


SEX.27 | 10H30
PRAÇA DA REPÚBLICA

ABRIL NO SAMOUCO
Os alunos da freguesia do Samouco encerram o ciclo de 
leituras sobre a liberdade com a apresentação de poesias 
na praça da República. 

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

SÁB.28 | 10H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

OFICINA “ENCADERNAÇÃO JAPONESA” 
A encadernação 
japonesa é uma técnica 
tradicional, antiga e 
repleta de história que 
apresenta simplicidade 
na execução e elegância 
na forma de fazer um 
livro. A partir desta 

oficina poderá aprender a costura-base, a encadernação e 
a decoração para livros, blocos ou cadernos. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 180 minutos. Organização: Alfarroba 
Edições. Ingresso: €10 (com material-base incluído). Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta iniciativa que está limitada à 
participação mínima de 5 participantes e máxima de 20.

   PARA AS ESCOLAS…
NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE OU ESCOLA 
E.B. 2,3 EL-REI D. MANUEL I
Narração oral
“QUEM CONTA UM CONTO, 
ACRESCENTA E PRONTO!”
11, 13, 17, 18, 20, 26 e 27 de abril
Inscrições para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

  EM DESTAQUE…
NO NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL
Ser Cidadão. 25 de Abril – O Dia da Liberdade
10 a 27 de abril (3.ª, 4.ª e 6.ª feira) Nesta atividade do 
serviço educativo, o museu municipal vai falar sobre uma 
das datas mais importantes para o nosso país: o dia 25 de 
abril. Para alunos do ensino básico e secundário. 

Consulte o serviço educativo do museu municipal em www.cm-alcochete.pt. 

 SEMANA  23 a 29 abril

TER.24 | 10H30 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
(JARDIM DO CORETO) 

ANIMAÇÃO DE RUA “NA VOZ DOS JOVENS”

A liberdade vai ecoar na “voz dos jovens” e pelas principais ruas da vila 
nesta iniciativa que assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor e o 25 de Abril. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

TER.24 | 21H00
GALERIA MUNICIPAL  

“O QUE FICOU POR DIZER – A CENSURA 
NA CULTURA E NAS ARTES: 1936-1974”
Uma exposição documental da 
Sociedade Portuguesa 
de Autores que expõe a forma como a 
censura da ditadura incidiu sobre a 
obra de numerosos criadores 
portugueses de áreas tão diversas 
como a literatura, o cinema, a música 
e o teatro. 
Durante a inauguração, o Teatro Livre 
protagoniza um momento de leitura de 
poemas. Iniciativa integrada nas 
comemorações do 25 de abril  e 1.º de 
maio. 

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

TER. 24 | QUI.26 E SEX.27

VIVA MAIS – AULAS DE RUA
Os alunos do Clube Viva Mais saem à rua para participarem em aulas 
abertas à participação da população com o objetivo de dar a conhecer a 
estrutura deste programa desportivo.

 SEMANA    9 a 15 abril

SEG.9 
PAVILHÕES DE ALCOCHETE 
E DE SAMOUCO

TORNEIO FUTSAL INFANTIL – 
PETIZES E TRAQUINAS
Os jogos são fundamentais para um 
convívio salutar entre crianças. A autarquia convida 
petizes e traquinas do movimento associativo do concelho 
para participarem num torneio sem classificações 
integrado nas comemorações 
do 25 de abril e 1.º de maio.

Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Inscrição gratuita. O horário do torneio será definido de 
acordo com a disponibilidade dos clubes e associações inscritas. 

SEG.9 A SÁB.14 | 09H30 ÀS 16H00 
LARGO DE SÃO JOÃO 

“VAIVÉM OCEANÁRIO”

Numa visita a este “vaivém” ficamos a conhecer melhor a 
importância 
dos oceanos e a urgência de sermos conscientes na forma 
como nos relacionamos com os mesmos. 
De de 9 a 13 de abril as visitas são para o público escolar 
e no dia 14 está aberto para visitas 
do público em geral.

Informações: setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 645/6 / 
educacao@cm-alcochete.pt. 

antigo de Alcochete, que disponibiliza empréstimos em 
condições mais favoráveis para a reabilitação integral de edifícios 
destinados a habitação e atividades económicas. Saiba mais 
nesta sessão de esclarecimento. 

Público: agentes imobiliários, bancos aderentes, empresários na área da 
construção civil e reabilitação urbana, profissionais de arquitetura e engenharia. 
Informações: 212 348 625.
 

QUA.18 | 16H00 
NÚCLEO SEDE 

VISITAS ORIENTADAS 
AO NÚCLEO SEDE DO MMA

Integrada na programação do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios – Ano Europeu do Património Cultural, as visitas 
orientadas ao núcleo sede são uma viagem ao passado que 
permitem conhecer melhor a história do concelho de Alcochete. 
A visita realiza-se ainda no dia 22, às 15h00.

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.18 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…

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

SEX.20 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
62.ª FORMAÇÃO: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

Público: geral. Duração: 120 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 13 de julho. 

SÁB.21 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR 
E COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS
“BOM DIA LIBERDADE”
25 de abril de 1974 – Liberdade! De quê e para quê? 
Nesta manhã queremos reunir pais e avós, filhos e netos num jogo 
divertido em que se poderão ver as diferenças na forma de estar e viver 
antes e depois da Revolução dos Cravos. No fim desta descoberta de 
histórias em torno do 25 de Abril segue-se uma oficina de expressão 
plástica. 

Público: famílias (crianças a partir dos 6 anos). Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As famílias devem estar representadas por 
elementos de cada geração (avós, filhos e netos). A iniciativa está limitada à participação 
mínima de 4 inscrições e máxima de 10. As inscrições devem ser efetuadas até 18 de 
abril. 

SÁB.21 | 16H00
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO

VISITA MULTIMÉDIA 
– SANTA MARIA DE SABONHA 

Da antiga igreja de Santa Maria de Sabonha apenas sobreviveu 
um pórtico, repleto de simbologia histórica. Através dos trabalhos 
arqueológicos realizados e da interpretação da documentação 
escrita foi possível criar uma imagem daquilo que seria 
a antiga igreja. Atividade integrada na programação 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Ano Europeu 
do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

SEX.20 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO “QUEM É O JEREMIAS?” 
(COMÉDIA) 
Bé e Vavá são um 
casal que estão a 
atravessar uma fase 
de crise financeira, 
emocional e 
conjugal. Para 
agravar a situação 
vão ter a visita 
inesperada de Gega, 
o amigo de infância 
de Lucas e, como se 
não bastasse 
surgem ainda os 
primos de Bé e os 
irmãos motards Quim e Carlos. Uma comédia repleta de 
situações inesperadas, confusões e equívocos, sendo o 
maior deles saber quem é Jeremias…

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos (aprox.). Produção: 
Marisa Carvalho. Ingressos: €12,50 ou €10 (menores de 18 ou maiores de 
65 anos). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Ingressos no fórum cultural e posto de 
turismo. 

SÁB.21 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

OFICINA “ISTO É UM LIVRO”

Um livro pode ter uma folha, a história pode ser contada 
através de pop-ups e ainda girar como um carrossel. 
Nesta oficina para famílias pretende-se criar livros de 
artista, onde o pop-up, a técnica das escadas ou um livro 
em forma de acordeão ajudam a contar histórias. 

Público: famílias (crianças com mais de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Organização: Alfarroba Edições. Ingresso: €10 (inclui material base). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição para esta 
iniciativa que está limitada à participação mínima de 5 participantes e 
máxima de 10.   

SÁB.21 | 20H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NARRAÇÃO ORAL 
“A NOITE DOS CONTOS DO MUNDO” 

Um serão de sabedoria popular narrada em diferentes línguas! 
Vamos escutar um conto tradicional português, 
contos em francês, inglês, espanhol, alemão, italiano e em 
esperanto. Diferentes sonoridades permitem viagens mais 
ou menos distantes com aventuras imprevistas 
onde tudo é possível... 

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

SÁB.21 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

VIAGEM AOS SONS DA HISTÓRIA 
Orquestra de Sopros e Percussão do CRAM

Os compositores de música orquestral procuraram 
sempre referenciais nos grandes 
acontecimentos históricos da 
humanidade para a criação de 
importantes obras musicais. Nesta 
viagem a orquestra de sopros do 
CRAM visita momentos como a 
conquista da cidade de Jericó pelo 
povo israelita, a sucessão do reino de 
Inglaterra, a epopeia do 
descobrimento do caminho para a 
Índia, a colonização do oeste 
americano, o início do conflito 
nipo-americano e o colapso da URSS 
com a Glasnost. 

Público: geral. Direção musical: maestro Carolino Carreira. Ingresso: €4. 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas 
até ao dia 19 de abril. 
Os ingressos estão também à venda no posto de turismo. 

Horários: 
24 abril 09h00 – parque do Valbom (Alcochete) / praça da República 
(Samouco)
09h15 – largo 1.º de Maio (São Francisco); 
26 abril 15h30 (Fonte da Senhora) / 15h15 parque do Valbom (Alcochete); 
27 abril 10h30 (Passil). 
Duração: 45 minutos (cada aula). Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 09H30 
CONCELHO DE ALCOCHETE

MANHÃS 
INFANTIS

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 14H00
PISCINA MUNICIPAL

AQUAGAMES

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 
Entrada livre condicionada à lotação da piscina e, no caso de menores, 
mediante autorização/ presença de encarregados de educação. 

QUA.25 | 16H30
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL
A assembleia municipal comemora o 44.º aniversário do 
25 de abril de 1974 com uma sessão solene alusiva a esta 
data histórica para Portugal. Além dos discursos oficiais, a 
cerimónia contará com um apontamento musical. 

Público: geral. Informações: 212 348 600. 

QUI.26 | 10H30 
LARGO 1.º DE MAIO

ABRIL EM SÃO FRANCISCO
Depois de “Na Voz dos Jovens” em Alcochete, as poesias que 
celebram a liberdade vão ser declamadas no largo 1.º de maio, 
em São Francisco, pelos alunos da escola básica do 1.º ciclo. 

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

SEX.13 | 21H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

“TESTAMENTO” 
PELO TEATRO LIVRE (ESTREIA)

No seu esforço para dizer a verdade sobre a 
morte brutal do seu filho, emerge lentamente 
como uma figura de imensa estatura moral, 
bem como uma mulher da história agora 
representada como totalmente humana. 
Numa história sempre contada por homens, o 
espectáculo resgata o feminino, calado e 
abafado desde a antiguidade por um poder 
masculino instituído que ainda se reflecte nos 
dias de hoje.
A peça é reposta nos dias 14 de abril, às 21h30, 
e 15 de abril, às 16h00. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 75 minutos. 
Produção: Teatro Livre. Apoios: Câmara Municipal de 
Alcochete e Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 
Ingressos: €10 ou €7,50 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Informações e reservas: Associação Teatro 
Livre / 939 429 382. Os ingressos estão à venda no dia e 
local do espetáculo. 

 SEMANA  16 a 22 abril

TER.17 | 19H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
IFRRU 2020
O IFRRU 2020 é o Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
no âmbito da área de delimitação do núcleo 



SEX.27 | 10H30
PRAÇA DA REPÚBLICA

ABRIL NO SAMOUCO
Os alunos da freguesia do Samouco encerram o ciclo de 
leituras sobre a liberdade com a apresentação de poesias 
na praça da República. 

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

SÁB.28 | 10H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

OFICINA “ENCADERNAÇÃO JAPONESA” 
A encadernação 
japonesa é uma técnica 
tradicional, antiga e 
repleta de história que 
apresenta simplicidade 
na execução e elegância 
na forma de fazer um 
livro. A partir desta 

oficina poderá aprender a costura-base, a encadernação e 
a decoração para livros, blocos ou cadernos. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 180 minutos. Organização: Alfarroba 
Edições. Ingresso: €10 (com material-base incluído). Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta iniciativa que está limitada à 
participação mínima de 5 participantes e máxima de 20.

   PARA AS ESCOLAS…
NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE OU ESCOLA 
E.B. 2,3 EL-REI D. MANUEL I
Narração oral
“QUEM CONTA UM CONTO, 
ACRESCENTA E PRONTO!”
11, 13, 17, 18, 20, 26 e 27 de abril
Inscrições para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

  EM DESTAQUE…
NO NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL
Ser Cidadão. 25 de Abril – O Dia da Liberdade
10 a 27 de abril (3.ª, 4.ª e 6.ª feira) Nesta atividade do 
serviço educativo, o museu municipal vai falar sobre uma 
das datas mais importantes para o nosso país: o dia 25 de 
abril. Para alunos do ensino básico e secundário. 

