


SEMANA 1  1 a 6 janeiro

SEX.4 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL
CONCERTO DE ANO NOVO: 
BANDA DA FORÇA AÉREA

O início do ano faz-se ao som da Banda da 
(Força Aérea que regressa ao fórum 
cultural para apresentação de um 
concerto de Ano Novo muito especial com 
entrada livre. 

Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 
640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. Os ingressos 
serão disponibilizados no dia do espetáculo, sem 
reservas, no horário das bilheteiras do fórum cultural e 
do posto de turismo.   

SÁB.5 | 11H00 E 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
ANIMAÇÃO DA LEITURA: 
DIAS COMEMORATIVOS – 
DIA MUNDIAL DA PAZ

Este ano iniciamos as animações de leitura 
com um novo tema! Com dias comemorativos 
celebramos  as datas mais significativas do 
calendário e aproveitamos para falar de 
valores, efemérides, personalidades e 
personagens. Em janeiro, a Paz será a 
protagonista das histórias onde poderemos 
dançar nas nuvens, conhecer o Jaime Cristal 
e escutaremos com os ouvidos do coração, a 
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história “O princípio”. Iniciativa integrada “No 
1.º Sábado de Cada Mês… Era Uma Vez!”. 

Público: pais e filhos (3 aos 12 anos). Duração: 60 
minutos. Informações e marcações: biblioteca de 
Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. É 
necessário efetuar inscrição para esta atividade que está 
limitada à participação máxima de 30 crianças na sessão 
da manhã e 25 na sessão da tarde.
 

SEMANA 2 7 a 13 janeiro

SEX.11 | 18H00
FÓRUM CULTURAL
EXPOSIÇÃO DE VITROFUSÃO 
“VIDA E VIDROS” 
DE CONCEIÇÃO CARDOSO
(INAUGURAÇÃO)

Nas palavras de Conceição Cardoso, “a 
partir do pó nascem as transparências de 
peças que tiveram por família os quatro 
elementos”. O Ar e o Fogo acabam o que a 
Água e a Terra uniram como matéria e, 
com criatividade, nascem utensílios, 
objetos que se transformam em arte. 

Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 
640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. Patente ao 
público até 22 de fevereiro. 

SÁB.12 | 10H00
FÓRUM CULTURAL 
OFICINA DE ARTES 
DECORATIVAS: VIDRO EM ARTE
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Da autoria de Conceição Cardoso, a exposição de 
vitrofusão é a fonte de inspiração para esta oficina de 
artes decorativas onde podemos aprender os mistérios 
do vidro, compondo com arte, criatividade e técnicas 
de vitrofusão uma peça decorativa. Esta oficina 
realiza-se ainda no dia 19 de janeiro. 

Público: adulto. Duração: 120 minutos. Ingresso: €12. Informações: 
fórum cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

SÁB.12 E SÁB.19 | 15H00
FÓRUM CULTURAL
SÁBADOS GIGANTES 
PARA GENTE MIÚDA: 
ARTE EM OLARIA

A primeira iniciativa do programa “Sábados Gigantes 
para Gente Miúda” chega-nos em forma de oficina. A 
brincar vamos aprender técnicas de olaria como a 
bola, a lastra e o rolo. Com criatividade, e com recurso 
a moldes, vamos criar pequenos corações, letras e 
números e outras formas de artesanato que as 
crianças vão adorar fazer com argila. Oficina 
integrada na exposição “Vida e Vidros” 
de Conceição Cardoso. 

Público: pais e filhos (dos 4 aos 9 anos). Duração: 60 minutos. 
Ingresso: €10. Informações e inscrições: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. A oficina realiza-se com um mínimo 
de 5 participantes e máximo de 12 (cada um com acompanhante). 
Os participantes devem trazer um avental. 

SÁB.12 | 16H30
FÓRUM CULTURAL
SÁBADOS GIGANTES 
PARA GENTE MIÚDA: 
ARTE EM VIDRO
Vamos brincar com o vidro transformando-o 
numa peça repleta de cor e arte. O material é 
surpreendente, utilizando a moldagem, deformação e 



fusão. Oficina integrada na exposição “Vida e Vidros” 
de Conceição Cardoso. 
Esta oficina realiza-se ainda no dia 19 de janeiro.

