


SEMANA 1.  1 a 8 julho

QUA.4 E QUI.5 | 10H30 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
FÉRIAS & LEITURAS: 
HISTÓRIAS NO TAPETE
Num tapete pedagógico, e a partir de pistas 
deixadas pelo “Alfabeto dos Bichos” de José 
Jorge Letria, as crianças vão tentar descobrir 
animais de A a Z. Em pequenos poemas 
convocamos bichos loucos, animais da 
quinta, da floresta e da selva!

Público: 6 aos 12 anos. Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 
349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SEX.6 | 18H00
PRAIA DOS MOINHOS 
E PRAIA FLUVIAL DO SAMOUCO
PROGRAMA 
“VERÃO + SAUDÁVEL”
Com o mês de julho chega um novo programa 
de apoio e aconselhamento de exercício 
físico ao ar livre para a população. Todas as 
sextas-feiras, das 18h00 às 20h00, o ponto de 
encontro será nas praias de Alcochete e de 
Samouco, onde técnicos de educação física 
estão disponíveis para dar apoio nos circuitos 
de manutenção por um “Verão + Saudável”.  

Público: geral. Informações: setor de desporto / 212 
348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. Iniciativa gratuita e 
que decorre nos dias 6, 13, 20 e 27 de julho. 

SEX.6 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL
DISSONÂNCIAS POÉTICAS 
– CLEVA 
Um coro de leitores 
amadores que lêem 
em conjunto 
poemas que amam 
e que os fazem 
(so)rrir. 
Experimentamos 
colocar a poesia fora 
do sítio dela, do 
lugar inacessível e 
divertimo-nos muito 
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a fazê-lo. CleVA, um coro tão sonante que 
chega a ser dissonante.

Público: geral. Duração: 35 minutos. Informações: 
fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Entrada gratuita 
mediante levantamento prévio de ingresso. Os ingressos 
estão disponíveis no dia do espetáculo no seguinte 
horário: 09h00 às 13h00, das 13h30 às 17h30 e a partir 
das 20h30. 

SÁB.7 | 21H30
FÓRUM CULTURAL
“PUREZA” TABLAO FLAMENCO 
POR JOÃO ESPIGA

Um espetáculo que vai levar o público a uma 
viagem ao coração da Andaluzia e ao mundo 
do flamenco em todas as suas expressões: 
baile, cante e guitarra. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Ingressos: €6 ou 
€4 (para menores de 18 anos e maiores de 65). 
Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt ou posto de turismo / 
212 348 655. 

SÁB.7 | 22H00 
LARGO DE SÃO JOÃO
SEMANA DA MODA 
E DESPORTO
Nesta noite de verão, o largo de São João é 
palco de um desfile de moda com a 
participação de estabelecimentos do 
comércio local e de grupos de dança e 
modalidades desportivas.

Público: geral. Duração: 120 minutos. Organização: 
L&M Eventos. 



DOM.8 | 09H30 
PRAIA DOS MOINHOS
CANOAGEM 
“ALCOCHETE VISTA DO RIO”
Com partida na praia dos Moinhos e a remar até à 
Barroca d’Alva, este passeio do Alcochet’Aventura tem 
uma extensão de cerca 9km. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 3 horas. Ingresso: €5. 
Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 
/ dis.sd@cm-alcochete.pt. 

 SEMANA 2.   9 a 15 julho

TER.10 | 10H30
FÓRUM CULTURAL
CURSO BALLET 
SÉNIOR
A partir da dança podemos 
trabalhar a memória, a 
coordenação, concentração, 
equilíbrio, flexibilidade e 
confiança, aspetos tão 
importantes na fase de vida dos 
adultos e seniores. Curso 
dinamizado por Ana Calafate da 
Escola de Dança D. Manuel I. 

Público: adultos e seniores (maiores de 40 anos). Duração: 60 minutos 
(cada sessão). Ingresso: €30 (6 sessões). 
O curso decorre às terças e quintas-feiras até dia 26 de julho. 
Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt ou Ana Calafate / 963 072 134. Os 
participantes devem levar roupa confortável e calçado sapatilha. 
O curso está limitado à participação mínima de 5 e máxima de 12 
pessoas. Inscrições até dia 5 de julho. 