Consulte o serviço educativo do museu municipal em www.cm-alcochete.pt. 

 SEMANA  23 a 29 abril

TER.24 | 10H30 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
(JARDIM DO CORETO) 

ANIMAÇÃO DE RUA “NA VOZ DOS JOVENS”

A liberdade vai ecoar na “voz dos jovens” e pelas principais ruas da vila 
nesta iniciativa que assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor e o 25 de Abril. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

TER.24 | 21H00
GALERIA MUNICIPAL  

“O QUE FICOU POR DIZER – A CENSURA 
NA CULTURA E NAS ARTES: 1936-1974”
Uma exposição documental da 
Sociedade Portuguesa 
de Autores que expõe a forma como a 
censura da ditadura incidiu sobre a 
obra de numerosos criadores 
portugueses de áreas tão diversas 
como a literatura, o cinema, a música 
e o teatro. 
Durante a inauguração, o Teatro Livre 
protagoniza um momento de leitura de 
poemas. Iniciativa integrada nas 
comemorações do 25 de abril  e 1.º de 
maio. 

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

TER. 24 | QUI.26 E SEX.27

VIVA MAIS – AULAS DE RUA
Os alunos do Clube Viva Mais saem à rua para participarem em aulas 
abertas à participação da população com o objetivo de dar a conhecer a 
estrutura deste programa desportivo.

 SEMANA    9 a 15 abril

SEG.9 
PAVILHÕES DE ALCOCHETE 
E DE SAMOUCO

TORNEIO FUTSAL INFANTIL – 
PETIZES E TRAQUINAS
Os jogos são fundamentais para um 
convívio salutar entre crianças. A autarquia convida 
petizes e traquinas do movimento associativo do concelho 
para participarem num torneio sem classificações 
integrado nas comemorações 
do 25 de abril e 1.º de maio.

Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Inscrição gratuita. O horário do torneio será definido de 
acordo com a disponibilidade dos clubes e associações inscritas. 

SEG.9 A SÁB.14 | 09H30 ÀS 16H00 
LARGO DE SÃO JOÃO 

“VAIVÉM OCEANÁRIO”

Numa visita a este “vaivém” ficamos a conhecer melhor a 
importância 
dos oceanos e a urgência de sermos conscientes na forma 
como nos relacionamos com os mesmos. 
De de 9 a 13 de abril as visitas são para o público escolar 
e no dia 14 está aberto para visitas 
do público em geral.

Informações: setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 645/6 / 
educacao@cm-alcochete.pt. 

antigo de Alcochete, que disponibiliza empréstimos em 
condições mais favoráveis para a reabilitação integral de edifícios 
destinados a habitação e atividades económicas. Saiba mais 
nesta sessão de esclarecimento. 

Público: agentes imobiliários, bancos aderentes, empresários na área da 
construção civil e reabilitação urbana, profissionais de arquitetura e engenharia. 
Informações: 212 348 625.
 

QUA.18 | 16H00 
NÚCLEO SEDE 

VISITAS ORIENTADAS 
AO NÚCLEO SEDE DO MMA

Integrada na programação do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios – Ano Europeu do Património Cultural, as visitas 
orientadas ao núcleo sede são uma viagem ao passado que 
permitem conhecer melhor a história do concelho de Alcochete. 
A visita realiza-se ainda no dia 22, às 15h00.

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.18 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…

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

SEX.20 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
62.ª FORMAÇÃO: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

Público: geral. Duração: 120 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 13 de julho. 

SÁB.21 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR 
E COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS
“BOM DIA LIBERDADE”
25 de abril de 1974 – Liberdade! De quê e para quê? 
Nesta manhã queremos reunir pais e avós, filhos e netos num jogo 
divertido em que se poderão ver as diferenças na forma de estar e viver 
antes e depois da Revolução dos Cravos. No fim desta descoberta de 
histórias em torno do 25 de Abril segue-se uma oficina de expressão 
plástica. 

Público: famílias (crianças a partir dos 6 anos). Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As famílias devem estar representadas por 
elementos de cada geração (avós, filhos e netos). A iniciativa está limitada à participação 
mínima de 4 inscrições e máxima de 10. As inscrições devem ser efetuadas até 18 de 
abril. 

SÁB.21 | 16H00
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO

VISITA MULTIMÉDIA 
– SANTA MARIA DE SABONHA 

Da antiga igreja de Santa Maria de Sabonha apenas sobreviveu 
um pórtico, repleto de simbologia histórica. Através dos trabalhos 
arqueológicos realizados e da interpretação da documentação 
escrita foi possível criar uma imagem daquilo que seria 
a antiga igreja. Atividade integrada na programação 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Ano Europeu 
do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
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SEX.20 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO “QUEM É O JEREMIAS?” 
(COMÉDIA) 
Bé e Vavá são um 
casal que estão a 
atravessar uma fase 
de crise financeira, 
emocional e 
conjugal. Para 
agravar a situação 
vão ter a visita 
inesperada de Gega, 
o amigo de infância 
de Lucas e, como se 
não bastasse 
surgem ainda os 
primos de Bé e os 
irmãos motards Quim e Carlos. Uma comédia repleta de 
situações inesperadas, confusões e equívocos, sendo o 
maior deles saber quem é Jeremias…

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos (aprox.). Produção: 
Marisa Carvalho. Ingressos: €12,50 ou €10 (menores de 18 ou maiores de 
65 anos). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Ingressos no fórum cultural e posto de 
turismo. 

SÁB.21 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

OFICINA “ISTO É UM LIVRO”

Um livro pode ter uma folha, a história pode ser contada 
através de pop-ups e ainda girar como um carrossel. 
Nesta oficina para famílias pretende-se criar livros de 
artista, onde o pop-up, a técnica das escadas ou um livro 
em forma de acordeão ajudam a contar histórias. 

Público: famílias (crianças com mais de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Organização: Alfarroba Edições. Ingresso: €10 (inclui material base). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição para esta 
iniciativa que está limitada à participação mínima de 5 participantes e 
máxima de 10.   

SÁB.21 | 20H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NARRAÇÃO ORAL 
“A NOITE DOS CONTOS DO MUNDO” 

Um serão de sabedoria popular narrada em diferentes línguas! 
Vamos escutar um conto tradicional português, 
contos em francês, inglês, espanhol, alemão, italiano e em 
esperanto. Diferentes sonoridades permitem viagens mais 
ou menos distantes com aventuras imprevistas 
onde tudo é possível... 

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

SÁB.21 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

VIAGEM AOS SONS DA HISTÓRIA 
Orquestra de Sopros e Percussão do CRAM

Os compositores de música orquestral procuraram 
sempre referenciais nos grandes 
acontecimentos históricos da 
humanidade para a criação de 
importantes obras musicais. Nesta 
viagem a orquestra de sopros do 
CRAM visita momentos como a 
conquista da cidade de Jericó pelo 
povo israelita, a sucessão do reino de 
Inglaterra, a epopeia do 
descobrimento do caminho para a 
Índia, a colonização do oeste 
americano, o início do conflito 
nipo-americano e o colapso da URSS 
com a Glasnost. 

Público: geral. Direção musical: maestro Carolino Carreira. Ingresso: €4. 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas 
até ao dia 19 de abril. 
Os ingressos estão também à venda no posto de turismo. 

Horários: 
24 abril 09h00 – parque do Valbom (Alcochete) / praça da República 
(Samouco)
09h15 – largo 1.º de Maio (São Francisco); 
26 abril 15h30 (Fonte da Senhora) / 15h15 parque do Valbom (Alcochete); 
27 abril 10h30 (Passil). 
Duração: 45 minutos (cada aula). Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 09H30 
CONCELHO DE ALCOCHETE

MANHÃS 
INFANTIS

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 14H00
PISCINA MUNICIPAL

AQUAGAMES

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 
Entrada livre condicionada à lotação da piscina e, no caso de menores, 
mediante autorização/ presença de encarregados de educação. 

QUA.25 | 16H30
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL
A assembleia municipal comemora o 44.º aniversário do 
25 de abril de 1974 com uma sessão solene alusiva a esta 
data histórica para Portugal. Além dos discursos oficiais, a 
cerimónia contará com um apontamento musical. 

Público: geral. Informações: 212 348 600. 

QUI.26 | 10H30 
LARGO 1.º DE MAIO

ABRIL EM SÃO FRANCISCO
Depois de “Na Voz dos Jovens” em Alcochete, as poesias que 
celebram a liberdade vão ser declamadas no largo 1.º de maio, 
em São Francisco, pelos alunos da escola básica do 1.º ciclo. 

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

SEX.13 | 21H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

“TESTAMENTO” 
PELO TEATRO LIVRE (ESTREIA)

No seu esforço para dizer a verdade sobre a 
morte brutal do seu filho, emerge lentamente 
como uma figura de imensa estatura moral, 
bem como uma mulher da história agora 
representada como totalmente humana. 
Numa história sempre contada por homens, o 
espectáculo resgata o feminino, calado e 
abafado desde a antiguidade por um poder 
masculino instituído que ainda se reflecte nos 
dias de hoje.
A peça é reposta nos dias 14 de abril, às 21h30, 
e 15 de abril, às 16h00. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 75 minutos. 
Produção: Teatro Livre. Apoios: Câmara Municipal de 
Alcochete e Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 
Ingressos: €10 ou €7,50 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Informações e reservas: Associação Teatro 
Livre / 939 429 382. Os ingressos estão à venda no dia e 
local do espetáculo. 

 SEMANA  16 a 22 abril

TER.17 | 19H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
IFRRU 2020
O IFRRU 2020 é o Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
no âmbito da área de delimitação do núcleo 



SEX.27 | 10H30
PRAÇA DA REPÚBLICA

ABRIL NO SAMOUCO
Os alunos da freguesia do Samouco encerram o ciclo de 
leituras sobre a liberdade com a apresentação de poesias 
na praça da República. 

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

SÁB.28 | 10H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

OFICINA “ENCADERNAÇÃO JAPONESA” 
A encadernação 
japonesa é uma técnica 
tradicional, antiga e 
repleta de história que 
apresenta simplicidade 
na execução e elegância 
na forma de fazer um 
livro. A partir desta 

oficina poderá aprender a costura-base, a encadernação e 
a decoração para livros, blocos ou cadernos. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 180 minutos. Organização: Alfarroba 
Edições. Ingresso: €10 (com material-base incluído). Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta iniciativa que está limitada à 
participação mínima de 5 participantes e máxima de 20.

   PARA AS ESCOLAS…
NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE OU ESCOLA 
E.B. 2,3 EL-REI D. MANUEL I
Narração oral
“QUEM CONTA UM CONTO, 
ACRESCENTA E PRONTO!”
11, 13, 17, 18, 20, 26 e 27 de abril
Inscrições para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

  EM DESTAQUE…
NO NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL
Ser Cidadão. 25 de Abril – O Dia da Liberdade
10 a 27 de abril (3.ª, 4.ª e 6.ª feira) Nesta atividade do 
serviço educativo, o museu municipal vai falar sobre uma 
das datas mais importantes para o nosso país: o dia 25 de 
abril. Para alunos do ensino básico e secundário. 

Consulte o serviço educativo do museu municipal em www.cm-alcochete.pt. 

 SEMANA  23 a 29 abril

TER.24 | 10H30 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
(JARDIM DO CORETO) 

ANIMAÇÃO DE RUA “NA VOZ DOS JOVENS”

A liberdade vai ecoar na “voz dos jovens” e pelas principais ruas da vila 
nesta iniciativa que assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor e o 25 de Abril. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

TER.24 | 21H00
GALERIA MUNICIPAL  

“O QUE FICOU POR DIZER – A CENSURA 
NA CULTURA E NAS ARTES: 1936-1974”
Uma exposição documental da 
Sociedade Portuguesa 
de Autores que expõe a forma como a 
censura da ditadura incidiu sobre a 
obra de numerosos criadores 
portugueses de áreas tão diversas 
como a literatura, o cinema, a música 
e o teatro. 
Durante a inauguração, o Teatro Livre 
protagoniza um momento de leitura de 
poemas. Iniciativa integrada nas 
comemorações do 25 de abril  e 1.º de 
maio. 

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

TER. 24 | QUI.26 E SEX.27

VIVA MAIS – AULAS DE RUA
Os alunos do Clube Viva Mais saem à rua para participarem em aulas 
abertas à participação da população com o objetivo de dar a conhecer a 
estrutura deste programa desportivo.

