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SEG.4    
BIBLIOTECA DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE SAMOUCO

Público: alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico. Duração: 90 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. A iniciativa realiza-se nos 
dias 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20 de dezembro em 
horário a definir com os estabelecimentos de ensino. 

TER.5    
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 
ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“FELIZ NATAL, LOBO MAU!”

O lobo mau saiu para 
apanhar o Capuchinho 
Vermelho, mas quem 
encontrou foi o Pai Natal. 
Será que este lobo 
merece um presente? 
Uma animação em que 
será recriado o ambiente 
deste conto com 
os protagonistas Pai Natal 
e Lobo Mau. 

1 a 10 de dezembro
SEMANA 1

Público: alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico. Duração: 40 minutos. Informações e inscrições: 
biblioteca da Junta de Freguesia de Samouco / 218 050 
554. A iniciativa decorre até dia 14 de dezembro em 
horário a definir com os estabelecimentos de ensino. 

ANIMAÇÃO DE LEITURA “COMO 
GRINCH ROUBOU O NATAL”

Grinch, uma criatura 
verde e mesquinha, odeia 
o espírito de Natal. 
Na terra da Quemlândia 
moram os Quem, 
criaturas felizes que 
preparam o Natal com 
muita dedicação. 
Na véspera do grande dia, 

Grinch resolve invadir as casas dos Quem 
para roubar tudo o que simboliza o Natal 
e acabar com este dia. Contudo não está 
à espera de descobrir a verdadeira magia do 
Natal, aquela que está dentro dos corações.



Público: alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico. Duração: 45 minutos. Informações e inscrições: 
biblioteca escolar e comunitária de São Francisco / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A iniciativa 
decorre nos dias 5, 12 e 13 de dezembro, das 10h00 
às 13h00 e das 14h30 às 18h30. 

TER.5   
BIBLIOTECA ESCOLAR E 
COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO 

ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“A LISTA DE NATAL”
Ana é uma menina como muitas outras que 
adora o Natal e anseia pela chegada do Pai 
Natal. E como já aprendeu algumas letras, 
resolve ser ela própria a escrever a carta ao 
Pai Natal. Mas… na hora de abrir os 
presentes qual não foi o seu espanto, quando 
descobriu que nenhum dos seus presentes 
correspondia ao que ela tinha pedido… Será 
que o Pai Natal se enganou? 

Um espetáculo em 
formato musical 
inspirado na história 
da Branca de Neve. Os 
anões Comilão, Zangado, 
Trapalhão e Feliz, 
a rainha Antonieta, 
o espelho Linguarudo 
e o corcunda Raimundo 
são as personagens 

desta aventura em plena Floresta das 
Árvores das Letras. Os anões vão conseguir 
salvar a Branca de Neve? E o príncipe Rafael 
chegará a tempo?

Público: alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 
básico. Direção artística e autor do texto: Miguel Ruivo 
Duarte. Encenação: Tiago da Cruz. Direção musical: 
Josina Filipe. Média e promoção: Sandra Godinho. 
Sonoplastia: Luís Nunes. Produção e booking: Liliana 
Duarte (Companhia Rituais dell Arte). Elenco: Ana Lapa, 
Rosária Rocha, Mariana Santos, Sérgio Souza, Gonçalo 
Babo, marta Correia, João Pedro Silva, Adriana Sá 
Couto, Inês Faria, Cristina Miranda e Ruben Santos. 
Informações e inscrições: Companhia Rituais dell Arte 
/ 967 548 644 / 968 130 532 / rituaisdellarte@gmail.com. 

QUA.6 | 10H30 E 13H30     
FÓRUM CULTURAL 

MUSICAL INFANTIL 
“A BRANCA DE NEVE”



QUI.7 | 17H30   
FÓRUM CULTURAL 

EXPOSIÇÃO “METAMORFOSE”, 
PINTURA DE FÁTIMA MADEIRA

A tauromaquia é um tema 
controverso que desperta 
muitas emoções e sentimentos. 
Longe destas controvérsias, 
Fátima Madeira apresenta uma 
abordagem plástica que 
explora o movimento da cor, 
os contrastes, as texturas 
e as formas atribuindo-lhes 
sensações. Uma transformação 
metamorfósica que não 
se limita apenas a novas 
composições, mas também 
é expressa nos materiais 
utilizados que são afastados 
da função para o qual foram 
concebidos.

Público: geral. Horário de visita: segunda a sexta-feira, das 09h00 
às 13h00 e das 13h30 às 17h30, e em dias de espetáculo, 
60 minutos antes do seu início. Informações: fórum cultural / 
212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. Patente ao público 
até dia 3 de fevereiro. 

SEX.8 | 10H00 ÀS 12H00    
PAVILHÃO DESPORTIVO DO SAMOUCO

CONVÍVIO DESPORTIVO: 
BASQUETEBOL, GINÁSTICA 
E JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS

Uma manhã de convívio 
desportivo e de proximidade 
entre o público escolar 
e o movimento associativo 
desportivo em torno 
de basquetebol, ginástica 
e jogos pré-desportivos. 

