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 SEMANA 1
 1 a 4 março

QUI.1 A TER. 15 MAIO 
BIBLIOTECA DA JUNTA 
DE FREGUESIA DE SAMOUCO

ANIMAÇÃO 
“O PRÍNCIPE CINDERELO”

O Príncipe é baixinho, 
sardento e magricela. 
Estava sempre a limpar e 
a tratar dos seus 3 irmãos, 
enormes e peludos. Uma 
noite, uma fada cai pela 
chaminé, meio 
atrapalhada e pouco dada 
a higiene. Ela quer realizar 
todos os desejos do 
Príncipe, mas parece que 
está sempre a 
enganar-se… Uma 
fantástica história de 
Babette Cole. 

Público: alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 45 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca da junta de freguesia de Samouco / 218 050 554. O 
horário da iniciativa será definido de acordo com a disponibilidade dos 
estabelecimentos de ensino e é necessário efetuar inscrição. 

QUI.1 A SEX.23 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
E BIBLIOTECAS ESCOLARES

SEMANA DA LEITURA: 
A BIBLIOTECA VAI ÀS ESCOLAS CELEBRANDO O 
PRAZER DE LER
A biblioteca de Alcochete dinamiza mais uma Semana da Leitura em 
Alcochete e visita as escolas do concelho com o tema escolhido para 
este ano: “A leitura em vários suportes”. Uma iniciativa que 
comemora a leitura como um ato comunicativo, de liberdade e 
responsabilidade, um espaço de encontro, criativo e colaborativo. 
Iniciativa inserida no plano de atividades da RBAL.

Público: alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 45 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. O horário da iniciativa será definido de acordo com a 
disponibilidade dos estabelecimentos de ensino. 
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SEX.2 E SÁB.3 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 

IX ENCONTRO NACIONAL 
DE ESCOLAS DE SEVILHANAS
Oito grupos convidados e o grupo anfitrião vão dar cor 
e salero ao IX Encontro Nacional de Escolas 
Sevilhanas promovido pelo grupo de Danças 
Sevilhanas Rocieras de Alcochete. Para além das 
danças sevilhanas, nestes dois dias de espetáculo, 
poderá ainda sentir-se a paixão que une os bailarinos 
que vão passar pelo palco do fórum cultural. 

Público: geral. Duração: 180 minutos. Organização: Grupo 
de Sevilhanas Rocieras de Alcochete. Informações: 912 166 
956 / geral.rocieras@gmail.com. 

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

ANIMAÇÃO DE LEITURA “CONTOS 
DE OUTRORA, AGORA: HISTÓRIAS 
COM GATOS E RATOS”
“A história da Carochinha” e alguns fantoches dão 
mote a esta animação que tem o rato como 
protagonista. Mas como não há rato sem gato muitos 
serão os miaus que se escutarão nesta sessão. 
Sessão integrada no programa “No 1.º sábado de 
cada mês…Era uma vez!”.

Público: pais e filhos (3 aos 12 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A iniciativa está limitada 
à participação máxima de 30 crianças na sessão da manhã 
e 25 na sessão da tarde. A iniciativa necessita de inscrição.

 SEMANA 2
 5 a 11 março

TER.6 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

EXPOSIÇÃO “AJUDARIS’17 – 
HISTÓRIAS DE ENCANTAR”
A IPSS Ajudaris promoveu o projeto “Histórias 
da Ajudaris”, fruto do contributo recebido por 
ilustradores, parceiros solidários e 
estabelecimentos de ensino. Na inauguração 
desta exposição, vão estar presentes os autores 
dos textos, alunos das turmas A1 do J.I. da 
Restauração, H1 da E.B. 



do Passil e 5.ºA da E.B. El-Rei D. Manuel I 
do ano letivo passado, para uma sessão 
de autógrafos. Em paralelo decorrerá 
uma venda solidária da publicação. 
Iniciativa inserida no plano de atividades 
da RBAL.

Público: geral. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 31 de março. 