 SEMANA    9 a 15 abril

SEG.9 
PAVILHÕES DE ALCOCHETE 
E DE SAMOUCO

TORNEIO FUTSAL INFANTIL – 
PETIZES E TRAQUINAS
Os jogos são fundamentais para um 
convívio salutar entre crianças. A autarquia convida 
petizes e traquinas do movimento associativo do concelho 
para participarem num torneio sem classificações 
integrado nas comemorações 
do 25 de abril e 1.º de maio.

Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Inscrição gratuita. O horário do torneio será definido de 
acordo com a disponibilidade dos clubes e associações inscritas. 

SEG.9 A SÁB.14 | 09H30 ÀS 16H00 
LARGO DE SÃO JOÃO 

“VAIVÉM OCEANÁRIO”

Numa visita a este “vaivém” ficamos a conhecer melhor a 
importância 
dos oceanos e a urgência de sermos conscientes na forma 
como nos relacionamos com os mesmos. 
De de 9 a 13 de abril as visitas são para o público escolar 
e no dia 14 está aberto para visitas 
do público em geral.

Informações: setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 645/6 / 
educacao@cm-alcochete.pt. 

antigo de Alcochete, que disponibiliza empréstimos em 
condições mais favoráveis para a reabilitação integral de edifícios 
destinados a habitação e atividades económicas. Saiba mais 
nesta sessão de esclarecimento. 

Público: agentes imobiliários, bancos aderentes, empresários na área da 
construção civil e reabilitação urbana, profissionais de arquitetura e engenharia. 
Informações: 212 348 625.
 

QUA.18 | 16H00 
NÚCLEO SEDE 

VISITAS ORIENTADAS 
AO NÚCLEO SEDE DO MMA

Integrada na programação do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios – Ano Europeu do Património Cultural, as visitas 
orientadas ao núcleo sede são uma viagem ao passado que 
permitem conhecer melhor a história do concelho de Alcochete. 
A visita realiza-se ainda no dia 22, às 15h00.

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.18 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…

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

SEX.20 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
62.ª FORMAÇÃO: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

Público: geral. Duração: 120 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 13 de julho. 

SÁB.21 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR 
E COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS
“BOM DIA LIBERDADE”
25 de abril de 1974 – Liberdade! De quê e para quê? 
Nesta manhã queremos reunir pais e avós, filhos e netos num jogo 
divertido em que se poderão ver as diferenças na forma de estar e viver 
antes e depois da Revolução dos Cravos. No fim desta descoberta de 
histórias em torno do 25 de Abril segue-se uma oficina de expressão 
plástica. 

Público: famílias (crianças a partir dos 6 anos). Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As famílias devem estar representadas por 
elementos de cada geração (avós, filhos e netos). A iniciativa está limitada à participação 
mínima de 4 inscrições e máxima de 10. As inscrições devem ser efetuadas até 18 de 
abril. 

SÁB.21 | 16H00
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO

VISITA MULTIMÉDIA 
– SANTA MARIA DE SABONHA 

Da antiga igreja de Santa Maria de Sabonha apenas sobreviveu 
um pórtico, repleto de simbologia histórica. Através dos trabalhos 
arqueológicos realizados e da interpretação da documentação 
escrita foi possível criar uma imagem daquilo que seria 
a antiga igreja. Atividade integrada na programação 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Ano Europeu 
do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

SEX.20 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO “QUEM É O JEREMIAS?” 
(COMÉDIA) 
Bé e Vavá são um 
casal que estão a 
atravessar uma fase 
de crise financeira, 
emocional e 
conjugal. Para 
agravar a situação 
vão ter a visita 
inesperada de Gega, 
o amigo de infância 
de Lucas e, como se 
não bastasse 
surgem ainda os 
primos de Bé e os 
irmãos motards Quim e Carlos. Uma comédia repleta de 
situações inesperadas, confusões e equívocos, sendo o 
maior deles saber quem é Jeremias…

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos (aprox.). Produção: 
Marisa Carvalho. Ingressos: €12,50 ou €10 (menores de 18 ou maiores de 
65 anos). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Ingressos no fórum cultural e posto de 
turismo. 

SÁB.21 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

OFICINA “ISTO É UM LIVRO”

Um livro pode ter uma folha, a história pode ser contada 
através de pop-ups e ainda girar como um carrossel. 
Nesta oficina para famílias pretende-se criar livros de 
artista, onde o pop-up, a técnica das escadas ou um livro 
em forma de acordeão ajudam a contar histórias. 

Público: famílias (crianças com mais de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Organização: Alfarroba Edições. Ingresso: €10 (inclui material base). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição para esta 
iniciativa que está limitada à participação mínima de 5 participantes e 
máxima de 10.   

SÁB.21 | 20H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NARRAÇÃO ORAL 
“A NOITE DOS CONTOS DO MUNDO” 

Um serão de sabedoria popular narrada em diferentes línguas! 
Vamos escutar um conto tradicional português, 
contos em francês, inglês, espanhol, alemão, italiano e em 
esperanto. Diferentes sonoridades permitem viagens mais 
ou menos distantes com aventuras imprevistas 
onde tudo é possível... 

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

SÁB.21 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

VIAGEM AOS SONS DA HISTÓRIA 
Orquestra de Sopros e Percussão do CRAM

Os compositores de música orquestral procuraram 
sempre referenciais nos grandes 
acontecimentos históricos da 
humanidade para a criação de 
importantes obras musicais. Nesta 
viagem a orquestra de sopros do 
CRAM visita momentos como a 
conquista da cidade de Jericó pelo 
povo israelita, a sucessão do reino de 
Inglaterra, a epopeia do 
descobrimento do caminho para a 
Índia, a colonização do oeste 
americano, o início do conflito 
nipo-americano e o colapso da URSS 
com a Glasnost. 

Público: geral. Direção musical: maestro Carolino Carreira. Ingresso: €4. 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas 
até ao dia 19 de abril. 
Os ingressos estão também à venda no posto de turismo. 

Horários: 
24 abril 09h00 – parque do Valbom (Alcochete) / praça da República 
(Samouco)
09h15 – largo 1.º de Maio (São Francisco); 
26 abril 15h30 (Fonte da Senhora) / 15h15 parque do Valbom (Alcochete); 
27 abril 10h30 (Passil). 
Duração: 45 minutos (cada aula). Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 09H30 
CONCELHO DE ALCOCHETE

MANHÃS 
INFANTIS

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 14H00
PISCINA MUNICIPAL

AQUAGAMES

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 
Entrada livre condicionada à lotação da piscina e, no caso de menores, 
mediante autorização/ presença de encarregados de educação. 

QUA.25 | 16H30
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL
A assembleia municipal comemora o 44.º aniversário do 
25 de abril de 1974 com uma sessão solene alusiva a esta 
data histórica para Portugal. Além dos discursos oficiais, a 
cerimónia contará com um apontamento musical. 

Público: geral. Informações: 212 348 600. 

QUI.26 | 10H30 
LARGO 1.º DE MAIO

ABRIL EM SÃO FRANCISCO
Depois de “Na Voz dos Jovens” em Alcochete, as poesias que 
celebram a liberdade vão ser declamadas no largo 1.º de maio, 
em São Francisco, pelos alunos da escola básica do 1.º ciclo. 

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

SEX.13 | 21H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

“TESTAMENTO” 
PELO TEATRO LIVRE (ESTREIA)

No seu esforço para dizer a verdade sobre a 
morte brutal do seu filho, emerge lentamente 
como uma figura de imensa estatura moral, 
bem como uma mulher da história agora 
representada como totalmente humana. 
Numa história sempre contada por homens, o 
espectáculo resgata o feminino, calado e 
abafado desde a antiguidade por um poder 
masculino instituído que ainda se reflecte nos 
dias de hoje.
A peça é reposta nos dias 14 de abril, às 21h30, 
e 15 de abril, às 16h00. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 75 minutos. 
Produção: Teatro Livre. Apoios: Câmara Municipal de 
Alcochete e Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 
Ingressos: €10 ou €7,50 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Informações e reservas: Associação Teatro 
Livre / 939 429 382. Os ingressos estão à venda no dia e 
local do espetáculo. 

 SEMANA  16 a 22 abril

TER.17 | 19H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
IFRRU 2020
O IFRRU 2020 é o Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
no âmbito da área de delimitação do núcleo 



SEX.27 | 10H30
PRAÇA DA REPÚBLICA

ABRIL NO SAMOUCO
Os alunos da freguesia do Samouco encerram o ciclo de 
leituras sobre a liberdade com a apresentação de poesias 
na praça da República. 

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

SÁB.28 | 10H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

OFICINA “ENCADERNAÇÃO JAPONESA” 
A encadernação 
japonesa é uma técnica 
tradicional, antiga e 
repleta de história que 
apresenta simplicidade 
na execução e elegância 
na forma de fazer um 
livro. A partir desta 

oficina poderá aprender a costura-base, a encadernação e 
a decoração para livros, blocos ou cadernos. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 180 minutos. Organização: Alfarroba 
Edições. Ingresso: €10 (com material-base incluído). Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta iniciativa que está limitada à 
participação mínima de 5 participantes e máxima de 20.

   PARA AS ESCOLAS…
NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE OU ESCOLA 
E.B. 2,3 EL-REI D. MANUEL I
Narração oral
“QUEM CONTA UM CONTO, 
ACRESCENTA E PRONTO!”
11, 13, 17, 18, 20, 26 e 27 de abril
Inscrições para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

  EM DESTAQUE…
NO NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL
Ser Cidadão. 25 de Abril – O Dia da Liberdade
10 a 27 de abril (3.ª, 4.ª e 6.ª feira) Nesta atividade do 
serviço educativo, o museu municipal vai falar sobre uma 
das datas mais importantes para o nosso país: o dia 25 de 
abril. Para alunos do ensino básico e secundário. 

Consulte o serviço educativo do museu municipal em www.cm-alcochete.pt. 

 SEMANA  23 a 29 abril

TER.24 | 10H30 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
(JARDIM DO CORETO) 

ANIMAÇÃO DE RUA “NA VOZ DOS JOVENS”

A liberdade vai ecoar na “voz dos jovens” e pelas principais ruas da vila 
nesta iniciativa que assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor e o 25 de Abril. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

TER.24 | 21H00
GALERIA MUNICIPAL  

“O QUE FICOU POR DIZER – A CENSURA 
NA CULTURA E NAS ARTES: 1936-1974”
Uma exposição documental da 
Sociedade Portuguesa 
de Autores que expõe a forma como a 
censura da ditadura incidiu sobre a 
obra de numerosos criadores 
portugueses de áreas tão diversas 
como a literatura, o cinema, a música 
e o teatro. 
Durante a inauguração, o Teatro Livre 
protagoniza um momento de leitura de 
poemas. Iniciativa integrada nas 
comemorações do 25 de abril  e 1.º de 
maio. 

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

TER. 24 | QUI.26 E SEX.27

VIVA MAIS – AULAS DE RUA
Os alunos do Clube Viva Mais saem à rua para participarem em aulas 
abertas à participação da população com o objetivo de dar a conhecer a 
estrutura deste programa desportivo.

 SEMANA    9 a 15 abril

SEG.9 
PAVILHÕES DE ALCOCHETE 
E DE SAMOUCO

TORNEIO FUTSAL INFANTIL – 
PETIZES E TRAQUINAS
Os jogos são fundamentais para um 
convívio salutar entre crianças. A autarquia convida 
petizes e traquinas do movimento associativo do concelho 
para participarem num torneio sem classificações 
integrado nas comemorações 
do 25 de abril e 1.º de maio.

Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Inscrição gratuita. O horário do torneio será definido de 
acordo com a disponibilidade dos clubes e associações inscritas. 

SEG.9 A SÁB.14 | 09H30 ÀS 16H00 
LARGO DE SÃO JOÃO 

“VAIVÉM OCEANÁRIO”

Numa visita a este “vaivém” ficamos a conhecer melhor a 
importância 
dos oceanos e a urgência de sermos conscientes na forma 
como nos relacionamos com os mesmos. 
De de 9 a 13 de abril as visitas são para o público escolar 
e no dia 14 está aberto para visitas 
do público em geral.

Informações: setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 645/6 / 
educacao@cm-alcochete.pt. 

antigo de Alcochete, que disponibiliza empréstimos em 
condições mais favoráveis para a reabilitação integral de edifícios 
destinados a habitação e atividades económicas. Saiba mais 
nesta sessão de esclarecimento. 

