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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

COMEMORAÇÕES
DO 122º ANIVERSÁRIO
DA RESTAURAÇÃO
DO CONCELHO DE ALCOCHETE
QUARTA-FEIRA, 15 DE JANEIRO
21H00 - APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS
ÀS AUTARQUIAS E ASSOCIAÇÕES DE
ALCOCHETE PELA BANDA DA SOCIEDADE
IMPARCIAL 15 DE JANEIRO DE 1898
DOMINGO, 19 DE JANEIRO
15H30 - SESSÃO SOLENE DO 122.º
ANIVERSÁRIO DA RESTAURAÇÃO DO
CONCELHO DE ALCOCHETE, PROMOVIDA
PELO MUNICÍPIO DE ALCOCHETE
LOCAL: FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE
SÁBADO, 25 DE JANEIRO
17H00 - CONCERTO DO 122.º ANIVERSÁRIO
DA SOCIEDADE IMPARCIAL 15 DE JANEIRO DE
1898 PELA BANDA DIRIGIDA PELO MAESTRO
ANTÓNIO MENINO.
LOCAL: FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

JANEIRO / FEVEREIRO 2020

Em Destaque...

TEATRO | QUI. 9 | PARQUE MAYER

PARE,
ESCUTE E… RIA

No âmbito do projeto Seniores+
Ativos, a câmara municipal
promove uma ida ao Teatro Maria
Vitória para assistir ao espetáculo
“Pare, Escute e… Ria”.

Público: seniores | Informações e inscrições: Setor de Desenvolvimento Social e Saúde – Escola Conde
Ferreira em Alcochete – 212 348 646 – desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt

MÚSICA | SEX. 10 | 21H00 | GALERIA MUNICIPAL DOS PAÇOS DO CONCELHO

CANTARES AO MENINO

O Grupo Folclórico de Danças e Cantares da Fonte da Senhora vem aos Paços do
Concelho para assinalar a tradição dos Cantares ao Menino. Venha assistir!
Público: geral

ESCRITA CRIATIVA | SÁB. 11 | 10H30 E 15H30 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA #1:

PALAVRAS ELEGANTES
Ao longo do ano, a Biblioteca de
Alcochete vai realizar 9 ateliês de
escrita criativa em duas sessões
destinadas a crianças, jovens e
adultos. O primeiro ateliê gira em
torno dos acrósticos e das suas
potencialidades narrativas e a ideia é
lançar palavras que se “percam”
dentro de uma palavra original,
primeira. Inscreve-te!

Público: crianças e jovens maiores de 10 anos e adultos | Atividade sujeita a marcação com um mínimo de 3
e máximo de 15 participantes por sessão | Informações e marcações: Biblioteca de Alcochete – 212 349
720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

MÚSICA | SÁB. 11 | 21H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

CONCERTO DE ANO NOVO PELA
ORQUESTRA SINFÓNICA DO CRAM

A Orquestra Sinfónica do Conservatório Regional de Artes do Montijo sobe ao
palco para dar as boas-vindas ao novo ano num concerto que será memorável.
Entre as peças que vão ser interpretadas sob a direção de Ceciliu Isfan contam-se
a marcha “Pompa e Circunstância” de E. Elgar, “A Christmas Festival”, “The
Typewriter” e “Sleigh Ride” de Leroy Anderson, “Moon River” de Henry Mancini e
“West Side Story” de Leonard Bernstein.
Ingresso: Entrada livre | Levantamento de bilhetes no dia do espetáculo, no horário das bilheteiras do Fórum
das 15h00 às 18h30 e após as 20h30 e no Posto de Turismo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

LEITURA | TER. 14 | 10H30 E 14H30 | BIBLIOTECA OU ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

CRESCER NA CIDADANIA

BRINCANDO AO CRESCIMENTO PARA CONSTRUIR UM
FUTURO MELHOR

A partir do álbum ilustrado de Anthony Browne, “O livro dos porquinhos”, vamos
abordar o tema da família, introduzindo a questão da igualdade de género, que
constitui um dos princípios fundamentais do direito comunitário. A referida obra
procura quebrar estereótipos e favorecer valores sociais não discriminatórios,
facultando aos leitores/ouvintes uma visão mais ampla da realidade e iniciando-os
numa educação baseada na igualdade, na colaboração e no conceito de família.
Público: alunos do 1.º ano do 1º ciclo do ensino básico | Duração: 90 minutos | Informações e inscrições
obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt | Esta iniciativa realiza-se
ainda nos dias 14 a 16, 21 a 23 e 28 a 30 de janeiro.

