um dos mais 
conceituados artistas da atualidade. 
António Zambujo apresenta-se 
no fórum cultural de Alcochete com 
o seu sexto trabalho de originais 
– Rua da Emenda – um disco onde 
coabitam sonoridades do Brasil, 
França, Uruguai e do continente 
africano com expressão 
portuguesa. 
Numa noite que será certamente 
memorável, António Zambujo não 
deixará passar em claro outros 
momentos da sua carreira. 



25 a 30 de setembroSEMANA 4

Vamos todos caminhar por uma boa causa! O 
convite parte da Associação Alzheimer Portugal 
que nesta manhã organiza uma caminhada 
solidária que assinala o Dia Mundial da Doença 
Alzheimer. Com uma extensão de cerca de 6km 
e aberto à participação de todos, o passeio tem 
o valor de inscrição de €5 que reverterá para 
a Associação Alzheimer Portugal. 

Público: geral. Ingresso: €5. Informações: www.passeiodamemoria.org ou setor 
de desenvolvimento social / 212 348 646 / dis.sds@cm-alcochete.pt. Inscrições: 
Santa Casa da Misericórdia / 212 340 120 / geral@scmalcochete.pt  

“PASSEIO DA MEMÓRIA”

DOM.24 | 09H30
LARGO BARÃO DE SAMORA CORREIA

Uma história real sobre como crescer com uma 
irmã. Com humor, Raina conta-nos a história 
da sua relação com a irmã mais nova, Amara. 
Uma relação turbulenta que vamos conhecendo 
durante uma longa viagem de carro desde 
a Califórnia (onde vivem) até ao Colorado. 
A apresentação desta história é o ponto 
de partida para um ateliê que vai despertar 
o interesse e a imaginação através da banda 
desenhada. 

Público: crianças do 1.º ciclo (a partir do 2.º ano). Duração: 2 horas. Informações 
e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt.  

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “IRMÃS” 
DE RAINA TELGEMEIER 
ATELIÊ DE BANDA DESENHADA

SÁB.30 | 10H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

Durante esta tarde decorre na biblioteca de Alcochete uma aula 
generalizada com o “Mr. Mouse” destinada a todas as pessoas que 
tenham dúvidas na utilização diária de computadores. 

Público: geral. Duração: 2 horas. Informações e inscrições: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SESSÃO “MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS”

QUA.27 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE



Público: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / dis.sds@cm-alcochete.pt. 
Inscrições: associações de reformados de Alcochete e Samouco, juntas de freguesia 
do concelho e escola Conde Ferreira e para o Passeio da Memória na junta 
de freguesia e Santa Casa da Misericórdia de Alcochete.

X SEMANA SÉNIOR DE ALCOCHETE

Iniciativas culturais, recreativas e ações de sensibilização que 
fomentam o bem-estar integram esta X Semana Sénior que assinala 
o Dia Internacional do Idoso junto da população de Alcochete. 

20 de setembro
10h00 | Ação de sensibilização da Alzheimer Portugal
11h00 | Formação de coração humano
11h30 | Apresentação da master class Clube Viva +
Local: pavilhão de Alcochete

21 de setembro 
09h00 | Rastreios (Samouco)
11h00 | Rastreios (São Francisco)
14h00 | Recriação da laboração nas salinas | Local: ponte-cais
15h00 | Passeio no Bote Leão (séniores de Alcochete, Passil 
e Fonte da Senhora)

22 de setembro
09h00 | Rastreios | Locais: Alcochete, Passil e Fonte da Senhora

23 de setembro
15h00 | Visita à exposição Embarcações Tradicionais do Tejo
Local: núcleo de arte sacra
16h30 | Participação nas Conversas sobre o Sal: Do Sal, a Revolta 
e a Esperança | Local: biblioteca de Alcochete

24 de setembro
09h30 | Passeio da Memória | Concentração: Jardim do Rossio
15h00 | Baile convívio com lanche
Local: quartel dos Bombeiros Voluntários