Público: pais e filhos (6 aos 12 anos). Duração: 60 minutos. 
Ingresso: €10. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
A oficina está limitada à participação mínima de 5 e máxima 
de 12 crianças com um acompanhante. 
Os participantes devem levar avental.
 

SEMANA 3  14 a 20 janeiro

TER.15 | 10H30 E 14H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
IGUALDADE DE GÉNERO: 
BRINCANDO AOS CRESCIDOS PARA 
CONSTRUIR CIDADÃOS EMANCIPADOS
A partir do álbum ilustrado “O Livro dos Porquinhos” 
de Anthony Browne, esta animação da leitura 
apresenta aos mais pequenos os temas da família 
e da igualdade de género. Um livro que procura 
quebrar estereótipos e fomentar uma visão da 
realidade mais ampla com uma educação baseada 
na igualdade e no conceito de família. 

Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 90 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 
A iniciativa decorre nos dias 17, 22, 24, 29 e 31 e poderá realizar-se 
também nos estabelecimentos de ensino.

SÁB.19 | 10H00
PAVILHÃO DE ALCOCHETE
CONVÍVIO DESPORTIVO: 
FUTSAL, ATLETISMO 
E JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS
Uma manhã de puro convívio entre os alunos das 
escolas de ensino público do concelho. 



Para além da promoção de hábitos de uma vida saudável, este 
convívio desportivo dá a conhecer ao público escolar algumas das 
atividades dinamizadas pelas associações do concelho numa 
manhã de partilha, exercício e diversão. 

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

SÁB.19 | 10H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
FORMAÇÃO PARA QUEM VIVE 
RODEADO DE FANTASIA
PARTE 3: EU ESCREVO, EU 
ILUSTRO, 
EU CONSTRUO!
Em parceria com a Alfarroba Edições, esta 
formação “Para quem vive rodeado de 
fantasia” integra um ciclo de formações 
que tiveram início em outubro e 
terminarão no próximo mês de fevereiro. 
Neste mês, pretende-se que o autor do 
texto e da ilustração seja capaz de 
construir um livro com as técnicas de 
costura clássica e encadernação. 

Público: geral. Duração: 6 horas.  Informações e marcações: biblioteca de Alcochete / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.19 | 21H30
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO
ENCONTRO DE CANTARES AO MENINO

O Rancho Folclórico Os Camponeses de São Francisco promove 
um Encontro de Cantares ao Menino que, além do grupo 



anfitrião, conta com a participação da Associação Folclórica 
Danças e Cantares de Santa Maria da Feira (Douro Litoral 
Sul), do Grupo Etnográfico de Alfarelos (Beira Litoral) e da 
Associação Folclórica Alegrias do Minho 
(Alto e Baixo Minho).

Público: geral. Organização: Rancho Folclórico “Os Camponeses” de São Francisco. 

DOM.20 | 15H30
FÓRUM CULTURAL 
SESSÃO SOLENE 
121.º ANIVERSÁRIO DA RESTAURAÇÃO 
DO CONCELHO
Alcochete comemora os 121 anos da Restauração do Concelho, 
uma data que simboliza a restituição da autonomia 
político-administrativa do concelho. Para assinalar esta data 
histórica, o Município de Alcochete realiza a única Sessão Solene 
do ano em que são homenageadas personalidades (individuais ou 
coletivas) com a atribuição de medalhas municipais. Este ano, a 
cerimónia decorre no fórum cultural e a câmara municipal 
assegura transporte a todos os munícipes que não tenham 
condições de mobilidade mediante inscrição até 16 de janeiro. 

Público: geral. Inscrições para transporte: juntas de Freguesia / biblioteca de 
Alcochete / fórum cultural / museu municipal e posto de turismo. 

SEMANA 4  21 a 27 janeiro

QUI.24 | 09H30 
PINHAL DAS AREIAS (SÍTIO DAS HORTAS)
CORTA MATO ESCOLAR INTERMUNICIPAL 
ALCOCHETE – MONTIJO



Uma prova de corta mato dirigida aos alunos dos agrupamentos de 
escolas de Alcochete e Montijo e da qual serão apurados, nos 
diversos escalões em competição, os alunos que vão representar 
Alcochete e Montijo no corta mato distrital que vai decorrer em 
fevereiro em Alcochete!

