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MARÇO / ABRIL 2020

Em Destaque...

DESPORTO | DOM. 1 | 9H30 | CAMPO DE TIRO

ALCOCHET´AVENTURA

– III TRAIL DO MUNICÍPIO
DE ALCOCHETE

O município desaﬁa-o para uma caminhada ou corrida em percursos com 8km e
17km na área do Campo de Tiro.
Público: maiores de 8 anos inclusive (caminhada) e maiores de 16 anos inclusive (corrida) | Duração: 2 horas
|Informações e inscrições: 212 348 649 – dis.sd@cm-alcochete.pt – www.acorrer.pt | Ingresso: €6
(caminhada) e €9 (trail).

ANIMAÇÃO DA LEITURA | TER. 3 | ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
E BIBLIOTECAS ESCOLARES

SEMANA DA LEITURA:

A BIBLIOTECA VAI ÀS ESCOLAS
CELEBRAR O PRAZER DE LER
Na 14.ª edição da Semana da Leitura, a
Biblioteca de Alcochete associa-se ao
Plano Nacional da Leitura com o
habitual périplo pelas escolas para
celebrar o leitor e a leitura enquanto

ato comunicativo, de liberdade e
responsabilidade. Este ano será
apresentada a leitura encenada da
obra “O Rapaz de Bronze” de Sophia de
Mello Breyner Andresen.

Público: alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico | Duração: 45 minutos | Informações e
inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt Esta iniciativa realiza-se
ainda nos dias 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 | Atividade inserida no Plano Anual de Atividades de
Cooperação da Rede de Bibliotecas de Alcochete.

FADO | SEX. 6 | 21H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

CARMINHO “MARIA TOUR”
© Mariana Maltoni

Carminho, a grande voz
do fado e uma das
artistas com maior
projeção internacional,
regressa a Alcochete
para apresentar o seu
último disco “Maria”
aclamado pela crítica e
que já foi apresentado
pelos quatro cantos do
mundo. Esta é a grande
oportunidade para se
ver, ouvir e sentir
“Maria”, um álbum que
conta com a sua
produção e várias
canções da sua autoria.

Público: maiores de 6 anos | Informações: Fórum Cultural de Alcochete – 212 349 640 –
forum.cultural@cm-alcochete.pt | Ingresso: €18,00 e €15,00 (menores de 18 anos) | Bilhetes à venda no
Fórum Cultural de Alcochete e no Posto de Turismo | Reservas: levantamento até 4 de março | Espetáculo
“Amigo do Fórum” e integrado nas comemorações do Dia Internacional da Mulher.

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SÁB. 7 | 11H00 E 15H00 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NO 1.º SÁBADO DE CADA MÊS…

ERA UMA VEZ! – HISTÓRIAS DE
PRÍNCIPES E DRAGÕES POUCO MAUZÕES
Tudo começa com “Era uma vez…”, nós
adicionamos uns pozinhos de
perlimpimpim e os dados dos Story
Cubes e apresentamos uma nova
forma de contar histórias e estimular a
criatividade de crianças, jovens e
adultos. Só tem de lançar os dados! E
depois é usar a imaginação e inventar
uma história que ligue as 9 faces
visíveis dos cubos!
Público: pais e ﬁlhos (crianças entre os 3 e 12 anos) | Máximo de 25 crianças por sessão | Duração: 60
minutos | Informações e inscrições obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt

DESPORTO| SÁB. 7 | 15H00 | LARGO DE SÃO JOÃO (CONCENTRAÇÃO)

ALCOCHET´AVENTURA – PERCURSO PEDESTRE URBANO

“COMEMORAÇÕES
DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER”
Integrado nas comemorações do Dia
Internacional da Mulher, o município
de Alcochete organiza uma caminhada

urbana pela vila de Alcochete com
passagem por diversos pontos de
interesse histórico.