Público: agentes imobiliários, bancos aderentes, empresários na área da 
construção civil e reabilitação urbana, profissionais de arquitetura e engenharia. 
Informações: 212 348 625.
 

QUA.18 | 16H00 
NÚCLEO SEDE 

VISITAS ORIENTADAS 
AO NÚCLEO SEDE DO MMA

Integrada na programação do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios – Ano Europeu do Património Cultural, as visitas 
orientadas ao núcleo sede são uma viagem ao passado que 
permitem conhecer melhor a história do concelho de Alcochete. 
A visita realiza-se ainda no dia 22, às 15h00.

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.18 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…

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

SEX.20 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
62.ª FORMAÇÃO: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

Público: geral. Duração: 120 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 13 de julho. 

SÁB.21 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR 
E COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS
“BOM DIA LIBERDADE”
25 de abril de 1974 – Liberdade! De quê e para quê? 
Nesta manhã queremos reunir pais e avós, filhos e netos num jogo 
divertido em que se poderão ver as diferenças na forma de estar e viver 
antes e depois da Revolução dos Cravos. No fim desta descoberta de 
histórias em torno do 25 de Abril segue-se uma oficina de expressão 
plástica. 

Público: famílias (crianças a partir dos 6 anos). Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As famílias devem estar representadas por 
elementos de cada geração (avós, filhos e netos). A iniciativa está limitada à participação 
mínima de 4 inscrições e máxima de 10. As inscrições devem ser efetuadas até 18 de 
abril. 

SÁB.21 | 16H00
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO

VISITA MULTIMÉDIA 
– SANTA MARIA DE SABONHA 

Da antiga igreja de Santa Maria de Sabonha apenas sobreviveu 
um pórtico, repleto de simbologia histórica. Através dos trabalhos 
arqueológicos realizados e da interpretação da documentação 
escrita foi possível criar uma imagem daquilo que seria 
a antiga igreja. Atividade integrada na programação 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Ano Europeu 
do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

SEX.20 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO “QUEM É O JEREMIAS?” 
(COMÉDIA) 
Bé e Vavá são um 
casal que estão a 
atravessar uma fase 
de crise financeira, 
emocional e 
conjugal. Para 
agravar a situação 
vão ter a visita 
inesperada de Gega, 
o amigo de infância 
de Lucas e, como se 
não bastasse 
surgem ainda os 
primos de Bé e os 
irmãos motards Quim e Carlos. Uma comédia repleta de 
situações inesperadas, confusões e equívocos, sendo o 
maior deles saber quem é Jeremias…

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos (aprox.). Produção: 
Marisa Carvalho. Ingressos: €12,50 ou €10 (menores de 18 ou maiores de 
65 anos). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Ingressos no fórum cultural e posto de 
turismo. 

SÁB.21 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

OFICINA “ISTO É UM LIVRO”

Um livro pode ter uma folha, a história pode ser contada 
através de pop-ups e ainda girar como um carrossel. 
Nesta oficina para famílias pretende-se criar livros de 
artista, onde o pop-up, a técnica das escadas ou um livro 
em forma de acordeão ajudam a contar histórias. 

Público: famílias (crianças com mais de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Organização: Alfarroba Edições. Ingresso: €10 (inclui material base). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição para esta 
iniciativa que está limitada à participação mínima de 5 participantes e 
máxima de 10.   

SÁB.21 | 20H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NARRAÇÃO ORAL 
“A NOITE DOS CONTOS DO MUNDO” 

Um serão de sabedoria popular narrada em diferentes línguas! 
Vamos escutar um conto tradicional português, 
contos em francês, inglês, espanhol, alemão, italiano e em 
esperanto. Diferentes sonoridades permitem viagens mais 
ou menos distantes com aventuras imprevistas 
onde tudo é possível... 

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

SÁB.21 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

VIAGEM AOS SONS DA HISTÓRIA 
Orquestra de Sopros e Percussão do CRAM

Os compositores de música orquestral procuraram 
sempre referenciais nos grandes 
acontecimentos históricos da 
humanidade para a criação de 
importantes obras musicais. Nesta 
viagem a orquestra de sopros do 
CRAM visita momentos como a 
conquista da cidade de Jericó pelo 
povo israelita, a sucessão do reino de 
Inglaterra, a epopeia do 
descobrimento do caminho para a 
Índia, a colonização do oeste 
americano, o início do conflito 
nipo-americano e o colapso da URSS 
com a Glasnost. 

Público: geral. Direção musical: maestro Carolino Carreira. Ingresso: €4. 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas 
até ao dia 19 de abril. 
Os ingressos estão também à venda no posto de turismo. 

Horários: 
24 abril 09h00 – parque do Valbom (Alcochete) / praça da República 
(Samouco)
09h15 – largo 1.º de Maio (São Francisco); 
26 abril 15h30 (Fonte da Senhora) / 15h15 parque do Valbom (Alcochete); 
27 abril 10h30 (Passil). 
Duração: 45 minutos (cada aula). Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 09H30 
CONCELHO DE ALCOCHETE

MANHÃS 
INFANTIS

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 14H00
PISCINA MUNICIPAL

AQUAGAMES

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 
Entrada livre condicionada à lotação da piscina e, no caso de menores, 
mediante autorização/ presença de encarregados de educação. 

QUA.25 | 16H30
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL
A assembleia municipal comemora o 44.º aniversário do 
25 de abril de 1974 com uma sessão solene alusiva a esta 
data histórica para Portugal. Além dos discursos oficiais, a 
cerimónia contará com um apontamento musical. 

Público: geral. Informações: 212 348 600. 

QUI.26 | 10H30 
LARGO 1.º DE MAIO

ABRIL EM SÃO FRANCISCO
Depois de “Na Voz dos Jovens” em Alcochete, as poesias que 
celebram a liberdade vão ser declamadas no largo 1.º de maio, 
em São Francisco, pelos alunos da escola básica do 1.º ciclo. 

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

SEX.13 | 21H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

“TESTAMENTO” 
PELO TEATRO LIVRE (ESTREIA)

No seu esforço para dizer a verdade sobre a 
morte brutal do seu filho, emerge lentamente 
como uma figura de imensa estatura moral, 
bem como uma mulher da história agora 
representada como totalmente humana. 
Numa história sempre contada por homens, o 
espectáculo resgata o feminino, calado e 
abafado desde a antiguidade por um poder 
masculino instituído que ainda se reflecte nos 
dias de hoje.
A peça é reposta nos dias 14 de abril, às 21h30, 
e 15 de abril, às 16h00. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 75 minutos. 
Produção: Teatro Livre. Apoios: Câmara Municipal de 
Alcochete e Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 
Ingressos: €10 ou €7,50 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Informações e reservas: Associação Teatro 
Livre / 939 429 382. Os ingressos estão à venda no dia e 
local do espetáculo. 

 SEMANA  16 a 22 abril

TER.17 | 19H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
IFRRU 2020
O IFRRU 2020 é o Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
no âmbito da área de delimitação do núcleo 



SEX.27 | 10H30
PRAÇA DA REPÚBLICA

ABRIL NO SAMOUCO
Os alunos da freguesia do Samouco encerram o ciclo de 
leituras sobre a liberdade com a apresentação de poesias 
na praça da República. 

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

SÁB.28 | 10H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

OFICINA “ENCADERNAÇÃO JAPONESA” 
A encadernação 
japonesa é uma técnica 
tradicional, antiga e 
repleta de história que 
apresenta simplicidade 
na execução e elegância 
na forma de fazer um 
livro. A partir desta 

oficina poderá aprender a costura-base, a encadernação e 
a decoração para livros, blocos ou cadernos. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 180 minutos. Organização: Alfarroba 
Edições. Ingresso: €10 (com material-base incluído). Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta iniciativa que está limitada à 
participação mínima de 5 participantes e máxima de 20.

   PARA AS ESCOLAS…
NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE OU ESCOLA 
E.B. 2,3 EL-REI D. MANUEL I
Narração oral
“QUEM CONTA UM CONTO, 
ACRESCENTA E PRONTO!”
11, 13, 17, 18, 20, 26 e 27 de abril
Inscrições para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

  EM DESTAQUE…
NO NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL
Ser Cidadão. 25 de Abril – O Dia da Liberdade
10 a 27 de abril (3.ª, 4.ª e 6.ª feira) Nesta atividade do 
serviço educativo, o museu municipal vai falar sobre uma 
das datas mais importantes para o nosso país: o dia 25 de 
abril. Para alunos do ensino básico e secundário. 

Consulte o serviço educativo do museu municipal em www.cm-alcochete.pt. 

 SEMANA  23 a 29 abril

TER.24 | 10H30 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
(JARDIM DO CORETO) 

ANIMAÇÃO DE RUA “NA VOZ DOS JOVENS”

A liberdade vai ecoar na “voz dos jovens” e pelas principais ruas da vila 
nesta iniciativa que assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor e o 25 de Abril. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

TER.24 | 21H00
GALERIA MUNICIPAL  

“O QUE FICOU POR DIZER – A CENSURA 
NA CULTURA E NAS ARTES: 1936-1974”
Uma exposição documental da 
Sociedade Portuguesa 
de Autores que expõe a forma como a 
censura da ditadura incidiu sobre a 
obra de numerosos criadores 
portugueses de áreas tão diversas 
como a literatura, o cinema, a música 
e o teatro. 
Durante a inauguração, o Teatro Livre 
protagoniza um momento de leitura de 
poemas. Iniciativa integrada nas 
comemorações do 25 de abril  e 1.º de 
maio. 

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

TER. 24 | QUI.26 E SEX.27

VIVA MAIS – AULAS DE RUA
Os alunos do Clube Viva Mais saem à rua para participarem em aulas 
abertas à participação da população com o objetivo de dar a conhecer a 
estrutura deste programa desportivo.

 SEMANA    9 a 15 abril

SEG.9 
PAVILHÕES DE ALCOCHETE 
E DE SAMOUCO

TORNEIO FUTSAL INFANTIL – 
PETIZES E TRAQUINAS
Os jogos são fundamentais para um 
convívio salutar entre crianças. A autarquia convida 
petizes e traquinas do movimento associativo do concelho 
para participarem num torneio sem classificações 
integrado nas comemorações 
do 25 de abril e 1.º de maio.

Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Inscrição gratuita. O horário do torneio será definido de 
acordo com a disponibilidade dos clubes e associações inscritas. 

SEG.9 A SÁB.14 | 09H30 ÀS 16H00 
LARGO DE SÃO JOÃO 

“VAIVÉM OCEANÁRIO”

Numa visita a este “vaivém” ficamos a conhecer melhor a 
importância 
dos oceanos e a urgência de sermos conscientes na forma 
como nos relacionamos com os mesmos. 
De de 9 a 13 de abril as visitas são para o público escolar 
e no dia 14 está aberto para visitas 
do público em geral.

Informações: setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 645/6 / 
educacao@cm-alcochete.pt. 

antigo de Alcochete, que disponibiliza empréstimos em 
condições mais favoráveis para a reabilitação integral de edifícios 
destinados a habitação e atividades económicas. Saiba mais 
nesta sessão de esclarecimento. 

Público: agentes imobiliários, bancos aderentes, empresários na área da 
construção civil e reabilitação urbana, profissionais de arquitetura e engenharia. 
Informações: 212 348 625.
 

QUA.18 | 16H00 
NÚCLEO SEDE 

VISITAS ORIENTADAS 
AO NÚCLEO SEDE DO MMA

Integrada na programação do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios – Ano Europeu do Património Cultural, as visitas 
orientadas ao núcleo sede são uma viagem ao passado que 
permitem conhecer melhor a história do concelho de Alcochete. 
A visita realiza-se ainda no dia 22, às 15h00.

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.18 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…

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

SEX.20 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
62.ª FORMAÇÃO: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

Público: geral. Duração: 120 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 13 de julho. 

SÁB.21 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR 
E COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS
“BOM DIA LIBERDADE”
25 de abril de 1974 – Liberdade! De quê e para quê? 
Nesta manhã queremos reunir pais e avós, filhos e netos num jogo 
divertido em que se poderão ver as diferenças na forma de estar e viver 
antes e depois da Revolução dos Cravos. No fim desta descoberta de 
histórias em torno do 25 de Abril segue-se uma oficina de expressão 
plástica. 

Público: famílias (crianças a partir dos 6 anos). Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As famílias devem estar representadas por 
elementos de cada geração (avós, filhos e netos). A iniciativa está limitada à participação 
mínima de 4 inscrições e máxima de 10. As inscrições devem ser efetuadas até 18 de 
abril. 