Público: público escolar. Duração: 02h30. Informações: setor de desporto / 212 348 649 
/ dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.26 | 17H00
FÓRUM CULTURAL
CONCERTO DE ANIVERSÁRIO: BANDA DA 
SOCIEDADE IMPARCIAL 15 DE JANEIRO DE 1898

No ano em que se assinalam os 121 anos da Restauração do 
Concelho, a Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 
apresenta-se no palco do fórum cultural com um concerto especial 
comemorativo do seu 121.º aniversário com direção artística do 
maestro António Rei Menino. 

Público: geral. Produção e organização: Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898. 
Informações, vendas e reservas: Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 / 212 340 
003 / 961 095 521 / banda.sia@gmail.com. 

DOM.27 | 11H00 E 15H00
NÚCLEO SEDE 
DOMINGO NO MUSEU: VISITA GUIADA 
AO NÚCLEO SEDE



Numa viagem ao passado é possível conhecer a 
importância e o significado de alguns dos testemunhos 
que fazem parte da história do concelho de Alcochete. 

Público: geral. Duração: 45 minutos. Informações: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

SEMANA 5   28 a 31 janeiro

QUA.30 / 15H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS
Uma aula generalizada para pessoas que tenham 
dúvidas na utilização diária dos computadores. 

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

A VISITAR...
ATÉ 6 JAN.
GALERIA MUNICIPAL
EXPOSIÇÃO DE PAIS NATAIS, 
COLEÇÃO DE ANA PÉROLA
Dezenas de 
representações do 
Pai Natal estão 
em exposição na 
galeria municipal 
dos Paços do 
Concelho. Uma 
mostra da coleção 
particular de Ana Pérola que apresenta-nos esta figura 
icónica em vários tipos de suporte (plástico, papel, 
madeira, …) e tamanhos. 

Público: geral. Horário de visita: segunda a sexta-feira, das 09h00  às 18h00. 

ATÉ 11 JAN.
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
EXPOSIÇÃO MINI PRESÉPIOS
Na biblioteca de Alcochete há mini presépios 
originais e especialmente criados por alunos do 
concelho no âmbito do projeto RE-UNIR que, 
dinamizado pela equipa RSI do Montijo/ Alcochete, 
tem como objetivo angariar fundos para 
a construção do lar residencial da Cercima. 

Público: geral. Horário de visita: terça-feira, das 14h00 às 21h00, 
e de quarta-feira a sábado, das 10h30 às 18h30. Na exposição é possível 
adquirir bilhetes para o espetáculo solidário “Um presépio para ti, uma 
casa para mim” que se realiza no dia 12 de janeiro, no Cinema Teatro 
Joaquim d’Almeida. 



ATÉ 18 AGO.
CONCELHO DE ALCOCHETE
30 ANOS DO MUSEU MUNICIPAL 
DE ALCOCHETE

Itinerância de peças pelo concelho
Várias peças do acervo municipal estão em exposição 
na Associação Cultural, Recreativa e Desportiva do 
Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil, 
Biblioteca de Alcochete, galeria municipal, núcleo de 
Arte Sacra, núcleo Sede, Juntas de Freguesia de 
Alcochete, Samouco e São Francisco e Grupo 
Desportivo da Fonte da Senhora. 

Público: geral. 

ATÉ 18 AGO.
NÚCLEO SEDE
EXPOSIÇÃO 
“A HISTÓRIA DA NOSSA HISTÓRIA: 
30 ANOS DO MUSEU MUNICIPAL”
Poderá relembrar os momentos mais relevantes da 
história do museu municipal através desta exposição 
que reúne imagens, fotografias e peças que integram 
os 30 anos do museu municipal. 

Público: geral. Horário de visita: terça-feira, 14h00 às 17h00; de 
quarta-feira a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00; ao 
sábado, das 14h00 às 17h30; e ao domingo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 
às 17h30.   

COMEMORAÇÕES DA RESTAURAÇÃO 
DO CONCELHO

CONSULTE PROGRAMA ESPECÍFICO 
EM WWW.CM-ALCOCHETE.PT 