Público: maiores de 6 anos | Duração: 2 horas | Informações e inscrições gratuitas: 212 348 649 –
dis.sd@cm-alcochete.pt

ENCONTRO | SÁB. 7 | 16H00 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

Dois Dedos De Conversa
Promovida pelo Teatro Livre, Dois
Dedos de Conversa é um projeto que
apresenta, em registo de conversa,
uma ﬁgura pública com impacto junto
do grande público, em diversas áreas

da cultura ou da televisão. Nesta
sessão, a atriz Luísa Ortigoso e uma
convidada surpresa falarão sobre a sua
vida, as suas experiências e… sobre
mulheres.

Público: geral | Produção e organização: Teatro Livre | Iniciativa inserida nas comemorações do Dia
Internacional da Mulher

LITERATURA | TER. 10 | 18H00 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

HISTÓRIAS DA AJUDARIS´19

A Ajudaris é uma instituição de solidariedade social que desenvolveu o projeto
“Histórias da Ajudaris” fruto do contributo recebido de estabelecimentos de
ensino, ilustradores e parceiros solidários. Nesta sessão será apresentado à
comunidade o livro “Histórias da Ajudaris” que inclui cinco contos elaborados por
alunos do concelho que vão ler a sua história e no ﬁnal da apresentação estarão
disponíveis para uma sessão de autógrafos, decorrendo em paralelo a venda
solidária da publicação.
Público: geral | Duração: 2 horas | Informações: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt

SENIORES + ATIVOS | | QUI. 12 E TER. 17 | 10H00 | LISBOA

VISITA AO MUSEU DA RTP
O município convida os seniores para
uma visita ao Museu da RTP no âmbito
do programa Seniores + Ativos que visa
proporcionar aos seniores momentos
de lazer e bem-estar e experiências e

oportunidades para um
envelhecimento ativo e saudável. Esta
iniciativa realiza-se ao abrigo da
candidatura ao Fundo Social Europeu
“Idade Mais”.

Público: seniores (maiores de 55 anos) | Duração: 2 horas | Inscrições: nos locais habituais e no Setor de
Desenvolvimento Social – 212 348 646 – desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt

DESPORTO | SÁB. 14 | 10H00 | PAVILHÃO DESPORTIVO DO SAMOUCO

CONVÍVIO DESPORTIVO –
FUTEBOL E JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS
E DE LUTA
Este convívio visa fomentar a prática de
atividade física e desportiva nas
crianças, contribuindo para o

desenvolvimento de modalidades
representativas do concelho

Público: crianças dos 3 aos 11 anos do pré-escolar e 1.º ciclo | Informações e inscrições gratuitas:
212 348 649 – dis.sd@cm-alcochete.pt

ESCRITA CRIATIVA | SÁB. 14 | 10H30 E 15H30 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ATELIÊ DE ESCRITA CRIATIVA #3:
ARTE (COM) TEXTO
Neste terceiro ateliê de
escrita criativa, a
proposta é aliar a arte à
escrita, inspirando-nos
nos pintores surrealistas
Salvador Dali, René
Magritte, Remedio Varo e
Frida Kahlo para criar
uma narrativa a partir da
obra de arte. O desaﬁo é
descobrir para que
quadro foi feito o texto.

Público: jovens maiores de 10 anos (sessão das 10h30) e adultos (sessão das 15h30) | Duração: 90 minutos
| Informações e marcações obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt Inscrições limitadas a um mínimo de 4 e máximo de 15 participantes por sessão.

VISITA ORIENTADA | SÁB. 14 | 15H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

EXPOSIÇÃO “MEMÓRIAS DO TEJO”
DE RUI ROSA

No âmbito da exposição
“Memórias do Tejo” de
Rui Rosa convidamos
para uma visita
orientada à exposição
conduzida pelo próprio
autor, numa
oportunidade de ﬁcar a
conhecer a génese da
ideia do trabalho
sugerido pelo rio Tejo.