INFORMÁTICA | TER. 14 | 15H00 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

75ª FORMAÇÃO
DE INICIAÇÃO À INFORMÁTICA
Formação em tecnologias da informação e comunicação para alunos com
conhecimentos básicos na utilização das TIC.
Público: geral | Duração: 120 minutos por sessão | Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212
349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt | Esta formação realiza-se em janeiro nos dias 14, 17, 21, 24, 28 e 31 e
termina a 6 de março.

INFORMÁTICA | QUA. 15 | 15H30 | BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA DE
SÃO FRANCISCO

76ª FORMAÇÃO
DE INICIAÇÃO À INFORMÁTICA
Formação em tecnologias da informação e comunicação para alunos com
conhecimentos básicos na utilização das TIC.
Público: geral | Duração: 90 minutos por sessão | Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212
349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt | Em janeiro esta formação realiza-se ainda nos dias 15, 16, 22, 23 e 30
e termina a 1 de abril.

EXPOSIÇÃO | SEX. 17 | 18H00 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

“MEMÓRIAS DO TEJO”
DE RUI ROSA

“O rio vem, vindo de longe, e os seus
braços enlaçam a areia da praia, deixando
nela recordações e saudades de um tempo
antigo, de vidas que um dia tiveram voz.
Enquanto os meus pés percorrem o areal,
deparo-me com pequenos fragmentos de
cor, pedaços de cerâmica e de madeira de
barcos naufragados e de outros que os
anos esqueceram e que o Tejo se lembrou
de devolver. Fragmentos que nos levam a
perguntar o porquê da sua presença, o seu
percurso, as vidas e as mãos que foram
deixadas para trás”, diz-nos Rui da Rosa.

Informações: Fórum Cultural de Alcochete – 212 349 640 – forum.cultural@cm-alcochete.pt | Horário: terça
a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; sábados das 15h00 às 18h30; em dias de espetáculo,
60 minutos antes do respetivo início. Patente ao público até 21 de março.

DESPORTO | SÁB. 18 | 10H00 | PAVILHÃO DE ALCOCHETE

CONVÍVIO DESPORTIVO

FUTSAL, ATLETISMO E JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS

Convívio desportivo para crianças que visa aproximar o movimento associativo
desportivo da população e promover hábitos de vida saudável junto das crianças
Público: alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do concelho | Duração: 120 minutos | Informações:
setor de Desporto – 212 348 649 – dis.sd@cm-alcochete.pt

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SÁB. 18 | 11H00 | BIBLIOTECA DA JUNTA DE FREGUESIA
DO SAMOUCO

“QUEM CONTA UM CONTO,
ACRESCENTA E PRONTO!”
Os contos tradicionais são um recurso
inestimável no plano literário e são importantes
na formação das crianças enquanto veículos de
transmissão de saberes, de novas
aprendizagens e promotores do
desenvolvimento da imaginação. Pretende-se
assim valorizar a importância da identidade
cultural focalizada no modo de ser português,
acentuando a dimensão lúdica da leitura.
Público: pais e ﬁlhos (crianças a partir dos 3 anos) | Duração: 60 minutos | Informações e marcações
obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

MÚSICA | SÁB. 18 | 15H30 E 16H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

“SÁBADOS GIGANTES PARA GENTE MIÚDA”:

MÚSICA PARA BEBÉS PELO CRAM
Música para Bebés pelo
Conservatório Regional de Artes do
Montijo é um espaço mágico onde se
promove a partilha entre pais e ﬁlhos
através de estímulos diversos com
génese no som e no movimento.
Pretende-se proporcionar o contato
com a música de diferentes estilos e
épocas e experienciar os contrastes
das diferentes propriedades do som
que contribuem para o
desenvolvimento de bebés mais
felizes, sensíveis e despertos.
Ingresso: gratuito | Inscrições: a partir de 6 de janeiro e levantamento dos bilhetes até 16 de janeiro no
Fórum Cultural de Alcochete | Limitado à participação de 15 bebés, com um acompanhante, por sessão.