SÁB.21 | 16H00
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO

VISITA MULTIMÉDIA 
– SANTA MARIA DE SABONHA 

Da antiga igreja de Santa Maria de Sabonha apenas sobreviveu 
um pórtico, repleto de simbologia histórica. Através dos trabalhos 
arqueológicos realizados e da interpretação da documentação 
escrita foi possível criar uma imagem daquilo que seria 
a antiga igreja. Atividade integrada na programação 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Ano Europeu 
do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

SEX.20 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO “QUEM É O JEREMIAS?” 
(COMÉDIA) 
Bé e Vavá são um 
casal que estão a 
atravessar uma fase 
de crise financeira, 
emocional e 
conjugal. Para 
agravar a situação 
vão ter a visita 
inesperada de Gega, 
o amigo de infância 
de Lucas e, como se 
não bastasse 
surgem ainda os 
primos de Bé e os 
irmãos motards Quim e Carlos. Uma comédia repleta de 
situações inesperadas, confusões e equívocos, sendo o 
maior deles saber quem é Jeremias…

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos (aprox.). Produção: 
Marisa Carvalho. Ingressos: €12,50 ou €10 (menores de 18 ou maiores de 
65 anos). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Ingressos no fórum cultural e posto de 
turismo. 

SÁB.21 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

OFICINA “ISTO É UM LIVRO”

Um livro pode ter uma folha, a história pode ser contada 
através de pop-ups e ainda girar como um carrossel. 
Nesta oficina para famílias pretende-se criar livros de 
artista, onde o pop-up, a técnica das escadas ou um livro 
em forma de acordeão ajudam a contar histórias. 

Público: famílias (crianças com mais de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Organização: Alfarroba Edições. Ingresso: €10 (inclui material base). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição para esta 
iniciativa que está limitada à participação mínima de 5 participantes e 
máxima de 10.   

SÁB.21 | 20H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NARRAÇÃO ORAL 
“A NOITE DOS CONTOS DO MUNDO” 

Um serão de sabedoria popular narrada em diferentes línguas! 
Vamos escutar um conto tradicional português, 
contos em francês, inglês, espanhol, alemão, italiano e em 
esperanto. Diferentes sonoridades permitem viagens mais 
ou menos distantes com aventuras imprevistas 
onde tudo é possível... 

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

SÁB.21 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

VIAGEM AOS SONS DA HISTÓRIA 
Orquestra de Sopros e Percussão do CRAM

Os compositores de música orquestral procuraram 
sempre referenciais nos grandes 
acontecimentos históricos da 
humanidade para a criação de 
importantes obras musicais. Nesta 
viagem a orquestra de sopros do 
CRAM visita momentos como a 
conquista da cidade de Jericó pelo 
povo israelita, a sucessão do reino de 
Inglaterra, a epopeia do 
descobrimento do caminho para a 
Índia, a colonização do oeste 
americano, o início do conflito 
nipo-americano e o colapso da URSS 
com a Glasnost. 

Público: geral. Direção musical: maestro Carolino Carreira. Ingresso: €4. 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas 
até ao dia 19 de abril. 
Os ingressos estão também à venda no posto de turismo. 

Horários: 
24 abril 09h00 – parque do Valbom (Alcochete) / praça da República 
(Samouco)
09h15 – largo 1.º de Maio (São Francisco); 
26 abril 15h30 (Fonte da Senhora) / 15h15 parque do Valbom (Alcochete); 
27 abril 10h30 (Passil). 
Duração: 45 minutos (cada aula). Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 09H30 
CONCELHO DE ALCOCHETE

MANHÃS 
INFANTIS

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 14H00
PISCINA MUNICIPAL

AQUAGAMES

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 
Entrada livre condicionada à lotação da piscina e, no caso de menores, 
mediante autorização/ presença de encarregados de educação. 

QUA.25 | 16H30
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL
A assembleia municipal comemora o 44.º aniversário do 
25 de abril de 1974 com uma sessão solene alusiva a esta 
data histórica para Portugal. Além dos discursos oficiais, a 
cerimónia contará com um apontamento musical. 

Público: geral. Informações: 212 348 600. 

QUI.26 | 10H30 
LARGO 1.º DE MAIO

ABRIL EM SÃO FRANCISCO
Depois de “Na Voz dos Jovens” em Alcochete, as poesias que 
celebram a liberdade vão ser declamadas no largo 1.º de maio, 
em São Francisco, pelos alunos da escola básica do 1.º ciclo. 

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

SEX.13 | 21H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

“TESTAMENTO” 
PELO TEATRO LIVRE (ESTREIA)

No seu esforço para dizer a verdade sobre a 
morte brutal do seu filho, emerge lentamente 
como uma figura de imensa estatura moral, 
bem como uma mulher da história agora 
representada como totalmente humana. 
Numa história sempre contada por homens, o 
espectáculo resgata o feminino, calado e 
abafado desde a antiguidade por um poder 
masculino instituído que ainda se reflecte nos 
dias de hoje.
A peça é reposta nos dias 14 de abril, às 21h30, 
e 15 de abril, às 16h00. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 75 minutos. 
Produção: Teatro Livre. Apoios: Câmara Municipal de 
Alcochete e Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 
Ingressos: €10 ou €7,50 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Informações e reservas: Associação Teatro 
Livre / 939 429 382. Os ingressos estão à venda no dia e 
local do espetáculo. 

 SEMANA  16 a 22 abril

TER.17 | 19H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
IFRRU 2020
O IFRRU 2020 é o Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
no âmbito da área de delimitação do núcleo 



SEX.27 | 10H30
PRAÇA DA REPÚBLICA

ABRIL NO SAMOUCO
Os alunos da freguesia do Samouco encerram o ciclo de 
leituras sobre a liberdade com a apresentação de poesias 
na praça da República. 

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

SÁB.28 | 10H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

OFICINA “ENCADERNAÇÃO JAPONESA” 
A encadernação 
japonesa é uma técnica 
tradicional, antiga e 
repleta de história que 
apresenta simplicidade 
na execução e elegância 
na forma de fazer um 
livro. A partir desta 

oficina poderá aprender a costura-base, a encadernação e 
a decoração para livros, blocos ou cadernos. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 180 minutos. Organização: Alfarroba 
Edições. Ingresso: €10 (com material-base incluído). Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta iniciativa que está limitada à 
participação mínima de 5 participantes e máxima de 20.

   PARA AS ESCOLAS…
NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE OU ESCOLA 
E.B. 2,3 EL-REI D. MANUEL I
Narração oral
“QUEM CONTA UM CONTO, 
ACRESCENTA E PRONTO!”
11, 13, 17, 18, 20, 26 e 27 de abril
Inscrições para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

  EM DESTAQUE…
NO NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL
Ser Cidadão. 25 de Abril – O Dia da Liberdade
10 a 27 de abril (3.ª, 4.ª e 6.ª feira) Nesta atividade do 
serviço educativo, o museu municipal vai falar sobre uma 
das datas mais importantes para o nosso país: o dia 25 de 
abril. Para alunos do ensino básico e secundário. 

Consulte o serviço educativo do museu municipal em www.cm-alcochete.pt. 

 SEMANA  23 a 29 abril

TER.24 | 10H30 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
(JARDIM DO CORETO) 

ANIMAÇÃO DE RUA “NA VOZ DOS JOVENS”

A liberdade vai ecoar na “voz dos jovens” e pelas principais ruas da vila 
nesta iniciativa que assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor e o 25 de Abril. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

TER.24 | 21H00
GALERIA MUNICIPAL  

“O QUE FICOU POR DIZER – A CENSURA 
NA CULTURA E NAS ARTES: 1936-1974”
Uma exposição documental da 
Sociedade Portuguesa 
de Autores que expõe a forma como a 
censura da ditadura incidiu sobre a 
obra de numerosos criadores 
portugueses de áreas tão diversas 
como a literatura, o cinema, a música 
e o teatro. 
Durante a inauguração, o Teatro Livre 
protagoniza um momento de leitura de 
poemas. Iniciativa integrada nas 
comemorações do 25 de abril  e 1.º de 
maio. 

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

TER. 24 | QUI.26 E SEX.27

VIVA MAIS – AULAS DE RUA
Os alunos do Clube Viva Mais saem à rua para participarem em aulas 
abertas à participação da população com o objetivo de dar a conhecer a 
estrutura deste programa desportivo.

 SEMANA    9 a 15 abril

SEG.9 
PAVILHÕES DE ALCOCHETE 
E DE SAMOUCO

TORNEIO FUTSAL INFANTIL – 
PETIZES E TRAQUINAS
Os jogos são fundamentais para um 
convívio salutar entre crianças. A autarquia convida 
petizes e traquinas do movimento associativo do concelho 
para participarem num torneio sem classificações 
integrado nas comemorações 
do 25 de abril e 1.º de maio.

Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Inscrição gratuita. O horário do torneio será definido de 
acordo com a disponibilidade dos clubes e associações inscritas. 

SEG.9 A SÁB.14 | 09H30 ÀS 16H00 
LARGO DE SÃO JOÃO 

“VAIVÉM OCEANÁRIO”

Numa visita a este “vaivém” ficamos a conhecer melhor a 
importância 
dos oceanos e a urgência de sermos conscientes na forma 
como nos relacionamos com os mesmos. 
De de 9 a 13 de abril as visitas são para o público escolar 
e no dia 14 está aberto para visitas 
do público em geral.

Informações: setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 645/6 / 
educacao@cm-alcochete.pt. 

antigo de Alcochete, que disponibiliza empréstimos em 
condições mais favoráveis para a reabilitação integral de edifícios 
destinados a habitação e atividades económicas. Saiba mais 
nesta sessão de esclarecimento. 

Público: agentes imobiliários, bancos aderentes, empresários na área da 
construção civil e reabilitação urbana, profissionais de arquitetura e engenharia. 
Informações: 212 348 625.
 

QUA.18 | 16H00 
NÚCLEO SEDE 

VISITAS ORIENTADAS 
AO NÚCLEO SEDE DO MMA

Integrada na programação do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios – Ano Europeu do Património Cultural, as visitas 
orientadas ao núcleo sede são uma viagem ao passado que 
permitem conhecer melhor a história do concelho de Alcochete. 
A visita realiza-se ainda no dia 22, às 15h00.

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.18 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…

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

SEX.20 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
62.ª FORMAÇÃO: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

Público: geral. Duração: 120 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 13 de julho. 

SÁB.21 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR 
E COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS
“BOM DIA LIBERDADE”
25 de abril de 1974 – Liberdade! De quê e para quê? 
Nesta manhã queremos reunir pais e avós, filhos e netos num jogo 
divertido em que se poderão ver as diferenças na forma de estar e viver 
antes e depois da Revolução dos Cravos. No fim desta descoberta de 
histórias em torno do 25 de Abril segue-se uma oficina de expressão 
plástica. 

Público: famílias (crianças a partir dos 6 anos). Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As famílias devem estar representadas por 
elementos de cada geração (avós, filhos e netos). A iniciativa está limitada à participação 
mínima de 4 inscrições e máxima de 10. As inscrições devem ser efetuadas até 18 de 
abril. 

SÁB.21 | 16H00
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO

VISITA MULTIMÉDIA 
– SANTA MARIA DE SABONHA 

Da antiga igreja de Santa Maria de Sabonha apenas sobreviveu 
um pórtico, repleto de simbologia histórica. Através dos trabalhos 
arqueológicos realizados e da interpretação da documentação 
escrita foi possível criar uma imagem daquilo que seria 
a antiga igreja. Atividade integrada na programação 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Ano Europeu 
do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

SEX.20 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO “QUEM É O JEREMIAS?” 
(COMÉDIA) 
Bé e Vavá são um 
casal que estão a 
atravessar uma fase 
de crise financeira, 
emocional e 
conjugal. Para 
agravar a situação 
vão ter a visita 
inesperada de Gega, 
o amigo de infância 
de Lucas e, como se 
não bastasse 
surgem ainda os 
primos de Bé e os 
irmãos motards Quim e Carlos. Uma comédia repleta de 
situações inesperadas, confusões e equívocos, sendo o 
maior deles saber quem é Jeremias…

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos (aprox.). Produção: 
Marisa Carvalho. Ingressos: €12,50 ou €10 (menores de 18 ou maiores de 
65 anos). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Ingressos no fórum cultural e posto de 
turismo. 

SÁB.21 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

OFICINA “ISTO É UM LIVRO”

Um livro pode ter uma folha, a história pode ser contada 
através de pop-ups e ainda girar como um carrossel. 
Nesta oficina para famílias pretende-se criar livros de 
artista, onde o pop-up, a técnica das escadas ou um livro 
em forma de acordeão ajudam a contar histórias. 