Público: alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. 
Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 



Durante estes dias a magia da 
quadra natalícia vai se sentir 
no largo de São João, onde se 
realizará a primeira edição 
do Mercado de Natal que será 
uma montra ao ar livre de 
artesanato, doçaria e comércio 
tradicional. Contamos com 
a sua presença neste Mercado 
que vai envolver os visitantes 
no ambiente mágico que 
distingue esta época do ano. 

SEX.8 A DOM.10 E SÁB.16 E DOM.17
10H00 ÀS 17H00    
LARGO DE SÃO JOÃO

MERCADO DE NATAL

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 720 / 
mercadodenatal@cm-alcochete.pt.   

O Pai Natal e as suas renas 
são os protagonistas desta 
animação de leitura onde não 
vai faltar um tom humorístico 
repleto de apontamentos com 
curiosidades e desafios para 
os participantes. 

Uma iniciativa integrada no Mercado de Natal. 

Público: pais e filhos. Duração: 60 minutos. Informações: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt.

ANIMAÇÃO DE LEITURA “HISTÓRIAS 
COM RENAS E PAIS NATAIS”

SÁB.9 E DOM.10 | 11H00 E 15H00 
GALERIA MUNICIPAL  

Vários grupos musicais e de dança vão atuar neste 
festival que, na sua 10.ª edição contará ainda com um 
apontamento de teatro e o tradicional sorteio de brindes 
promocionais. Um momento de confraternização, numa 
época festiva, que fomenta a proximidade e uma maior 
união entre os diversos parceiros da comunidade educativa. 

Público: geral. Ingresso: €1,00. Informações: Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da Escola Secundária de Alcochete / 
914 046 066 / apee.esa@gmail.com. 

10.º FESTIVAL DE NATAL 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Secundária de Alcochete

SÁB.9 | 21H00
FÓRUM CULTURAL 



A Quinta da Coutadinha, a Marinha Nova 
e o Pinhal das Areias são locais naturais 
que aguardam a passagem dos participantes 
deste programa “2 em 1” que marca 
o encerramento de mais uma temporada 
do Alcochet’Aventura. Com 10km (pedestre) 
e 25km (btt) de extensão, os percursos são 
acompanhados por guia. 

Samouco está de parabéns pela sua elevação à categoria de vila 
e no 13.º aniversário desta data realiza-se uma sessão solene que 
contará com as intervenções dos presidentes da Câmara 
Municipal e da Junta de Freguesia de Samouco, com um 
reconhecimento público à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Alcochete e com um apontamento musical 
protagonizado por Martim Vicente, finalista do programa “Ídolos”. 
A anteceder esta cerimónia, às 15h00, a fanfarra dos bombeiros 
voluntários de Alcochete percorrerá as principais artérias da Vila. 

Público: maiores de 10 anos (pedestre) e maiores de 14 anos (BTT). Duração: 150 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

DOM.10 | 09H00
PRAÇA DE TOIROS DE ALCOCHETE (concentração)

Público: geral. Informações: junta de freguesia de Samouco / 212 315 597 / 
geral@jf-samouco.pt 

ALCOCHET’AVENTURA: PEDESTRE E BTT 
“VALE DA MARINHA NOVA”

DOM.10 | 15H30
JUNTA DE FREGUESIA DE SAMOUCO

13.º ANIVERSÁRIO 
DA ELEVAÇÃO DE SAMOUCO A VILA

No âmbito do projeto Reunir, a equipa de protocolo de RSI 
Alcochete/ Montijo vai criar uma aldeia de Natal. As figuras desta 
aldeia foram criadas com o apoio de várias instituições e com 
recurso a materiais recicláveis. Esta aldeia vai estar em exposição 
até ao dia 6 de janeiro e, entre os dias 11 e 15 de dezembro, vão 
ser realizadas algumas iniciativas lúdicas para que as crianças 
do concelho possam participar nesta iniciativa. 

Público: geral. Informações: setor de educação e desenvolvimento social / 
212 348 646 / dis.seds@cm-alcochete.pt. 

SEG.11
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO (jardim do coreto)

ALDEIA DE NATAL



11 a 17 de dezembroSEMANA 2

Para além da narração de histórias, esta 
atividade contempla um quizz de Natal que 
conta com a participação do público. 
Como estarão os conhecimentos sobre as 
tradições natalícias? Haverá ainda espaço 
para a troca de ideias originais que podem 
ser acrescentadas ao Natal de cada família. 
Uma iniciativa integrada no Mercado de Natal. 

Público: pais e filhos. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

ANIMAÇÃO DE LEITURA “HISTÓRIAS 
COM O MENINO JESUS E OS REIS MAGOS”

SÁB.16 E DOM.17 | 11H00 E 15H00 
GALERIA MUNICIPAL 

Nesta iniciativa de expressão plástica para pais e filhos é lançado 
o desafio para os participantes criarem enfeites de Natal inspirados 
na coleção de arte sacra do museu municipal. Uma oportunidade para 
apreciar de uma forma mais atenta o acervo que reside neste núcleo 
museológico.