RESTAURAÇÃO DO CONCELHO | DOM. 19 | 15H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

SESSÃO SOLENE DO 122.º ANIVERSÁRIO
DA RESTAURAÇÃO DO CONCELHO
A câmara municipal promove uma sessão solene em que serão distinguidos, com
medalhas de mérito, personalidades ligadas ao concelho e os trabalhadores do
município.
Informações: Gabinete de Comunicação e Imagem – 212 348 658 – gci@cm-alcochete.pt

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SÁB. 25 | 11H00 | BIBLIOTECA ESCOLAR E
COMUNITÁRIA DE SÃO FRANCISCO

“QUEM CONTA UM CONTO,
ACRESCENTA E PRONTO!”
Os contos tradicionais são um recurso inestimável no plano literário e são
importantes na formação das crianças enquanto veículos de transmissão de
saberes, de novas aprendizagens e promotores do desenvolvimento da
imaginação. Pretende-se assim valorizar a importância da identidade cultural
focalizada no modo de ser português, acentuando a dimensão lúdica da leitura.
Público: pais e ﬁlhos (crianças a partir dos 3 anos) | Duração: 60 minutos | Informações e marcações
obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

ASSOCIATIVISMO | SÁB. 25 | 17H00 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

CONCERTO DO 122º ANIVERSÁRIO
DA SOCIEDADE IMPARCIAL 15 DE
JANEIRO DE 1898
A Banda da Sociedade Imparcial 15
de Janeiro de 1898 apresenta-se em
palco com um concerto especial
comemorativo do seu 122.º
aniversário com direção artística do
maestro António Menino.
Público: geral | Produção e organização: Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898

CINEMA | SÁB. 25 | 21H30 | SALÃO DA SOCIEDADE IMPARCIAL 15 DE JANEIRO DE 1898

SHORTCUTZ ALCOCHETE
O Shortcutz é um projeto de realização mensal que apresenta, agora em formato
de competição, o que no universo das curtas-metragens se vai fazendo em
Portugal, aproveitando também a presença de realizadores e atores para uma
conversa após o visionamento dos ﬁlmes.
Produção e organização: Teatro Livre

VISITA GUIADA | DOM. 26 | 11H00 E 15H00 | NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL

DOMINGO NO MUSEU
Através de uma visita orientada ao Núcleo Sede do
Museu Municipal é possível fazer uma viagem ao
passado e conhecer a importância e o signiﬁcado
de importantes testemunhos para a história do
concelho de Alcochete.
Público: Geral | Duração: 45 min| Informações e inscrições: Museu Municipal de Alcochete –
212 348 652 – museu.municipal@cm-alcochete.pt

INFORMÁTICA | QUA.29 | 15H00 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…
Aulas generalizadas para pessoas que tenham dúvidas no dia a dia na utilização
dos computadores.
Público: geral | Duração: 120 minutos | informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt

DANÇA | SEX. 31 E SÁB. 1 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

XI ENCONTRO NACIONAL
DE ESCOLAS DE SEVILHANAS
O Grupo de Sevilhanas Rocieras de
Alcochete promove mais um Encontro
de Escolas de Sevilhanas com a
realização de três espetáculos em que
vão participar 17 grupos de sevilhanas.
Público: geral | Produção e organização: Grupo de Sevilhanas Rocieras de Alcochete. | Espetáculos no dia
31 de janeiro, às 21h30, e no dia 1 de fevereiro, às 15h30 e às 21h30.