Público: famílias (crianças com mais de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Organização: Alfarroba Edições. Ingresso: €10 (inclui material base). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição para esta 
iniciativa que está limitada à participação mínima de 5 participantes e 
máxima de 10.   

SÁB.21 | 20H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NARRAÇÃO ORAL 
“A NOITE DOS CONTOS DO MUNDO” 

Um serão de sabedoria popular narrada em diferentes línguas! 
Vamos escutar um conto tradicional português, 
contos em francês, inglês, espanhol, alemão, italiano e em 
esperanto. Diferentes sonoridades permitem viagens mais 
ou menos distantes com aventuras imprevistas 
onde tudo é possível... 

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

SÁB.21 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

VIAGEM AOS SONS DA HISTÓRIA 
Orquestra de Sopros e Percussão do CRAM

Os compositores de música orquestral procuraram 
sempre referenciais nos grandes 
acontecimentos históricos da 
humanidade para a criação de 
importantes obras musicais. Nesta 
viagem a orquestra de sopros do 
CRAM visita momentos como a 
conquista da cidade de Jericó pelo 
povo israelita, a sucessão do reino de 
Inglaterra, a epopeia do 
descobrimento do caminho para a 
Índia, a colonização do oeste 
americano, o início do conflito 
nipo-americano e o colapso da URSS 
com a Glasnost. 

Público: geral. Direção musical: maestro Carolino Carreira. Ingresso: €4. 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas 
até ao dia 19 de abril. 
Os ingressos estão também à venda no posto de turismo. 

Horários: 
24 abril 09h00 – parque do Valbom (Alcochete) / praça da República 
(Samouco)
09h15 – largo 1.º de Maio (São Francisco); 
26 abril 15h30 (Fonte da Senhora) / 15h15 parque do Valbom (Alcochete); 
27 abril 10h30 (Passil). 
Duração: 45 minutos (cada aula). Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 09H30 
CONCELHO DE ALCOCHETE

MANHÃS 
INFANTIS

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 14H00
PISCINA MUNICIPAL

AQUAGAMES

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 
Entrada livre condicionada à lotação da piscina e, no caso de menores, 
mediante autorização/ presença de encarregados de educação. 

QUA.25 | 16H30
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL
A assembleia municipal comemora o 44.º aniversário do 
25 de abril de 1974 com uma sessão solene alusiva a esta 
data histórica para Portugal. Além dos discursos oficiais, a 
cerimónia contará com um apontamento musical. 

Público: geral. Informações: 212 348 600. 

QUI.26 | 10H30 
LARGO 1.º DE MAIO

ABRIL EM SÃO FRANCISCO
Depois de “Na Voz dos Jovens” em Alcochete, as poesias que 
celebram a liberdade vão ser declamadas no largo 1.º de maio, 
em São Francisco, pelos alunos da escola básica do 1.º ciclo. 

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

SEX.13 | 21H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

“TESTAMENTO” 
PELO TEATRO LIVRE (ESTREIA)

No seu esforço para dizer a verdade sobre a 
morte brutal do seu filho, emerge lentamente 
como uma figura de imensa estatura moral, 
bem como uma mulher da história agora 
representada como totalmente humana. 
Numa história sempre contada por homens, o 
espectáculo resgata o feminino, calado e 
abafado desde a antiguidade por um poder 
masculino instituído que ainda se reflecte nos 
dias de hoje.
A peça é reposta nos dias 14 de abril, às 21h30, 
e 15 de abril, às 16h00. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 75 minutos. 
Produção: Teatro Livre. Apoios: Câmara Municipal de 
Alcochete e Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 
Ingressos: €10 ou €7,50 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Informações e reservas: Associação Teatro 
Livre / 939 429 382. Os ingressos estão à venda no dia e 
local do espetáculo. 

 SEMANA  16 a 22 abril

TER.17 | 19H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
IFRRU 2020
O IFRRU 2020 é o Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
no âmbito da área de delimitação do núcleo 



SEX.27 | 10H30
PRAÇA DA REPÚBLICA

ABRIL NO SAMOUCO
Os alunos da freguesia do Samouco encerram o ciclo de 
leituras sobre a liberdade com a apresentação de poesias 
na praça da República. 

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

SÁB.28 | 10H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

OFICINA “ENCADERNAÇÃO JAPONESA” 
A encadernação 
japonesa é uma técnica 
tradicional, antiga e 
repleta de história que 
apresenta simplicidade 
na execução e elegância 
na forma de fazer um 
livro. A partir desta 

oficina poderá aprender a costura-base, a encadernação e 
a decoração para livros, blocos ou cadernos. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 180 minutos. Organização: Alfarroba 
Edições. Ingresso: €10 (com material-base incluído). Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta iniciativa que está limitada à 
participação mínima de 5 participantes e máxima de 20.

   PARA AS ESCOLAS…
NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE OU ESCOLA 
E.B. 2,3 EL-REI D. MANUEL I
Narração oral
“QUEM CONTA UM CONTO, 
ACRESCENTA E PRONTO!”
11, 13, 17, 18, 20, 26 e 27 de abril
Inscrições para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

  EM DESTAQUE…
NO NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL
Ser Cidadão. 25 de Abril – O Dia da Liberdade
10 a 27 de abril (3.ª, 4.ª e 6.ª feira) Nesta atividade do 
serviço educativo, o museu municipal vai falar sobre uma 
das datas mais importantes para o nosso país: o dia 25 de 
abril. Para alunos do ensino básico e secundário. 

Consulte o serviço educativo do museu municipal em www.cm-alcochete.pt. 

 SEMANA  23 a 29 abril

TER.24 | 10H30 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
(JARDIM DO CORETO) 

ANIMAÇÃO DE RUA “NA VOZ DOS JOVENS”

A liberdade vai ecoar na “voz dos jovens” e pelas principais ruas da vila 
nesta iniciativa que assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor e o 25 de Abril. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

TER.24 | 21H00
GALERIA MUNICIPAL  

“O QUE FICOU POR DIZER – A CENSURA 
NA CULTURA E NAS ARTES: 1936-1974”
Uma exposição documental da 
Sociedade Portuguesa 
de Autores que expõe a forma como a 
censura da ditadura incidiu sobre a 
obra de numerosos criadores 
portugueses de áreas tão diversas 
como a literatura, o cinema, a música 
e o teatro. 
Durante a inauguração, o Teatro Livre 
protagoniza um momento de leitura de 
poemas. Iniciativa integrada nas 
comemorações do 25 de abril  e 1.º de 
maio. 

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

TER. 24 | QUI.26 E SEX.27

VIVA MAIS – AULAS DE RUA
Os alunos do Clube Viva Mais saem à rua para participarem em aulas 
abertas à participação da população com o objetivo de dar a conhecer a 
estrutura deste programa desportivo.

 SEMANA    9 a 15 abril

SEG.9 
PAVILHÕES DE ALCOCHETE 
E DE SAMOUCO

TORNEIO FUTSAL INFANTIL – 
PETIZES E TRAQUINAS
Os jogos são fundamentais para um 
convívio salutar entre crianças. A autarquia convida 
petizes e traquinas do movimento associativo do concelho 
para participarem num torneio sem classificações 
integrado nas comemorações 
do 25 de abril e 1.º de maio.

Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Inscrição gratuita. O horário do torneio será definido de 
acordo com a disponibilidade dos clubes e associações inscritas. 

SEG.9 A SÁB.14 | 09H30 ÀS 16H00 
LARGO DE SÃO JOÃO 

“VAIVÉM OCEANÁRIO”

Numa visita a este “vaivém” ficamos a conhecer melhor a 
importância 
dos oceanos e a urgência de sermos conscientes na forma 
como nos relacionamos com os mesmos. 
De de 9 a 13 de abril as visitas são para o público escolar 
e no dia 14 está aberto para visitas 
do público em geral.

Informações: setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 645/6 / 
educacao@cm-alcochete.pt. 

antigo de Alcochete, que disponibiliza empréstimos em 
condições mais favoráveis para a reabilitação integral de edifícios 
destinados a habitação e atividades económicas. Saiba mais 
nesta sessão de esclarecimento. 

Público: agentes imobiliários, bancos aderentes, empresários na área da 
construção civil e reabilitação urbana, profissionais de arquitetura e engenharia. 
Informações: 212 348 625.
 

QUA.18 | 16H00 
NÚCLEO SEDE 

VISITAS ORIENTADAS 
AO NÚCLEO SEDE DO MMA

Integrada na programação do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios – Ano Europeu do Património Cultural, as visitas 
orientadas ao núcleo sede são uma viagem ao passado que 
permitem conhecer melhor a história do concelho de Alcochete. 
A visita realiza-se ainda no dia 22, às 15h00.

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.18 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…

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

SEX.20 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
62.ª FORMAÇÃO: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

Público: geral. Duração: 120 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 13 de julho. 

SÁB.21 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR 
E COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS
“BOM DIA LIBERDADE”
25 de abril de 1974 – Liberdade! De quê e para quê? 
Nesta manhã queremos reunir pais e avós, filhos e netos num jogo 
divertido em que se poderão ver as diferenças na forma de estar e viver 
antes e depois da Revolução dos Cravos. No fim desta descoberta de 
histórias em torno do 25 de Abril segue-se uma oficina de expressão 
plástica. 

Público: famílias (crianças a partir dos 6 anos). Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As famílias devem estar representadas por 
elementos de cada geração (avós, filhos e netos). A iniciativa está limitada à participação 
mínima de 4 inscrições e máxima de 10. As inscrições devem ser efetuadas até 18 de 
abril. 

SÁB.21 | 16H00
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO

VISITA MULTIMÉDIA 
– SANTA MARIA DE SABONHA 

Da antiga igreja de Santa Maria de Sabonha apenas sobreviveu 
um pórtico, repleto de simbologia histórica. Através dos trabalhos 
arqueológicos realizados e da interpretação da documentação 
escrita foi possível criar uma imagem daquilo que seria 
a antiga igreja. Atividade integrada na programação 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Ano Europeu 
do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

SEX.20 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO “QUEM É O JEREMIAS?” 
(COMÉDIA) 
Bé e Vavá são um 
casal que estão a 
atravessar uma fase 
de crise financeira, 
emocional e 
conjugal. Para 
agravar a situação 
vão ter a visita 
inesperada de Gega, 
o amigo de infância 
de Lucas e, como se 
não bastasse 
surgem ainda os 
primos de Bé e os 
irmãos motards Quim e Carlos. Uma comédia repleta de 
situações inesperadas, confusões e equívocos, sendo o 
maior deles saber quem é Jeremias…

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos (aprox.). Produção: 
Marisa Carvalho. Ingressos: €12,50 ou €10 (menores de 18 ou maiores de 
65 anos). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Ingressos no fórum cultural e posto de 
turismo. 

SÁB.21 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

OFICINA “ISTO É UM LIVRO”

Um livro pode ter uma folha, a história pode ser contada 
através de pop-ups e ainda girar como um carrossel. 
Nesta oficina para famílias pretende-se criar livros de 
artista, onde o pop-up, a técnica das escadas ou um livro 
em forma de acordeão ajudam a contar histórias. 

Público: famílias (crianças com mais de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Organização: Alfarroba Edições. Ingresso: €10 (inclui material base). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição para esta 
iniciativa que está limitada à participação mínima de 5 participantes e 
máxima de 10.   

SÁB.21 | 20H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NARRAÇÃO ORAL 
“A NOITE DOS CONTOS DO MUNDO” 

Um serão de sabedoria popular narrada em diferentes línguas! 
Vamos escutar um conto tradicional português, 
contos em francês, inglês, espanhol, alemão, italiano e em 
esperanto. Diferentes sonoridades permitem viagens mais 
ou menos distantes com aventuras imprevistas 
onde tudo é possível... 

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

SÁB.21 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

VIAGEM AOS SONS DA HISTÓRIA 
Orquestra de Sopros e Percussão do CRAM

Os compositores de música orquestral procuraram 
sempre referenciais nos grandes 
acontecimentos históricos da 
humanidade para a criação de 
importantes obras musicais. Nesta 
viagem a orquestra de sopros do 
CRAM visita momentos como a 
conquista da cidade de Jericó pelo 
povo israelita, a sucessão do reino de 
Inglaterra, a epopeia do 
descobrimento do caminho para a 
Índia, a colonização do oeste 
americano, o início do conflito 
nipo-americano e o colapso da URSS 
com a Glasnost. 