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

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SÁB. 14 | 16H30 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

APRESENTAÇÃO
DO LIVRO
“DESTINO MISTÉRIO”
DE RUI RODRIGUES

“Destino Mistério” conta a história de
um grupo de jovens que fazem uma
viagem de férias e que experienciam
uma aventura que nunca imaginariam
e de que nunca mais esquecerão.
O autor nasceu em Lisboa, mas tem
vivido a maior parte da sua vida na
margem sul do Tejo e desde muito
cedo começou a escrever pequenos
textos pessoais, entre os quais aquele
que deu origem a este livro.

Público: geral | Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt | Iniciativa integrada na programação da Quinzena da Juventude

JUVENTUDE | SÁB. 14 A SÁB. 28 | CONCELHO

QUINZENA DA JUVENTUDE
A Quinzena da Juventude de Alcochete
é uma iniciativa que tem como
principais objetivos a promoção, o
apoio e o estímulo à participação e
intervenção dos jovens munícipes do
concelho e festeja também o Dia
Nacional do Estudante e o Dia Mundial
da Juventude, duas datas marcantes
para a história do nosso país e do
mundo.
Público: maiores de 14 anos | Informações: Setor de Desporto, Juventude e Movimento Associativo – 212
348 649 – juventude@cm-alcochete.pt Consulte o programa deﬁnitivo em www.cm-alcochete.pt

INFORMÁTICA | TER. 17 | 15H00 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

78.ª FORMAÇÃO DE INICIAÇÃO
À INFORMÁTICA
Formação gratuita em tecnologias da
informação e comunicação para alunos
com conhecimentos mais avançados

na utilização das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC).

Público: geral | Duração: 2 horas por sessão | Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212 349
720 – biblioteca@cm-alcochete.pt Esta atividade realiza-se ainda nos dias 20, 24, 27 e 31 de março.

MÚSICA | 17 | 18H00 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

AUDIÇÃO DE PIANO PELO
CONSERVATÓRIO REGIONAL
DE ARTES DO MONTIJO
O Conservatório Regional
de Artes do Montijo e a
classe de piano do
professor Tiago Nunes
está de portas abertas e

proporciona um recital
de piano num espírito de
partilha do trabalho
desenvolvido ao longo
dos últimos anos.

Informações: Fórum Cultural de Alcochete – 212349640 – forum.cultural@cm-alcochete.pt | Entrada livre |
Produção e organização: Conservatório Regional de Artes do Montijo

DESPORTO | QUA. 18 | 10H00 | ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE

PRÉ-ESCOLAR A BRINCAR
Esta atividade realiza-se no âmbito do projeto de parceria entre o Agrupamento
de Escolas de Alcochete e o município dirigido às crianças do pré-escolar do
ensino público do concelho.
Público: crianças do pré-escolar | Duração: 2 horas | Informações e inscrições: 212 348 649 –
dis.sd@cm-alcochete.pt

SENIORES | SEX. 20 | FREGUESIAS DO CONCELHO

RASTREIOS DE SAÚDE
O município promove a realização de
rastreios ao colesterol, glicémia,
índice de massa corporal e

perímetro abdominal, em parceria
com a Clínica D. Manuel I e a Med
Trust Portugal.

Público: seniores | Horários a deﬁnir | Informações: 212 348 646 –
desenvolvimento.social@cm-alcochete.pt Locais: Pavilhão de Alcochete e junto aos edifícios das Juntas de
Freguesia de Samouco e de São Francisco.

MÚSICA | SEX. 20 | 21H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

ENCONTROS COM A MÚSICA…

O RENASCIMENTO E O BARROCO
“Encontros com a Música” é um ciclo
pedagógico para ouvir e falar sobre
música. Depois das classes/famílias dos
instrumentos, em 2020 serão abordados
os períodos da música, começando
pelos períodos do 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.

SENIORES | SEX. 20 | 10H00 | JARDIM DO ROSSIO – ALCOCHETE

DESPORTO SÉNIOR
“ENCONTRO DE TRADIÇÕES”
O “Encontro de Tradições” propõe a
todos os seniores do concelho um
convívio salutar e a troca de

experiências vividas com jogos
tradicionais portugueses.