A Decorrer...
INFORMÁTICA | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

CERTIFICAÇÃO TIC:

ALCOCHETEQU@LIFICA
A Biblioteca de Alcochete, em parceria com a AMRS, promove o projeto de
validação de competências TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação, sendo
entidade credenciada para atribuição da certiﬁcação e emissão de diploma, que
são atribuídos mediante a realização de um exame de avaliação.
Duração: 60 minutos | Sujeita a marcação prévia | Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212
349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

SENIORES+ATIVOS | 2020 | CONCELHO

“ENVELHECER COM ARTE”
Durante este ano vai ser dinamizada para os seniores do concelho a atividade
“Envelhecer com Arte”, enquadrada no Projeto (Qual)idade+ que visa a oferta de
atividades cívicas, culturais e lúdicas com caráter regular e a criação de espaços
de participação, diálogo e troca de experiências e conhecimentos entre pessoas
idosas, crianças e jovens.
Esta atividade decorre regularmente nos seguintes locais:
São Francisco – Ediﬁcio da Antiga Escola Primária (3ª-feira de manhã)
Samouco – Sala do Coreto (3ª-feira de tarde)
Passil – Antiga Extensão de Saúde (5ª-feira de tarde)
Público: seniores | Informações e inscrições: setor de Desenvolvimento e Saúde | Escola Conde Ferreira
em Alcochete - 212 348 646 – desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt

29 DE FEVEREIRO DE 2020

FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE
“SÁBADOS GIGANTES PARA GENTE MIÚDA”:

“FLAUTISTA DE HAMELIN”
MUSICAL PELO TEATRO BOCAGE

FEVEREIRO 2020

Em Destaque...

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SÁB. 1 | 11H00 E 15H00 | BIBLIOTECA
DE ALCOCHETE

NO 1º SÁBADO DE CADA MÊS…
ERA UMA VEZ! – HISTÓRIAS DE
CUPIDOS E FADAS ENGRAÇADAS

No mês dos afetos temos cupidos alvoraçados que disparam setas em todas as
direções e talvez por isso vão chover do céu princesas que apanharão todos de
surpresa e teremos também o amor no ar, apaixonados bem atarantados e fadas
espertalhonas prontas a enfeitiçar com poções de amor os mais distraídos.
Público: pais e ﬁlhos (crianças dos 3 aos 12 anos) | Duração: 60 minutos | Informações e inscrições
obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt | Número máximo de 25
crianças por sessão.

ANIMAÇÃO DA LEITURA | TER. 4 E QUA. 5 | 10H30 E 14H30 | BIBLIOTECA DE
ALCOCHETE OU ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

CRESCER NA CIDADANIA

BRINCANDO AO CRESCIMENTO PARA
CONSTRUIR UM FUTURO MELHOR

A partir do álbum ilustrado de Anthony Browne, “O livro dos porquinhos”, vamos
abordar o tema da família, introduzindo a questão da igualdade de género. Este
tema apresenta uma forte dimensão internacional, assumindo repercussões na
luta contra a pobreza, no acesso à educação e aos serviços de saúde, no plano da
participação na economia e no processo decisório e de direitos das mulheres.
Público: alunos do 1.º ano do 1º ciclo do ensino básico | Duração: 90 minutos | Informações e inscrições
obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

INFORMÁTICA | QUA. 5 | 10H30 | BIBLIOTECA DA JUNTA DE FREGUESIA DO
SAMOUCO

77ª FORMAÇÃO
DE INICIAÇÃO
À INFORMÁTICA

Formação em tecnologias da
informação e comunicação para
alunos com conhecimentos básicos
na utilização das TIC.

Público: geral | Duração: 120 minutos |Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt | Em fevereiro esta formação realiza-se nos dias 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 e
termina a 25 de março.

SENIORES | QUA. 5 E QUI. 6 | LISBOA

VISITA AO MUSEU
NACIONAL DOS COCHES
No âmbito do projeto Seniores+ Ativos, a câmara municipal proporciona aos
seniores do concelho uma visita ao Museu Nacional dos Coches em Lisboa.
Público: seniores | Informações e inscrições: setor de Desenvolvimento Social e Saúde – Escola Conde
Ferreira em Alcochete – 212 348 646 – desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt

ESCRITA CRIATIVA | SÁB. 8 | 10H30 E 15H30 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA #3:

BINÓMIO FANTÁSTICO
Neste segundo ateliê vamos brincar com a sugestão de Gianni Rodari e experimentar o
seu binómio fantástico: “o cão-armário”. A proposta é combinar duas ideias díspares e
fazer delas literalmente uma terceira coisa, uma explicação onírica para algo que não
existe no mundo real.
Público: crianças maiores de 10 anos e jovens (10h30) e adultos (15h30) | Duração: 75 minutos |
Informações e marcações obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt Mínimo de 3 e máximo de 15 participantes por sessão.

