


 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 



SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 
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SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 
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SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 
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SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 
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SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

M
A

IO

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 
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SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 
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SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações:  setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 
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SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 
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SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 
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SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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SÁB.19 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“SORRI” DE RAINA 
TELGEMEIER E ATELIÊ DE 
BANDA DESENHADA
A história de Raina leva-nos do sexto 
ano ao ensino secundário onde 
descobre, entre outras coisas, a sua voz 
artística, o que significa a amizade e 
onde ela finalmente… sorri. Atividade 
realizada em parceria com a editora 
Devir. 

Público: 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)
SALINAS NIGHT RUN
Depois do êxito do I Trail do Município de Alcochete, em maio, o 
Alcochet’Aventura apresenta uma outra novidade na sua 
programação: Salinas Night Run. Com duas vertentes, caminhada 
(8km) e corrida (13km), esta é uma excelente oportunidade para 
percorrer os trilhos das salinas do Samouco… à noite! É 
aconselhável o uso de lanterna ou outro meio de iluminação.

Público: maiores de 8 anos. Duração: 120 minutos. Ingresso: €5 (inclui t-shirt e 
pulseira néon). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H00
FÓRUM CULTURAL
V ENCONTRO ESCOLAS SEVILLANAS Y 
FLAMENCO AYEOS

Um espetáculo comemorativo do 5.º aniversário da Escola de 
Sevilhanas da Associação Desportiva Samouquense que conta com 
a presença de vários grupos amigos numa noite alegre e cheia de 
salero. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: Escola de Sevilhanas da Associação 
Desportiva Samouquense. Informações e vendas: Catarina Ramos / 913 368 759. 

 SEMANA 5   28 a 30 maio

QUA.30 | 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. 

QUI.31 A DOM.3
SÃO FRANCISCO
44.ª FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE SÃO FRANCISCO

E com o final do mês chegam também as festas 
de confraternização camponesa de São Francisco. 
Largadas de toiros, o concerto com Toy, a noite da 
sardinha assada, o tradicional almoço camponês e 
muitos outros apontamentos lúdicos e musicais 
são as atratividades desta edição. 
A não faltar em São Francisco!

Público: geral. 

PARA AS ESCOLAS…
Consulte o serviço educativo para maio em 
www.cm-alcochete.pt

SÁB.19 | 10H00
PINHAL DAS AREIAS
CONVÍVIO DESPORTIVO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE
Orientação, jogos tradicionais e jogos de cooperação são as 
atividades propostas neste convívio desportivo e de atividades ao ar 
livre destinado a crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do 
concelho e com inscrição gratuita.  

Público: escolar. Duração: 120 minutos. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. Convívio aberto à participação dos encarregados de educação. 

SÁB.19 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS – STORY TIME

“Don’t  let the pigeon drive the bus” de Mo Willems é a história a 
apresentar nesta hora do conto em inglês. O pombo quer, porque 
quer, conduzir o autocarro mas os pombos não podem conduzir! 
Mas este como é teimoso não quer saber nada disso. De uma 
forma lúdica, pretende-se aproximar as crianças ao mundo da 
literatura e da aprendizagem da língua inglesa.
Iniciativa realizada em parceria com a United School Instituto de Línguas.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 15H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA (CONCENTRAÇÃO)
D. MANUEL E O MANUELINO, UM PERCURSO 
POR ALCOCHETE – 
VISITA TEMÁTICA
Integrada na programação do Dia Internacional 
dos Museus e Ano Europeu do Património 
Cultural, esta é uma visita centrada no rei D. 
Manuel I e nos vários vestígios da época 
manuelina que podem ser encontrados na vila. 
A visita termina na igreja Matriz. 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

SEX.25 A DOM.27
LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA COMENDADOR 
ESTÊVÃO DE OLIVEIRA E LARGO DE S. JOÃO
VI FEIRA DA SAÚDE DE ALCOCHETE
Showcooking, atividades 
desportivas, street gym, festival de 
yoga, workshops e apresentações 
de promoção da saúde são 
algumas das propostas desta VI 
Feira da Saúde que assenta em 
eixos como a cidadania em saúde, 
os afetos, a alimentação, o 
ambiente e o movimento patentes no 
Plano Local de Saúde do Arco Ribeirinho. 