Público: pais e filhos (maiores de 4 anos). Duração: 60 minutos. Informações 
e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
A iniciativa está sujeita a marcação até à quarta-feira anterior à sua data 
de realização. A iniciativa está limitada à participação mínima de 10 participantes 
e máxima de 20. 

ANIMAÇÃO “NATAL NO MUSEU” 
– PAIS E FILHOS

DOM.17 | 10H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA

A Brigada do Mar abraçou o desafio “Ajudar a salvar o rio Tejo!” e vai 
realizar a 4.ª ação de limpeza que conta com a participação de muitos 
“brigadeiros”. A praia dos Moinhos é o ponto de partida desta ação 
de voluntariado que vai decorrer até à área da Fundação das Salinas 
do Samouco. E como estamos em dezembro, o único requisito para 
participar nesta ação é a utilização de um adereço de Natal. 
Mais informações sobre esta atividade em www.cm-alcochete.pt 

Público: geral. Organização: Brigada do Mar. Apoios: Câmara Municipal e Fundação 
das Salinas do Samouco. 

4.ª AÇÃO DE LIMPEZA NO TEJO 
– BRIGADA DO MAR

DOM.17 | 09H30
PRAIA DOS MOINHOS 



18 a 24 de dezembroSEMANA 3

Público: dos 6 aos 14 anos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. A iniciativa está limitada à participação de 40 alunos 
e mínima de 15. 

A anteceder a quadra natalícia, em plenas férias escolares, 
os alunos podem participar num programa de férias ativas em que 
as modalidades desportivas existentes no concelho de Alcochete 
estarão em destaque. Para além de um programa de férias divertido 
e ativo, o público infanto-juvenil pode assim também adquirir mais 
competências desportivas. 

FÉRIAS 
ATIVAS 
“NATAL 
A MEXER 
MODALIDADES”

SEG.18 A SEX.22 | 09H00 ÀS 17H00 
COMPLEXO DESPORTIVO DO VALBOM

Público: dos 6 aos 12 anos. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca da Junta 
de Freguesia de Samouco / 218 050 554. 

Um ateliê de expressões que vai colocar a imaginação 
dos participantes a trabalhar em prol de um Natal mais colorido!

ATELIÊ DE ARTES 
“DÁ BRILHO AO TEU NATAL” 

TER.19 | 14H30 ÀS 16H30  
BIBLIOTECA DE JUNTA DE FREGUESIA 
DO SAMOUCO



“A Noite de Natal” de Sophia de Mello Breyner é o ponto 
de partida para este encontro intergeracional que 
se pretende que seja um momento de partilha 
de memórias. Numa conversa animada vamos avivar, 
reviver e partilhar histórias de Natais já passados. Para 
além da partilha de saberes, os participantes vão poder 
criar memórias com a elaboração de um postal 
ou de enfeite de Natal. 

Público: avós e netos. Duração: 60 minutos. Informações 
e inscrições: biblioteca escolar e comunitária de São Francisco / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

QUA.20 | 15H30 
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO

OFICINA DA MEMÓRIA 
“O MEU NATAL” PARA AVÓS E NETOS

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

Este é um programa da biblioteca de Alcochete que visa, 
através de uma aula generalizada dissipar qualquer dúvida 
relacionada com a utilização diária dos computadores. 

QUA.27 | 15H00 ÀS 17H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

“MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS”

25 a 31 de dezembroSEMANA 4



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:

Nota: para este espetáculo é necessário levantamento de ingressos 
no fórum cultural ou no posto de turismo que serão disponibilizados 
apenas no dia do espetáculo. Não são aceites reservas. 

Com o aproximar da quadra natalícia chega-nos 
também mais um ciclo de concertos de Natal com 
entrada livre. Este programa da câmara municipal é já 
um clássico e permite aos munícipes conhecer e apreciar 
alinhamentos musicais dedicados a esta época do ano. 

CICLO DE CONCERTOS 
DE NATAL

9 A 16 
ALCOCHETE / SAMOUCO / SÃO FRANCISCO

MÚSICA DE CÂMARA 
PELO CONSERVATÓRIO REGIONAL 
DE ARTES DO MONTIJO

SÁBADO, 9 DE DEZEMBRO | 16H30   
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO  

SCHOLA CANTORUM GRUPO VOCAL

DOMINGO, 10 DE DEZEMBRO | 17H00   
NÚCLEO DE ARTE SACRA DO MUSEU 
MUNICIPAL (IGREJA DA MISERICÓRDIA)  

CORAL SAMOUCO 

SEXTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO | 21H30   
IGREJA DE SÃO BRÁS (SAMOUCO) 

O PRINCIPEZINHO / ORQUESTRA 
DE SOPROS E PERCUSSÃO 
DO CONSERVATÓRIO REGIONAL 
DE ARTES DO MONTIJO

SÁBADO, 16 DE DEZEMBRO | 21H30   
FÓRUM CULTURAL  

ORFEÃO DA SOCIEDADE IMPARCIAL 
15 DE JANEIRO DE 1898

21H30   
NÚCLEO DE ARTE SACRA DO MUSEU 
MUNICIPAL (IGREJA DA MISERICÓRDIA)  