PALESTRA | TER. 11 | 17H00 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

DIA DA INTERNET
MAIS SEGURA

O Dia Internacional da Internet mais Segura assinala o seu 16.º aniversário e a
Biblioteca associa-se a esta comemoração com a realização de uma palestra cujo
objetivo é promover o uso mundial responsável e seguro das novas tecnologias e
esclarecer dúvidas sobre a segurança na internet.
Público: geral | Duração: 60 minutos | Informações: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt | Atividade integrada no Plano Anual de Atividades de Cooperação da Rede de
Bibliotecas de Alcochete.

ENCONTRO | SEX. 14 | 11H00 | BIBLIOTECA ESCOLAR E COMUNITÁRIA DE SÃO
FRANCISCO

“FALA-ME DE AMOR…
DIA DE SÃO VALENTIM”

A Biblioteca de Alcochete, em parceria com o Agrupamento de Escolas de
Alcochete, assinala o Dia de São Valentim com a realização de um encontro
intergeracional entre casais seniores e alunos das turmas do concelho. Esta
atividade reforça o diálogo entre gerações e a partilha de saberes e tem
permitido viver momentos de profunda ternura entre os participantes.
Público: alunos do 1.º ciclo do ensino básico | Duração: 90 minutos | Informações: Biblioteca de Alcochete –
212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt | Atividade integrada no Plano Anual de Atividades de Cooperação
da Rede de Bibliotecas de Alcochete.

OFICINA | SÁB. 15 | 10H00 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

OFICINA DE ILUSTRAÇÃO “A DOIS TONS”

Nesta oﬁcina de expressões, apresentada pela Alfarroba Edições, vamos descobrir
tudo o que pode fazer com papel e apenas algumas cores, tesoura, cola e
imaginação sempre que se quer contar uma história. Depois é levar para casa o
livro que se construiu e deslumbrar familiares e amigos com a festa das cores.
Público: famílias (crianças maiores de 3 anos) | Duração: 180 minutos | Informações e inscrições
obrigatórias: Biblioteca – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt | Esta iniciativa realiza-se com um
mínimo de 5 crianças e máximo de 10 com um acompanhante.

VISITA ORIENTADA | SÁB. 15 | 15H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

“MEMÓRIAS DO TEJO”

VISITA ORIENTADA À EXPOSIÇÃO DE RUI ROSA
No âmbito da exposição
“Memórias do Tejo”
participe nesta visita
orientada conduzida pelo
próprio autor, numa
oportunidade de ﬁcar a
conhecer a génese do
trabalho que lhe foi
sugerido pelo rio Tejo.

Público: geral | Informações e inscrições obrigatórias: Fórum Cultural de Alcochete – 212 349 640 –
forum.cultural@cm-alcochete.pt | Limitado a 25 participantes.

MÚSICA | SEX. 21 | 21H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

ENCONTROS COM A MÚSICA…

O RENASCIMENTO E O BARROCO
Em 2020 retomamos os “Encontros com a Música”, que se assume como um ciclo
pedagógico para ouvir e falar sobre música. Depois das famílias dos instrumentos
serão abordados os períodos da música, começando pelo Renascimento e
Barroco, apresentados pelo Conservatório Regional de Artes do Montijo.
Público: geral | Duração: 60 minutos | Entrada gratuita. Levantamento de bilhetes no próprio dia, sem
reservas, nos horários das bilheteiras do Fórum Cultural e do Posto de Turismo. | Lotação limitada a 80
lugares.

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SÁB. 22 | 11H00 | CENTRO SOCIAL DO PASSIL

“QUEM CONTA UM CONTO,
ACRESCENTA E PRONTO!”
Os contos tradicionais são um recurso inestimável no plano literário e são
importantes na formação das crianças enquanto veículos de transmissão de
saberes, de novas aprendizagens e promotores do desenvolvimento da
imaginação. A proposta é a partir de um conto tradicional valorizar a importância
da identidade cultural focalizada no modo de ser português.
Público: pais e ﬁlhos (crianças a partir dos 3 anos) | Duração: 60 minutos | Informações e marcações
obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