Público: geral. Direção musical: maestro Carolino Carreira. Ingresso: €4. 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas 
até ao dia 19 de abril. 
Os ingressos estão também à venda no posto de turismo. 

Horários: 
24 abril 09h00 – parque do Valbom (Alcochete) / praça da República 
(Samouco)
09h15 – largo 1.º de Maio (São Francisco); 
26 abril 15h30 (Fonte da Senhora) / 15h15 parque do Valbom (Alcochete); 
27 abril 10h30 (Passil). 
Duração: 45 minutos (cada aula). Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 09H30 
CONCELHO DE ALCOCHETE

MANHÃS 
INFANTIS

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 14H00
PISCINA MUNICIPAL

AQUAGAMES

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 
Entrada livre condicionada à lotação da piscina e, no caso de menores, 
mediante autorização/ presença de encarregados de educação. 

QUA.25 | 16H30
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL
A assembleia municipal comemora o 44.º aniversário do 
25 de abril de 1974 com uma sessão solene alusiva a esta 
data histórica para Portugal. Além dos discursos oficiais, a 
cerimónia contará com um apontamento musical. 

Público: geral. Informações: 212 348 600. 

QUI.26 | 10H30 
LARGO 1.º DE MAIO

ABRIL EM SÃO FRANCISCO
Depois de “Na Voz dos Jovens” em Alcochete, as poesias que 
celebram a liberdade vão ser declamadas no largo 1.º de maio, 
em São Francisco, pelos alunos da escola básica do 1.º ciclo. 

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

SEX.13 | 21H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

“TESTAMENTO” 
PELO TEATRO LIVRE (ESTREIA)

No seu esforço para dizer a verdade sobre a 
morte brutal do seu filho, emerge lentamente 
como uma figura de imensa estatura moral, 
bem como uma mulher da história agora 
representada como totalmente humana. 
Numa história sempre contada por homens, o 
espectáculo resgata o feminino, calado e 
abafado desde a antiguidade por um poder 
masculino instituído que ainda se reflecte nos 
dias de hoje.
A peça é reposta nos dias 14 de abril, às 21h30, 
e 15 de abril, às 16h00. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 75 minutos. 
Produção: Teatro Livre. Apoios: Câmara Municipal de 
Alcochete e Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 
Ingressos: €10 ou €7,50 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Informações e reservas: Associação Teatro 
Livre / 939 429 382. Os ingressos estão à venda no dia e 
local do espetáculo. 

 SEMANA  16 a 22 abril

TER.17 | 19H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
IFRRU 2020
O IFRRU 2020 é o Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
no âmbito da área de delimitação do núcleo 



SEX.27 | 10H30
PRAÇA DA REPÚBLICA

ABRIL NO SAMOUCO
Os alunos da freguesia do Samouco encerram o ciclo de 
leituras sobre a liberdade com a apresentação de poesias 
na praça da República. 

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

SÁB.28 | 10H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

OFICINA “ENCADERNAÇÃO JAPONESA” 
A encadernação 
japonesa é uma técnica 
tradicional, antiga e 
repleta de história que 
apresenta simplicidade 
na execução e elegância 
na forma de fazer um 
livro. A partir desta 

oficina poderá aprender a costura-base, a encadernação e 
a decoração para livros, blocos ou cadernos. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 180 minutos. Organização: Alfarroba 
Edições. Ingresso: €10 (com material-base incluído). Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta iniciativa que está limitada à 
participação mínima de 5 participantes e máxima de 20.

   PARA AS ESCOLAS…
NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE OU ESCOLA 
E.B. 2,3 EL-REI D. MANUEL I
Narração oral
“QUEM CONTA UM CONTO, 
ACRESCENTA E PRONTO!”
11, 13, 17, 18, 20, 26 e 27 de abril
Inscrições para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

  EM DESTAQUE…
NO NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL
Ser Cidadão. 25 de Abril – O Dia da Liberdade
10 a 27 de abril (3.ª, 4.ª e 6.ª feira) Nesta atividade do 
serviço educativo, o museu municipal vai falar sobre uma 
das datas mais importantes para o nosso país: o dia 25 de 
abril. Para alunos do ensino básico e secundário. 

Consulte o serviço educativo do museu municipal em www.cm-alcochete.pt. 

 SEMANA  23 a 29 abril

TER.24 | 10H30 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
(JARDIM DO CORETO) 

ANIMAÇÃO DE RUA “NA VOZ DOS JOVENS”

A liberdade vai ecoar na “voz dos jovens” e pelas principais ruas da vila 
nesta iniciativa que assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor e o 25 de Abril. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

TER.24 | 21H00
GALERIA MUNICIPAL  

“O QUE FICOU POR DIZER – A CENSURA 
NA CULTURA E NAS ARTES: 1936-1974”
Uma exposição documental da 
Sociedade Portuguesa 
de Autores que expõe a forma como a 
censura da ditadura incidiu sobre a 
obra de numerosos criadores 
portugueses de áreas tão diversas 
como a literatura, o cinema, a música 
e o teatro. 
Durante a inauguração, o Teatro Livre 
protagoniza um momento de leitura de 
poemas. Iniciativa integrada nas 
comemorações do 25 de abril  e 1.º de 
maio. 

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

TER. 24 | QUI.26 E SEX.27

VIVA MAIS – AULAS DE RUA
Os alunos do Clube Viva Mais saem à rua para participarem em aulas 
abertas à participação da população com o objetivo de dar a conhecer a 
estrutura deste programa desportivo.

 SEMANA    9 a 15 abril

SEG.9 
PAVILHÕES DE ALCOCHETE 
E DE SAMOUCO

TORNEIO FUTSAL INFANTIL – 
PETIZES E TRAQUINAS
Os jogos são fundamentais para um 
convívio salutar entre crianças. A autarquia convida 
petizes e traquinas do movimento associativo do concelho 
para participarem num torneio sem classificações 
integrado nas comemorações 
do 25 de abril e 1.º de maio.

Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Inscrição gratuita. O horário do torneio será definido de 
acordo com a disponibilidade dos clubes e associações inscritas. 

SEG.9 A SÁB.14 | 09H30 ÀS 16H00 
LARGO DE SÃO JOÃO 

“VAIVÉM OCEANÁRIO”

Numa visita a este “vaivém” ficamos a conhecer melhor a 
importância 
dos oceanos e a urgência de sermos conscientes na forma 
como nos relacionamos com os mesmos. 
De de 9 a 13 de abril as visitas são para o público escolar 
e no dia 14 está aberto para visitas 
do público em geral.

Informações: setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 645/6 / 
educacao@cm-alcochete.pt. 

antigo de Alcochete, que disponibiliza empréstimos em 
condições mais favoráveis para a reabilitação integral de edifícios 
destinados a habitação e atividades económicas. Saiba mais 
nesta sessão de esclarecimento. 

Público: agentes imobiliários, bancos aderentes, empresários na área da 
construção civil e reabilitação urbana, profissionais de arquitetura e engenharia. 
Informações: 212 348 625.
 

QUA.18 | 16H00 
NÚCLEO SEDE 

VISITAS ORIENTADAS 
AO NÚCLEO SEDE DO MMA

Integrada na programação do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios – Ano Europeu do Património Cultural, as visitas 
orientadas ao núcleo sede são uma viagem ao passado que 
permitem conhecer melhor a história do concelho de Alcochete. 
A visita realiza-se ainda no dia 22, às 15h00.

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.18 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…

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

SEX.20 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
62.ª FORMAÇÃO: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

Público: geral. Duração: 120 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 13 de julho. 

SÁB.21 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR 
E COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS
“BOM DIA LIBERDADE”
25 de abril de 1974 – Liberdade! De quê e para quê? 
Nesta manhã queremos reunir pais e avós, filhos e netos num jogo 
divertido em que se poderão ver as diferenças na forma de estar e viver 
antes e depois da Revolução dos Cravos. No fim desta descoberta de 
histórias em torno do 25 de Abril segue-se uma oficina de expressão 
plástica. 

Público: famílias (crianças a partir dos 6 anos). Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As famílias devem estar representadas por 
elementos de cada geração (avós, filhos e netos). A iniciativa está limitada à participação 
mínima de 4 inscrições e máxima de 10. As inscrições devem ser efetuadas até 18 de 
abril. 

SÁB.21 | 16H00
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO

VISITA MULTIMÉDIA 
– SANTA MARIA DE SABONHA 

Da antiga igreja de Santa Maria de Sabonha apenas sobreviveu 
um pórtico, repleto de simbologia histórica. Através dos trabalhos 
arqueológicos realizados e da interpretação da documentação 
escrita foi possível criar uma imagem daquilo que seria 
a antiga igreja. Atividade integrada na programação 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Ano Europeu 
do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

SEX.20 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO “QUEM É O JEREMIAS?” 
(COMÉDIA) 
Bé e Vavá são um 
casal que estão a 
atravessar uma fase 
de crise financeira, 
emocional e 
conjugal. Para 
agravar a situação 
vão ter a visita 
inesperada de Gega, 
o amigo de infância 
de Lucas e, como se 
não bastasse 
surgem ainda os 
primos de Bé e os 
irmãos motards Quim e Carlos. Uma comédia repleta de 
situações inesperadas, confusões e equívocos, sendo o 
maior deles saber quem é Jeremias…

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos (aprox.). Produção: 
Marisa Carvalho. Ingressos: €12,50 ou €10 (menores de 18 ou maiores de 
65 anos). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Ingressos no fórum cultural e posto de 
turismo. 

SÁB.21 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

OFICINA “ISTO É UM LIVRO”

Um livro pode ter uma folha, a história pode ser contada 
através de pop-ups e ainda girar como um carrossel. 
Nesta oficina para famílias pretende-se criar livros de 
artista, onde o pop-up, a técnica das escadas ou um livro 
em forma de acordeão ajudam a contar histórias. 

Público: famílias (crianças com mais de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Organização: Alfarroba Edições. Ingresso: €10 (inclui material base). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição para esta 
iniciativa que está limitada à participação mínima de 5 participantes e 
máxima de 10.   

SÁB.21 | 20H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NARRAÇÃO ORAL 
“A NOITE DOS CONTOS DO MUNDO” 

Um serão de sabedoria popular narrada em diferentes línguas! 
Vamos escutar um conto tradicional português, 
contos em francês, inglês, espanhol, alemão, italiano e em 
esperanto. Diferentes sonoridades permitem viagens mais 
ou menos distantes com aventuras imprevistas 
onde tudo é possível... 

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

SÁB.21 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

VIAGEM AOS SONS DA HISTÓRIA 
Orquestra de Sopros e Percussão do CRAM

Os compositores de música orquestral procuraram 
sempre referenciais nos grandes 
acontecimentos históricos da 
humanidade para a criação de 
importantes obras musicais. Nesta 
viagem a orquestra de sopros do 
CRAM visita momentos como a 
conquista da cidade de Jericó pelo 
povo israelita, a sucessão do reino de 
Inglaterra, a epopeia do 
descobrimento do caminho para a 
Índia, a colonização do oeste 
americano, o início do conflito 
nipo-americano e o colapso da URSS 
com a Glasnost. 

Público: geral. Direção musical: maestro Carolino Carreira. Ingresso: €4. 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas 
até ao dia 19 de abril. 
Os ingressos estão também à venda no posto de turismo. 

Horários: 
24 abril 09h00 – parque do Valbom (Alcochete) / praça da República 
(Samouco)
09h15 – largo 1.º de Maio (São Francisco); 
26 abril 15h30 (Fonte da Senhora) / 15h15 parque do Valbom (Alcochete); 
27 abril 10h30 (Passil). 
Duração: 45 minutos (cada aula). Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 09H30 
CONCELHO DE ALCOCHETE

MANHÃS 
INFANTIS

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 14H00
PISCINA MUNICIPAL

AQUAGAMES

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 
Entrada livre condicionada à lotação da piscina e, no caso de menores, 
mediante autorização/ presença de encarregados de educação. 

QUA.25 | 16H30
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL
A assembleia municipal comemora o 44.º aniversário do 
25 de abril de 1974 com uma sessão solene alusiva a esta 
data histórica para Portugal. Além dos discursos oficiais, a 
cerimónia contará com um apontamento musical. 

Público: geral. Informações: 212 348 600. 

QUI.26 | 10H30 
LARGO 1.º DE MAIO

ABRIL EM SÃO FRANCISCO
Depois de “Na Voz dos Jovens” em Alcochete, as poesias que 
celebram a liberdade vão ser declamadas no largo 1.º de maio, 
em São Francisco, pelos alunos da escola básica do 1.º ciclo. 