Público: geral. Horários: 25 de maio (das 15h00 às 22h00) / 26 de maio 
(das 10h00 às 22h00) / 27 de maio (das 10h00 às 19h00). Informações: 
setor de educação e desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. 

DOM.27 | 18H00
LARGO DE SÃO JOÃO
TEATRO DE MARIONETAS 
“TITIRICIRCUS” POR TANXARINA 
(ESPANHA)

A lembrança fantástica e festiva do circo de tenda, 
alta e bicolor, chega-nos através do “Titiricircus” que 
nos conta a história de dois velhos trabalhadores que 
agora recordam, com as suas marionetas de fio, as 
glórias do seu passado. Na pista vão aparecer os 
números e personagens mais importantes desse 
velho circo já desaparecido: o homem mais forte 
da Península Ibérica, o malabarista mais divertido 
do mundo… Espetáculo integrado na VI Feira da Saúde 
de Alcochete e no Sementes – 23.º Mostra 
Internacional de Artes para o Pequeno Público. 

Público: maiores de 3 anos. 
Duração: 60 minutos. Atores/ manipuladores: Eduardo Rodríguez e 
Miguel Borines. Técnico de som: Andrés Giráldez. Guião e direção: 
Eduardo Rodríguez e Miguel Borines. Construção de marionetas e 
cenário: Tanxarina Títeres. Música: Sky, Ravi Shankar, Stephane 
Grappelli e Scott Joplin (tradicional galega). 

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
CONTOS DE OUTRORA, AGORA: 
CONTOS DE PRINCESAS 
MODERNAS

Todas as crianças gostam de histórias de 
princesas em tons rosa e adocicadas. Mas 
as princesas dos contos de hoje fogem um 
pouco a esse padrão… umas são 
demasiado pálidas, outras deveras 
espertalhonas, uma vem de Aljustrel, 
outra solta um pum! Pelo meio teremos 
ainda uma princesa que bocejava a toda 
hora, mas esta sim convencional que se 
apaixonou por um príncipe…

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário inscrição para participar nesta atividade que 
está limitada ao número máximo de 25 crianças por sessão. 

SÁB.5 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 
SUCESSOS DA DIVA DO FADO
Um espetáculo de 
fados tradicionais, 
com temas de 
música popular 
portuguesa e êxitos 
internacionais aos 
quais Amália 
Rodrigues deu voz e 
que, nesta noite, são 
confiados às vozes 
de Maria Mendes e 
Jorge Baptista da Silva. 
Um fantástico tributo à “Diva do Fado” que 
percorreu os melhores palcos do mundo. 

Público: maiores de 6 anos. Duração: 90 minutos. 
Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores de 65 
anos). Produção: C2E, Lda. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 /forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estão à venda no fórum cultural, posto de 
turismo e rede Ticketline. 
 

 SEMANA 1 2 a 6 maio

QUA.2 | 14H30
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇAS 
INTEGRADAS
A dança e o movimento corporal como fator 
de bem-estar. Arte terapia, ballet e danças 
circulares são as três propostas de dança 
destas aulas que, de forma acessível, 
convidam os participantes a experimentarem 
a expressão artística enquanto dimensão 
humana e parte integrante da felicidade. 
Participação gratuita. 

Público: adultos e seniores. Duração: 180 minutos. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 
/ forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

QUI.3 | 09H30
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
IV TORNEIO CONCELHO 
DE BOCCIA SÉNIOR
Um torneio para os alunos do clube Viva+ 
que podem participar nesta competição 
em equipa ou individualmente. 

Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.4 E SÁB.5 | 21H00
RUA JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
3.ª MOSTRA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Em maio chega a 3.ª edição da mostra de 
projetos musicais que, como o nome 
sugere, pretende ser um espaço de 
divulgação de projetos musicais 
emergentes dinamizados por jovens do 
concelho. 