VISITA GUIADA | DOM 23 | 11H00 E 15H00 | NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL

“DOMINGO NO MUSEU”
Através de uma visita
orientada ao Núcleo Sede
do Museu Municipal é
possível fazer uma viagem
ao passado e conhecer a
importância e o signiﬁcado
de importantes
testemunhos para a
história do concelho de
Alcochete.
Público: geral | Duração: 45 minutos | Informações e inscrições: Museu Municipal de Alcochete – 212 348
652 – museu.municipal@cm-alcochete.pt

INFORMÁTICA | QUA.26 | 15H00 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…
Aulas generalizadas
para pessoas que
tenham dúvidas no
dia a dia na utilização
dos computadores

Público: geral | Duração: 120 minutos | informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SÁB. 29 | 11H00 | LUDOTECA NA FONTE DA SENHORA

“QUEM CONTA UM CONTO,
ACRESCENTA E PRONTO!”
Os contos tradicionais são um recurso inestimável no plano literário e são
importantes enquanto veículos de transmissão de saberes, de novas
aprendizagens e desenvolvimento da imaginação, por isso tudo começa com um
conto tradicional.
Público: pais e ﬁlhos (crianças a partir dos 3 anos) | Duração: 60 minutos | Informações e marcações
obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

TEATRO | SÁB. 29 | 16H00 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

“FLAUTISTA DE HAMELIN”
MUSICAL PELO TEATRO BOCAGE

A história do “Flautista de Hamelin”
aconteceu por volta de 1284, numa
cidade alemã chamada Hamelin, que
é uma cidade musical onde tudo tem
música e cor. Tudo funciona
perfeitamente até que um dia a
cidade é invadida por uma enorme
praga de ratos, deixando o Rei João
Pizzicato muito atarefado à procura
de alguém que o ajude… e entram em
cena a Formiga Rabiga, o Gato das
Botas e o Flautista do Bosque.

Público: Famílias (crianças maiores de 3 anos) | Duração: 50 minutos | Bilheteira: € 5,00 (bilhete normal) |
€ 7,50 (duas pessoas) | € 9,99 (família – 3 pessoas) | € 12,52 (família – 4 pessoas). | Reservas: levantamento
até 27 de fevereiro. | Bilhetes à venda no Fórum Cultural de Alcochete, Posto de Turismo e Ticketline |
Adaptação e encenação: João Pedro Santos | Interpretação: Afonso Sousa, João Pedro Santos e Zita Milene
| Direção Musical: João Pedro Santos | Cenograﬁa, ﬁgurinos e adereços: João Pedro Santos e Zita Milene |
Produção: Companhia do Teatro Bocage.
Integrado no programa de promoção cultural para a infância em contexto familiar “Sábados Gigantes para
Gente Miúda”.

CINEMA | SÁB. 29 | 21H30 | SALÃO DA SOCIEDADE IMPARCIAL 15 DE JANEIRO DE
1898

SHORTCUTZ ALCOCHETE
O Shortcutz é um projeto
de realização mensal que
apresenta, agora em
formato de competição,
o que no universo das
curtas-metragens se vai
fazendo em Portugal.
Esta iniciativa conta
ainda com a presença de
realizadores e atores
para uma conversa após
o visionamento dos
ﬁlmes.
Produção e organização: Teatro Livre

A Decorrer...
EXPOSIÇÃO | ATÉ 21 DE MARÇO | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

“MEMÓRIAS DO TEJO”

DE RUI ROSA

“O rio vem, vindo de longe, e os seus braços enlaçam a areia da praia, deixando
nela recordações e saudades de um tempo antigo, de vidas que um dia tiveram
voz”, refere Rui da Rosa.
Horário: terça a sexta-feira, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; sábados das 15h00 às 18h30; em dias
de espetáculo, 60 minutos antes do respetivo início.

INFORMÁTICA | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

CERTIFICAÇÃO TIC:

ALCOCHETEQU@LIFICA
A Biblioteca de Alcochete valida competências TIC – Tecnologias de Informação e
Comunicação, sendo entidade credenciada para atribuição da certiﬁcação e
emissão de diploma através da realização de um exame de avaliação.
Duração: 60 minutos | Sujeita a marcação prévia | Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212
349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