Público: seniores | Duração: 2 horas | Informações e inscrições: 212 348 649 – dis.sd@cm-alcochete.pt

COMÉRCIO LOCAL | SÁB. 21 | 10H00 ÀS 18H00 | LARGO ALMIRANTE GAGO
COUTINHO (JARDIM DO CORETO)

MERCADO DE STOCKS
Doze lojas participam neste mercado
que tem à venda produtos a preços
mais baixos e que conta com a
animação de rua do Gilteatro, música
ambiente e street food, a leitura de
poesia (14h30) e um apontamento
musical pela Academia de Música de
Alcochete (16h30).
Público: geral.

Lojas participantes: A Loja da Lina, AR
Boutique, Diva Fashion, Espaço
Eclético, Empório, InstitutOptico de
Alcochete, Licinha Modas, Miama, Pé
Calçado, Quanto Baste & co, Susana
Sousa Modas e Woman Store.

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SÁB. 21 | 11H00 E 15H30 | SAMOUCO E SÃO FRANCISCO

“QUEM CONTA UM CONTO,
ACRESCENTA E PRONTO!”

Os contos tradicionais são importantes na formação das crianças enquanto
veículos de transmissão de saberes, motores de novas aprendizagens e
promotores do desenvolvimento da imaginação e a proposta é no Dia
Internacional da Poesia valorizar a importância da identidade cultural focalizada
no modo de ser português.
Público: pais e ﬁlhos (crianças a partir dos 3 anos) | Locais: Junta de Freguesia de Samouco (11h00) e
Biblioteca Escolar e Comunitária de São Francisco (15h30) | Duração: 60 minutos | Informações e
marcações obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

OFICINA | SÁB. 21 | 15H00 E 16H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

“SÁBADOS GIGANTES PARA GENTE MIÚDA:

A CIÊNCIA DOS ROBÔS”
PELA CENTRIFUGA
Os robôs são criações
cientíﬁcas de excelência
que ao longo dos tempos
têm despertado a
curiosidade de diversas
gerações e nesta oﬁcina
propomos a construção
de um robô com
materiais de desperdício
e princípios básicos da
física.
Público: famílias (crianças dos 4 aos 12 anos) | Duração: 60 minutos | Informações: Fórum Cultural de
Alcochete – 212 349 640 – forum.cultural@cm-alcochete.pt | Ingresso: €7,50 (criança + acompanhante) |
Reservas: levantamento até 19 de março | Lotação limitada a 15 crianças com um acompanhante por sessão.

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SÁB. 21 | 16H00 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

LANÇAMENTO DO LIVRO
“LINHA DO TEMPO” DE JOÃO BARBOSA
João Barbosa nasceu em 1970 numa
aldeia do interior de Portugal e
escreveu os primeiros poemas quando
ainda era criança e desde essa altura, a
poesia sempre esteve presente na sua
relação com o mundo. Na adolescência
escreveu poemas e letras de canções
que cantou em serões e festas de
amigos. Também venceu, com alguns
poemas, alguns prémios literários e
tem 14 livros publicados. Nesta
antologia poética “Linha do Tempo”
reúne um conjunto de poemas que
editou no período de 2004 a 2016.

Público: geral | Informações: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

DESPORTO | DOM. 22 | 9H00 | PAVILHÃO DE ALCOCHETE (CONCENTRAÇÃO)

PROGRAMA VAMOS À CORRIDA
– 30.ª MEIA MARATONA DE LISBOA
Com o programa Vamos
à Corrida, o município
apoia e incentiva a
prática de atividade física
ao ar livre,
disponibilizando
transporte gratuito para
participação na 30.ª Meia
Maratona de Lisboa a
quem se inscrever neste
evento.