QUA.11 E QUI.12 |10H30 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
FÉRIAS & LEITURAS: 
OS LIVROS DE IMAGENS TAMBÉM 
CONTAM “ANTES E DEPOIS”
Vamos ler sem palavras através das ilustrações 
do livro “Antes / Depois” de Anne-Margot Ramstein & 
Matthias Aregui. Cada quadro contém uma história e 
permite que a imaginação do leitor seja completada 
com o que as imagens sugerem. 
O leitor é o autor do texto que nasce durante a atividade. 

Público: 6 aos 12 anos. Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 



QUI.12 A TER.17
VILA DO SAMOUCO
FESTAS POPULARES 
SAMOUCO EM HONRA 
DE NOSSA SENHORA 
DO CARMO
Noite da sardinha assada, 
largadas de toiros, Dia do 
Samouqueiro, espetáculos 
musicais… Podemos esperar 
muito mais desta edição das 
Festas Populares do Samouco que 
se celebram em honra de Nossa 
Senhora do Carmo. 

Público: geral. Informações: Associação das Festas Populares do 
Samouco em Honra de Nossa Senhora do Carmo.  

SÁB.14 | 09H00 ÀS 13H00 
MERCADO MUNICIPAL
“HÁ ESPECIALIDADES NO MERCADO”
Em junho, os bolos e doces foram “as especialidades” em 
destaque no mercado municipal. Este mês, deixamos 
antever o que poderá degustar: um queijinho bem durinho 
ou molinho a derreter, é preciso ter olho, provar para 
conhecer!

Público: geral. Duração: 4 horas. Informações: posto de turismo / 212 
348 655 / posto.turismo@cm-alcochete.pt. 

SÁB.14 | 11H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
HORA DO CONTO EM INGLÊS 
– STORY TIME

Sam espera pelo seu jantar e quer muito ajudar. A sua 
mãe deixa-o participar pedindo-lhe para ir buscar os 
diferentes vegetais necessários para a sopa. Conseguimos 
ajudar o Sam? What’s in the pot?

Público: pais e filhos (3 aos 8 anos). Duração: 45 minutos. Informações 
e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Iniciativa realizada ao abrigo do protocolo 
entre o Município de Alcochete e a United School Instituto de Línguas. 



SÁB.14 | 18H00
NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL
“SONS E SABORES 
NO JARDIM DO MUSEU MUNICIPAL”
Um sábado por mês o jardim do núcleo sede do museu municipal abre 
portas para um final de tarde com “sons e sabores”. Música, teatro e 
prova de produtos regionais são algumas das sugestões deste evento 
que, neste sábado, conta com a prova e comercialização de vinhos do 
restaurante Wine Up e da Z Blues Fusion, uma one man band que tem 
no blues a sua veia criativa. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: setor de cultura / 212 349 720. 

SÁB.14 | 20H30
FÓRUM CULTURAL
“ENTRE NOTAS” – MUSIMUSA
Encontrar sentidos com música à nossa volta. 
Nunca estamos perdidos. Seguimos 
sonhando. Percorremos os nossos caminhos 
e juntos aqui voltamos. Para cumprirmos o 
destino!

Público: geral. Duração: 150 minutos. Ingresso: €5. Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt / posto de turismo / 212 348 655 
ou Musimusa / 936 445 780. As reservas são válidas até dia 12 de julho.  

 SEMANA 3.   16 a 22 julho

QUA.18 E QUI.19 | 10H30 E 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

FÉRIAS & LEITURAS: “CRESCER COM FLORESTA: 
CONHECER PARA VALORIZAR E PRESERVAR”
Explorar a floresta como espaço natural privilegiado de vida e 
diversidade é o ponto de partida desta animação que tem como base o 
livro “O dia em que a mata ardeu” de José Fanha. 

Público: 6 aos 12 anos. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SEX.20 | 22H00 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO

“E-NXADA” POR ERVA DANINHA
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Espetáculo de circo contemporâneo que remete para a ruralidade, 
para a sua desconstrução sob um ponto de vista urbano e 
contemporâneo. Partindo da ideia do trabalho original e primário 
escolheu-se a enxada, o objeto que cava os tempos até hoje. É com a 
“E-nxada” que inauguramos Alcochete Street Art Fest, a festa das 
artes performativas de rua.  