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

SEX.13 | 21H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

“TESTAMENTO” 
PELO TEATRO LIVRE (ESTREIA)

No seu esforço para dizer a verdade sobre a 
morte brutal do seu filho, emerge lentamente 
como uma figura de imensa estatura moral, 
bem como uma mulher da história agora 
representada como totalmente humana. 
Numa história sempre contada por homens, o 
espectáculo resgata o feminino, calado e 
abafado desde a antiguidade por um poder 
masculino instituído que ainda se reflecte nos 
dias de hoje.
A peça é reposta nos dias 14 de abril, às 21h30, 
e 15 de abril, às 16h00. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 75 minutos. 
Produção: Teatro Livre. Apoios: Câmara Municipal de 
Alcochete e Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 
Ingressos: €10 ou €7,50 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Informações e reservas: Associação Teatro 
Livre / 939 429 382. Os ingressos estão à venda no dia e 
local do espetáculo. 

 SEMANA  16 a 22 abril

TER.17 | 19H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
IFRRU 2020
O IFRRU 2020 é o Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
no âmbito da área de delimitação do núcleo 



SEX.27 | 10H30
PRAÇA DA REPÚBLICA

ABRIL NO SAMOUCO
Os alunos da freguesia do Samouco encerram o ciclo de 
leituras sobre a liberdade com a apresentação de poesias 
na praça da República. 

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

SÁB.28 | 10H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

OFICINA “ENCADERNAÇÃO JAPONESA” 
A encadernação 
japonesa é uma técnica 
tradicional, antiga e 
repleta de história que 
apresenta simplicidade 
na execução e elegância 
na forma de fazer um 
livro. A partir desta 

oficina poderá aprender a costura-base, a encadernação e 
a decoração para livros, blocos ou cadernos. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 180 minutos. Organização: Alfarroba 
Edições. Ingresso: €10 (com material-base incluído). Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
É necessário efetuar inscrição para esta iniciativa que está limitada à 
participação mínima de 5 participantes e máxima de 20.

   PARA AS ESCOLAS…
NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE OU ESCOLA 
E.B. 2,3 EL-REI D. MANUEL I
Narração oral
“QUEM CONTA UM CONTO, 
ACRESCENTA E PRONTO!”
11, 13, 17, 18, 20, 26 e 27 de abril
Inscrições para alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

  EM DESTAQUE…
NO NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL
Ser Cidadão. 25 de Abril – O Dia da Liberdade
10 a 27 de abril (3.ª, 4.ª e 6.ª feira) Nesta atividade do 
serviço educativo, o museu municipal vai falar sobre uma 
das datas mais importantes para o nosso país: o dia 25 de 
abril. Para alunos do ensino básico e secundário. 

Consulte o serviço educativo do museu municipal em www.cm-alcochete.pt. 

 SEMANA  23 a 29 abril

TER.24 | 10H30 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 
(JARDIM DO CORETO) 

ANIMAÇÃO DE RUA “NA VOZ DOS JOVENS”

A liberdade vai ecoar na “voz dos jovens” e pelas principais ruas da vila 
nesta iniciativa que assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de 
Autor e o 25 de Abril. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

TER.24 | 21H00
GALERIA MUNICIPAL  

“O QUE FICOU POR DIZER – A CENSURA 
NA CULTURA E NAS ARTES: 1936-1974”
Uma exposição documental da 
Sociedade Portuguesa 
de Autores que expõe a forma como a 
censura da ditadura incidiu sobre a 
obra de numerosos criadores 
portugueses de áreas tão diversas 
como a literatura, o cinema, a música 
e o teatro. 
Durante a inauguração, o Teatro Livre 
protagoniza um momento de leitura de 
poemas. Iniciativa integrada nas 
comemorações do 25 de abril  e 1.º de 
maio. 

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

TER. 24 | QUI.26 E SEX.27

VIVA MAIS – AULAS DE RUA
Os alunos do Clube Viva Mais saem à rua para participarem em aulas 
abertas à participação da população com o objetivo de dar a conhecer a 
estrutura deste programa desportivo.

 SEMANA    9 a 15 abril

SEG.9 
PAVILHÕES DE ALCOCHETE 
E DE SAMOUCO

TORNEIO FUTSAL INFANTIL – 
PETIZES E TRAQUINAS
Os jogos são fundamentais para um 
convívio salutar entre crianças. A autarquia convida 
petizes e traquinas do movimento associativo do concelho 
para participarem num torneio sem classificações 
integrado nas comemorações 
do 25 de abril e 1.º de maio.

Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Inscrição gratuita. O horário do torneio será definido de 
acordo com a disponibilidade dos clubes e associações inscritas. 

SEG.9 A SÁB.14 | 09H30 ÀS 16H00 
LARGO DE SÃO JOÃO 

“VAIVÉM OCEANÁRIO”

Numa visita a este “vaivém” ficamos a conhecer melhor a 
importância 
dos oceanos e a urgência de sermos conscientes na forma 
como nos relacionamos com os mesmos. 
De de 9 a 13 de abril as visitas são para o público escolar 
e no dia 14 está aberto para visitas 
do público em geral.

Informações: setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 645/6 / 
educacao@cm-alcochete.pt. 

antigo de Alcochete, que disponibiliza empréstimos em 
condições mais favoráveis para a reabilitação integral de edifícios 
destinados a habitação e atividades económicas. Saiba mais 
nesta sessão de esclarecimento. 

Público: agentes imobiliários, bancos aderentes, empresários na área da 
construção civil e reabilitação urbana, profissionais de arquitetura e engenharia. 
Informações: 212 348 625.
 

QUA.18 | 16H00 
NÚCLEO SEDE 

VISITAS ORIENTADAS 
AO NÚCLEO SEDE DO MMA

Integrada na programação do Dia Internacional dos Monumentos 
e Sítios – Ano Europeu do Património Cultural, as visitas 
orientadas ao núcleo sede são uma viagem ao passado que 
permitem conhecer melhor a história do concelho de Alcochete. 
A visita realiza-se ainda no dia 22, às 15h00.

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.18 | 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…

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

SEX.20 | 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
62.ª FORMAÇÃO: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

Público: geral. Duração: 120 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 13 de julho. 

SÁB.21 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR 
E COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS
“BOM DIA LIBERDADE”
25 de abril de 1974 – Liberdade! De quê e para quê? 
Nesta manhã queremos reunir pais e avós, filhos e netos num jogo 
divertido em que se poderão ver as diferenças na forma de estar e viver 
antes e depois da Revolução dos Cravos. No fim desta descoberta de 
histórias em torno do 25 de Abril segue-se uma oficina de expressão 
plástica. 

Público: famílias (crianças a partir dos 6 anos). Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As famílias devem estar representadas por 
elementos de cada geração (avós, filhos e netos). A iniciativa está limitada à participação 
mínima de 4 inscrições e máxima de 10. As inscrições devem ser efetuadas até 18 de 
abril. 

SÁB.21 | 16H00
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO

VISITA MULTIMÉDIA 
– SANTA MARIA DE SABONHA 

Da antiga igreja de Santa Maria de Sabonha apenas sobreviveu 
um pórtico, repleto de simbologia histórica. Através dos trabalhos 
arqueológicos realizados e da interpretação da documentação 
escrita foi possível criar uma imagem daquilo que seria 
a antiga igreja. Atividade integrada na programação 
do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Ano Europeu 
do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

SEX.20 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO “QUEM É O JEREMIAS?” 
(COMÉDIA) 
Bé e Vavá são um 
casal que estão a 
atravessar uma fase 
de crise financeira, 
emocional e 
conjugal. Para 
agravar a situação 
vão ter a visita 
inesperada de Gega, 
o amigo de infância 
de Lucas e, como se 
não bastasse 
surgem ainda os 
primos de Bé e os 
irmãos motards Quim e Carlos. Uma comédia repleta de 
situações inesperadas, confusões e equívocos, sendo o 
maior deles saber quem é Jeremias…

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos (aprox.). Produção: 
Marisa Carvalho. Ingressos: €12,50 ou €10 (menores de 18 ou maiores de 
65 anos). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Ingressos no fórum cultural e posto de 
turismo. 

SÁB.21 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

OFICINA “ISTO É UM LIVRO”

Um livro pode ter uma folha, a história pode ser contada 
através de pop-ups e ainda girar como um carrossel. 
Nesta oficina para famílias pretende-se criar livros de 
artista, onde o pop-up, a técnica das escadas ou um livro 
em forma de acordeão ajudam a contar histórias. 

Público: famílias (crianças com mais de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Organização: Alfarroba Edições. Ingresso: €10 (inclui material base). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição para esta 
iniciativa que está limitada à participação mínima de 5 participantes e 
máxima de 10.   

SÁB.21 | 20H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NARRAÇÃO ORAL 
“A NOITE DOS CONTOS DO MUNDO” 

Um serão de sabedoria popular narrada em diferentes línguas! 
Vamos escutar um conto tradicional português, 
contos em francês, inglês, espanhol, alemão, italiano e em 
esperanto. Diferentes sonoridades permitem viagens mais 
ou menos distantes com aventuras imprevistas 
onde tudo é possível... 

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

SÁB.21 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

VIAGEM AOS SONS DA HISTÓRIA 
Orquestra de Sopros e Percussão do CRAM

Os compositores de música orquestral procuraram 
sempre referenciais nos grandes 
acontecimentos históricos da 
humanidade para a criação de 
importantes obras musicais. Nesta 
viagem a orquestra de sopros do 
CRAM visita momentos como a 
conquista da cidade de Jericó pelo 
povo israelita, a sucessão do reino de 
Inglaterra, a epopeia do 
descobrimento do caminho para a 
Índia, a colonização do oeste 
americano, o início do conflito 
nipo-americano e o colapso da URSS 
com a Glasnost. 

Público: geral. Direção musical: maestro Carolino Carreira. Ingresso: €4. 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas 
até ao dia 19 de abril. 
Os ingressos estão também à venda no posto de turismo. 

Horários: 
24 abril 09h00 – parque do Valbom (Alcochete) / praça da República 
(Samouco)
09h15 – largo 1.º de Maio (São Francisco); 
26 abril 15h30 (Fonte da Senhora) / 15h15 parque do Valbom (Alcochete); 
27 abril 10h30 (Passil). 
Duração: 45 minutos (cada aula). Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 09H30 
CONCELHO DE ALCOCHETE

MANHÃS 
INFANTIS

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.25 | 14H00
PISCINA MUNICIPAL

AQUAGAMES

Duração: 3 horas. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 
Entrada livre condicionada à lotação da piscina e, no caso de menores, 
mediante autorização/ presença de encarregados de educação. 

QUA.25 | 16H30
SALÃO NOBRE DOS PAÇOS DO CONCELHO

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL
A assembleia municipal comemora o 44.º aniversário do 
25 de abril de 1974 com uma sessão solene alusiva a esta 
data histórica para Portugal. Além dos discursos oficiais, a 
cerimónia contará com um apontamento musical. 

Público: geral. Informações: 212 348 600. 

QUI.26 | 10H30 
LARGO 1.º DE MAIO

ABRIL EM SÃO FRANCISCO
Depois de “Na Voz dos Jovens” em Alcochete, as poesias que 
celebram a liberdade vão ser declamadas no largo 1.º de maio, 
em São Francisco, pelos alunos da escola básica do 1.º ciclo. 

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

SEX.13 | 21H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

“TESTAMENTO” 
PELO TEATRO LIVRE (ESTREIA)

No seu esforço para dizer a verdade sobre a 
morte brutal do seu filho, emerge lentamente 
como uma figura de imensa estatura moral, 
bem como uma mulher da história agora 
representada como totalmente humana. 
Numa história sempre contada por homens, o 
espectáculo resgata o feminino, calado e 
abafado desde a antiguidade por um poder 
masculino instituído que ainda se reflecte nos 
dias de hoje.
A peça é reposta nos dias 14 de abril, às 21h30, 
e 15 de abril, às 16h00. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 75 minutos. 
Produção: Teatro Livre. Apoios: Câmara Municipal de 
Alcochete e Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 
Ingressos: €10 ou €7,50 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Informações e reservas: Associação Teatro 
Livre / 939 429 382. Os ingressos estão à venda no dia e 
local do espetáculo. 

 SEMANA  16 a 22 abril

TER.17 | 19H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO
IFRRU 2020
O IFRRU 2020 é o Instrumento Financeiro 
para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
no âmbito da área de delimitação do núcleo 