Público: geral. Informações: setor de juventude e 
movimento associativo / 917 259 540 / 
dis.sjma@cm-alcochete.pt 

 SEMANA 2  7 a 13 maio

SÁB.12 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
OFICINA DE ILUSTRAÇÃO A DOIS TONS

Nesta oficina vamos descobrir tudo o que se pode fazer 
com papel, tesoura, cola, algumas cores e muita 
imaginação sempre que se quer contar uma história. 
No final, os participantes vão poder levar para casa o 
livro que se construiu e deslumbrar amigos e 
familiares. 

Público: famílias (crianças maiores de 3 anos). Duração: 180 minutos. 
Ingresso: €10 (material base incluído). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A 
iniciativa realiza-se em parceria com a Alfarroba Edições e está limitada 
à participação mínima de 5 inscrições e máxima de 10. Limitado à 
participação de uma 1 criança com 1 acompanhante. 

SÁB.12 | 10H30
BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA 
DE SÃO FRANCISCO
PAIS & FILHOS – MANUALIDADES

Como forma de assinalar o Dia Internacional da 
Família, a biblioteca de São Francisco realiza uma 
atividade de expressão plástica para, em família, criar 
molduras para fotografias. Uma iniciativa para quem 
gosta de imaginação, criatividade e manualidades. 

Público: famílias (crianças dos 5 aos 10 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 
646 / desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições estão 
limitadas à participação mínima de 4 famílias e as inscrições têm que 
ser efetuadas até dia 8 de maio. 

SÁB.12 | 16H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
APRESENTAÇÃO DO 
LIVRO NARUTO DE 
MASASHI KISHIMOTO 
ATELIÊ DE BANDA 
DESENHADA
Naruto é uma história que se 
passa há 12 anos atrás, na 
Aldeia Oculta que, sob as 
Folhas, foi atacada por uma 
ameaça terrível. A raposa 
demónio com 9 caudas tirou a 
vida ao chefe da aldeia, o 
Hokage, e a outros aldeões. Hoje a 
aldeia vive em paz e um rapaz desordeiro chamado 
Naruto luta para se formar na Academia Ninja. 
Realizada em parceria com a editora Devir, esta 
iniciativa pretende estimular o gosto das crianças pela 
leitura e banda desenhada. 

Público: dos 8 aos 12 anos. Duração: 120 minutos. Informações e 
inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 3  14 a 20 maio

QUA.16 | 09H30
LARGO 1.º DE MAIO (JUNTO À ANTIGA ESCOLA 
DE 1.º CICLO)
PEDDY PAPER SÃO FRANCISCO
À descoberta de São Francisco e de novos 
conhecimentos este peddy-paper vai colocar os alunos 
do Clube Viva+ em convívio numa manhã repleta de 
atividade física e cooperação. 

Público: alunos do clube Viva+. Duração: 90 minutos. Informações: 
setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEX.18 | 16H00
NÚCLEO SEDE 
VISITA ORIENTADA AO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL
Numa viagem ao passado é possível conhecer com 
mais pormenor a história do concelho de Alcochete. 
Iniciativa integrada no Dia Internacional dos Museus e 
Ano Europeu do Património Cultural.

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

DOM.20 | 15H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA
“UMA VISITA, UMA PEÇA”

Conheça o retábulo do altar-mor de Diogo Teixeira e António Costa 
nesta visita ao núcleo de arte sacra inserida no Dia Internacional 
dos Museus (18 de maio) e Ano Europeu do Património Cultural. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 
348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A marcação para a atividade pode ser 
efetuada até dia 18 de maio, às 17h00. 

 SEMANA 4  21 a 27 maio

TER.22 | 09H30
ESTÁDIO GRUPO DESPORTIVO ALCOCHETENSE
FESTIVAL DESPORTO ESCOLAR “ALCOCHETE”
A câmara municipal, o Desporto Escolar da Península de Setúbal e 
o Agrupamento de Escolas de Alcochete organizam este convívio 
desportivo escolar dirigido ao público escolar do 1.º ciclo e que 
conta com a participação do movimento associativo do concelho.
 
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 150 minutos.
 

TER.22 | 20H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MEDITAÇÃO – 
CONFERÊNCIA PÚBLICA
Nesta conferência o público é convidado a 
conhecer esta prática ancestral da meditação 
desenvolvida no oriente e quais os seus 
benefícios para equilibrar a mente, as emoções 
e a encontrar a paz que todos procuramos.
 

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