Público: geral. Duração: 40 minutos. Direção artística e conceção plástica: Vasco 
Gomes e Julieta Guimarães. Interpretação: Jorge Lix, Rodrigo Matos e Vasco Gomes. 
Iluminação: Romeu Guimarães. Composição sonora: Luís Costa. Co-criação: Erva 
Daninha, Binaural/ Nodar. Co-produção: Teatro Nacional de São João. Informações: 
setor de cultura / 212 349 720. 

SÁB.21 | SALINAS DO SAMOUCO
FestiSAL 

A segunda edição do FestiSAL está de volta com muitas atividades 
inspiradas na tradição salineira, que prometem um dia animado nas 
salinas, desde a rapação do sal, a passeios pedestres, de tuk-tuk e 
charrete, a observação de aves, a degustações gastronómicas, a 
ateliês, exposições e um mercadinho de produtos regionais.
Visite as Salinas do Samouco! Esperamos por si!

Público: geral. Organização: Fundação das Salinas do Samouco e Câmara Municipal. 
Informações: Salinas do Samouco / 212 348 070 / 927 984 440 / 
contacto@salinasdosamouco.pt. Consulte programa específico em www.cm-alcochete.pt 
ou www.salinasdosamouco.pt. Algumas iniciativas estão sujeitas a inscrição. 

SÁB.21 | 17H00
PÁTIO DA SOCIEDADE IMPARCIAL 15 DE JANEIRO DE 1898

“PRANTO POR IGNÁCIO SANCHEZ MEJÍAS DE 
FEDERICO GARCIA LORCA” PELO TEATRO LIVRE
A morte de Ignacio Sánchez Mejías, figura incontornável da cultura de 
Espanha e amigo de Federico Garcia Lorca, motivou a criação de 4 
poemas que vos trazemos pelas vozes dos atores e alunos do Teatro 
Livre. O bailarino de flamenco João Espiga e o músico Carlos 
Mil-Homens completam o elenco desta leitura dramatizada. 
Espetáculo integrado no Alcochete Street Art Fest – Festa das Artes 
Performativas de Rua.

Público: geral. Duração: 25 minutos. Direção: Luísa Ortigoso. Atores: Erico Lopes, 
Helena Veloso e Inês Oneto. Alunos de teatro: Guilherme Inácio, Inês Rodrigues, Luísa 
Godinho, Manuela Ferreira, Matilde Simões e Ricardo Infante da Câmara. Informações: 
setor de cultura / 212 349 720. 



SÁB.21 | 22H00
LARGO DE S. JOÃO, RUA COMENDADOR ESTÊVÃO DE OLIVEIRA 
E LARGO ANTÓNIO DOS SANTOS JORGE 

ANIMAÇÃO DE RUA “KUMPANIA ALGAZARRA”

Saltimbancos, filhos da estrada e do vento, músicos em folia 
permanente, um cocktail de música animada e combinações de notas 
musicais que formam um rendilhado de culturas. É assim a 
“Kumpania Algazarra”. Espetáculo integrado no Alcochete Street Art 
Fest – Festa das Artes Performativas de Rua.

Público: geral. Informações: setor de cultura / 212 349 720. 

DOM.22 | 11H30
LARGO DE SÃO JOÃO

NOVO CIRCO “THE 
GENTLEMAD” POR MICA 
PAPRIKA
Da época de ouro de vaudeville chega este 
cavalheiro que enche o palco de virtuosismo, 
magia, malabarismo, equilibrismo e uma 
grande pitada de humor. Mica Paprika 
regressa a Alcochete num espetáculo 
integrado no Alcochete Street Art Fest – Festa 
das Artes Performativas de Rua.

Público: geral. Duração: 45 minutos. Ideia, intérprete, produção, cenografia e 
adereços: Mica Paprika. Informações: setor de cultura / 212 349 720.

 

 SEMANA 4.   23 a 30 julho

QUA.25 E QUI.26 | 10H30 E 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

FÉRIAS & LEITURAS: ATELIÊ DE ESCRITA 
CRIATIVA “CUBOS DE HISTÓRIAS”
Vamos brincar com os story cubes? Estes são uma nova forma de 
contar histórias. Como? Lançamos os dados e depois utilizamos a 
imaginação para criar uma história que ligue as 9 faces visíveis. 