25 de setembro
15h00 | Encontro musical com Escola Comunitária de Alcochete, 
Universidades Seniores da Moita e do Barreiro
Local: Casa do Povo de Alcochete

26 de setembro
09h00 | Recriação da laboração nas salinas | Local: ponte-cais 
10h00 | Passeio no Bote Leão (séniores de Samouco e de S. Francisco)

27 de setembro
21h00 | Espetáculo de fados | Local: Vulcanense Futebol Clube



Alcochete participa nas jornadas europeias do 
património que vão decorrer entre 22 e 24 de setembro. 
“Património e Natureza” é a temática destas jornadas 
que no concelho de Alcochete vão sugerir visitas aos 
núcleos museológicos, passeios no Bote Leão 
e animações para os mais pequenos. 

22 de setembro
Entrada gratuita nos núcleos Sede e de Arte Sacra
15h00 | Passeio a bordo do Bote Leão com destino 
à Reserva Natural do Estuário do Tejo
18h00 | Inauguração da exposição “Embarcações 
Tradicionais do Estuário do Tejo”

23 de setembro
Entrada gratuita nos núcleos Sede e de Arte Sacra
09h00 | Pedestre “Trilhos dos Salineiros” (início junto 
ao fórum cultural)
10h30 | Teatro de fantoches, oficina de expressões e jogos 
temáticos “Olha o Tejo Salgado” | Local: núcleo sede. 
Público: pais e filhos (dos 4 aos 12 anos). Inscrições obrigatórias: 
núcleo sede / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
Iniciativa limitada a uma participação mínima de 8 crianças 
e máxima de 25. 
15h00 | Passeio a bordo do Bote Leão com destino 
à ponte Vasco da Gama
16h30 | “Do Sal, a Revolta e a Esperança: conversas 
sobre o sal” | Local: biblioteca de Alcochete

24 de setembro
Entrada gratuita nos núcleos Sede e de Arte Sacra
10h30 | Animação da leitura, oficina de expressões e jogos 
temáticos “Há cá Flamingos!” | Local: núcleo sede. 
Público: pais e filhos (dos 4 aos 12 anos). Inscrições obrigatórias: 
núcleo sede / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
Iniciativa limitada a uma participação mínima de 8 crianças 
e máxima de 25.
15h30 | Passeio a bordo do Bote Leão com destino 
à ponte Vasco da Gama
16h00 | Ateliê de construção de papagaios pela 
associação GilTeatro | Local: galilé do núcleo de Arte Sacra. 

JORNADAS EUROPEIAS 
DO PATRIMÓNIO

Nota: os passeios no Bote Leão são gratuitos e têm uma duração 
de 90 minutos. Os ingressos devem ser levantados no posto de turismo, 
no dia de cada um dos respetivos passeios, a partir das 10h00 até 
15 minutos antes da hora de partida. Não há possibilidade de efetuar 
reservas e só serão disponibilizados 2 bilhetes por pessoa. 



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:

Horário de visita: terça-feira, das 14h00 às 21h00, e de quarta-feira 
a sábado, das 10h30 às 18h30. 

Uma homenagem a Florbela Espanca mas também 
a todos quantos a musicaram e cantaram ao longo 
dos anos. Uma exposição da Sociedade Portuguesa 
de Autores que assinala o 80.º aniversário da morte 
da autora. 

EXPOSIÇÃO “FLORBELA ESPANCA: 
PERDIDAMENTE”

ATÉ 2 SETEMBRO 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

Horário de visita: segunda a sexta-feira, das 09h00 às 18h00. 

58 artistas participam nesta mostra coletiva que reúne 
trabalhos de pintura, desenho, escultura e fotografia 
com tema livre. 

EXPOSIÇÃO COLETIVA 
“ALCARTE 2017”

ATÉ 8 SETEMBRO  
PAÇOS DO CONCELHO 

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. 

OS ALCOCHETANOS 
NA CENTRAL TEJO: MEMÓRIAS

ATÉ 31 DEZEMBRO   
NÚCLEO SEDE

A VISITAR…