QUI.8
CONCELHO DE ALCOCHETE

OFERTA DE FLORES 
ÀS MULHERES DO CONCELHO
O Dia Internacional da Mulher é uma das datas mais marcantes da 
história e da democracia. O executivo municipal assinala o dia com a 
oferta de flores às mulheres do concelho, um simples mas muito 
significativo gesto pelo valor que as mulheres têm na sociedade 
contemporânea. 
Iniciativa integrada nas comemorações do Dia Internacional da Mulher. 

Público: geral. 

QUI.8 | 18H30 
FÓRUM CULTURAL 

EXPOSIÇÃO “PINTURA PARTILHADA” PELA 
ESCOLA COMUNITÁRIA DE ALCOCHETE
Os alunos da Escola Comunitária de Alcochete apresentam uma 
exposição de pintura coletiva alusiva ao Dia Internacional da Mulher e 
ao 40.º aniversário desta escola que fomenta a cultura, educação e 
ocupação de tempos livres. 

Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Horário de visita: de segunda a sexta-feira, das 
09h00 às 13h00 e das 13h30 às 17h30. Em dias de espetáculo, 60 minutos antes do 
respetivo início. Patente ao público até 4 de maio. 

SEX.9 | 21H00 
SALÃO DA SOCIEDADE IMPARCIAL 
15 DE JANEIRO DE 1898

LEITURA, TEATRO E EXPOSIÇÃO 
“MULHERES”
Um espetáculo de leitura dramatizada, cenas teatralizadas e 
ainda uma exposição fotográfica onde o universo da mulher é o 
mote. Este é o convite irrecusável da Associação Teatro Livre e 
do Teatro de Amadores de Alcochete para esta sexta-feira à 
noite.  

Público: geral. Organização: Associação Teatro Livre. 













TER.27 A QUI.29
NÚCLEO DE ARTE SACRA

MASTERCLASS DE PIANO 
E I FESTIVAL DE PIANO
O CRAM realiza uma masterclass de piano orientada pela 
professora Carla Seixas. À noite, às 21h30, 
a masterclass dá lugar ao I Festival de Piano. 
Aponte na agenda:
27 mar. – Concerto pelo pianista António Luís Silva
28 mar. – Concerto a quatro mãos pelos pianistas 
                  Tiago Nunes e Maja Stojanovska
29 mar. – Concerto pelos alunos da masterclass. 

Organização: Conservatório Regional de Artes do Montijo. Ingressos 
masterclass: de €20 a €65. Ingressos I Festival de Piano: €4 (um concerto) ou €6 
(dois concertos). Informações e inscrições: CRAM / 211 826 071 / 926 028 702 / 
conservatoriomontijo@epmontijo.pt. As inscrições devem ser efetuadas até 12 de 
março. 

QUA.28 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…
Neste dia, o “Mr. Mouse” tira dúvidas sobre a utilização de 
computadores numa sessão de esclarecimento destinado ao 
público em geral. 

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

QUA.28 | 19H30
SKATE PARQUE DA PRAIA DOS MOINHOS

DIA INTERNACIONAL 
DA JUVENTUDE – FESTA HOLI OP
Um evento de cor e música em que os participantes adquirem sacos de 
pó colorido e, acompanhados pelo som de um DJ, são desafiados a dar 
cor a esta festa que será contagiante. 

Público: dos 15 aos 20 anos. Duração: 120 minutos (aprox.). Co-organização: 
Câmara Municipal de Alcochete e Associação de Estudantes da Escola 
Secundária de Alcochete. 

QUI.29 A 2 ABRIL 
ALCOCHETE E ATALAIA

CÍRIO DOS MARÍTIMOS
Durante o período pascal, Alcochete vive momentos de devoção 
a Nossa Senhora da Atalaia, bem patentes no Círio dos 
Marítimos que regista o seu ponto alto na segunda-feira de 
Páscoa, com a arrematação de bandeiras e fogaças benzidas. 
Com origem nos marítimos, esta é uma tradição secular que se 
mantém viva até aos dias de hoje graças à fé dos alcochetanos. 