Público: 6 aos 12 anos. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 



QUI.26 | 10H00
JARDIM DO ALBERGUE DA JUVENTUDE

COMEMORAÇÃO 
DIA MUNDIAL DOS AVÓS
O papel dos avós na família é muito importante e 
queremos partilhar esta ideia junto dos avós do concelho. 
Para isso preparámos um dia especial que vai reforçar 
ainda mais as relações entre avós e netos. 

Público: avós e netos. Informações e inscrições: setor de educação e 
desenvolvimento social / 212 348 646 / 
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt. As inscrições para esta 
atividade devem ser efetuadas até dia 20 de julho. 

SEX.27 | 22H00
LARGO DE SÃO JOÃO

NOVO CIRCO “SE O MUNDO ESTIVESSE 
AO CONTRÁRIO…” POR TRINITY (CHILE)

Entre o chão e o céu, uma mulher procura a magia ao 
virar a esquina… Através de técnicas antigas de circo 
e da paródia do presente, este é um espetáculo que 
nos convida a pensar como seria se o mundo 
estivesse de cabeça para baixo. Espetáculo integrado 
no Alcochete Street Art Fest – Festa das Artes 
Performativas de Rua.

Público: geral. Duração: 30 minutos. Informações: setor de cultura / 
212 349 720. 

SÁB.28 | 09H00 ÀS 13H00
MERCADO MUNICIPAL

ARTESÃOS NO MERCADO: 
QUARTO SÁBADO DO MÊS
Os artesãos locais voltam a colorir as bancas do 
mercado municipal com peças de artesanato local. 
O mercado “está a mudar” e contamos com 
a sua visita. 

Público: geral. Duração: 4 horas. Informações: posto de turismo / 212 
348 655 / posto.turismo@cm-alcochete.pt 



SÁB.28 | 11H30
LARGO DE SÃO JOÃO

TEATRO 
“TOQUE DE CAIXA” 
POR BOCA DE CÃO 
As marionetas humanas 
transportam uma mágica caixa 
de sons… e o espetáculo vai 
começar! Flora e o mestre 
Ananias prometem não desafinar. 
Espetáculo inspirado nos tocadores 
de realejo, nos multi-instrumentistas e nos músicos que levam 
a harmonia dos dons de lés a lés e integrado no Alcochete 
Street Art Fest – Festa das Artes Performativas de Rua. 

Público: geral. Duração: 40 minutos. Música: Samuel Coelho. 
Produção: Boca de Cão. Informações: setor de cultura / 212 349 720. 

SÁB.28 | 22H00
NÚCLEO ANTIGO DA VILA DE ALCOCHETE

NOITE BRANCA
Alcochete “veste-se” de branco para esta noite que se 
espera de grande animação! Música, malabarismo e dj’s 
são algumas das propostas desta noite que conta ainda 
com a Mimo’s Dixie Band, a Party Brass Band, a 
Associação GilTeatro e com o comércio local que estará de 
portas abertas nesta noite com cheiro a Verão. Vista-se de 
branco e participe nesta noite especial integrada no 
Alcochete Street Art Fest – Festa das Artes Performativas de Rua. 

Público: geral. Organização: Câmara Municipal e ACISTDS – Associação 
do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal. 
Informações: setor de cultura / 212 349 720. 

DOM.29
11H30 - PRAÇA JOSÉ COELHO (SAMOUCO)
18H30 - LARGO 1.º DE MAIO (SÃO FRANCISCO)

TEATRO “OBJETOSFERA” 
POR MARIONETAS DA FEIRA

Uma sucessão de manipulações e transmutações de 
objetos que transmitem ao público situações de poesia 
visual ou até de comédia. “Objetosfera” trabalha em torno 
do papel, plástico ou metal. Espetáculo integrado no Alcochete 
Street Art Fest – Festa das Artes Performativas de Rua.

Público: geral. Duração: 45 minutos. Encenação e marionetista: Rui 
Sousa. Músico e composições musicais: João Silva. Produção: 
Marionetas da Feira. Informações: setor de cultura / 212 349 720. 