Público: residentes no concelho de Alcochete | Informações e inscrições: 212 348 649
– dis.sd@cm-alcochete.pt

VISITA GUIADA | DOM. 22 | 11H00 E 15H00 | NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL

DOMINGO NO MUSEU
Nesta visita
orientada ao
Núcleo Sede do
Museu Municipal é
possível 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. 25 | 15H00 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…
A Biblioteca de
Alcochete proporciona
aulas generalizadas para
pessoas que tenham
dúvidas na utilização dos
computadores.

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

TEATRO | SEX. 27 | 18H00 | LARGO DE SÃO JOÃO – ALCOCHETE

O TEATRO SAI À RUA…
No Dia Mundial do Teatro, a APMA – Academia Portuguesa de Música e Artes
apresenta-se no largo de São João para uma performance teatral comemorativa
da efeméride.
Público: geral | Informações: Fórum Cultural de Alcochete – 212 349 640 – forum.cultural@cm-alcochete.pt

TEATRO | SEX. 27 | 21H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

“ÉDIPO. CEGOS QUE GUIAM CEGOS”
PELA TEATRO LIVRE

© Daniel Fernandes

A escolha do caminho a
seguir: o traçado pelos
deuses ou o escolhido
pelo homem enquanto
dono do seu destino é o
ponto a focar nesta peça.
Para evitar o destino
profetizado pelos
deuses, Laio e Jocasta
entregam o seu ﬁlho
recém-nascido, Édipo, à
morte. A criança é salva e
anos depois ouve a
mesma profecia
anunciada antes sobre o
seu destino...

Público: maiores de 12 anos | Informações: Fórum Cultural de Alcochete – 212 349 640 –
forum.cultural@cm-alcochete.pt | Ingresso: €10,00 e €7,50 (menores de 18 anos) | Reservas: levantamento
até 25 de março | Espetáculo “Amigo do Fórum” | Bilhetes à venda no Fórum Cultural, Posto de Turismo de
Alcochete e na Ticketline | | Texto: a partir de Sófocles | Direção: Beto Coville | Elenco: Beto Coville, Carlos
Carvalho, Diogo Lopes, Eurico Lopes, Inês Oneto, João Araújo, Luísa Ortigoso, Sandra Celas e Soﬁa Brito |
Música: Nuno Pereira | Desenho de luz: Pedro Santos | Fotograﬁa: Daniel Fernandes | Figurinos e
adereços: Valentim Quaresma | Assistência de encenação: Virgínia Brito | Produção: Teatro Livre

DESPORTO | SÁB. 28 | 9H30 ÀS 18H00 | PAVILHÃO DA ESCOLA EL-REI
D. MANUEL I (CONCENTRAÇÃO)

MANHÃS A CAMINHAR…
TARDES A PEDALAR

Numa parceria entre o Agrupamento de
Escolas de Alcochete e o município, este
projeto proporciona um dia de atividade
física aberta a toda a população, numa
busca de interação entre a população

escolar e as famílias. A programação
inclui uma caminhada pela vila de
Alcochete durante a manhã e um
circuito de BTT no interior da Escola
El-Rei D. Manuel I durante a tarde.

Público: geral | Informações: Alcochete.desporto@aealcochete.edu.pt

COMÉRCIO LOCAL | SÁB. 28 | 10H00 ÀS 13H00 | MERCADO MUNICIPAL
DE ALCOCHETE

“ESPECIALIDADES NO MERCADO”
Esta é uma ação de dinamização do mercado municipal no âmbito do programa
“O Mercado está a mudar” com a participação de produtores dos mais variados
produtos alimentares, entre os quais produtos hortícolas e doçaria.
Público: geral.

TEATRO | SÁB. 28 | 21H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

“ARMSTRONG” PELA TEATRO EXTREMO

“Armstrong” é um espetáculo com recurso
à multimédia em que um ator interpreta a
ﬁgura do astronauta Neil Armstrong e nos
vai proporcionando o percurso da perceção
e evolução cientíﬁca da organização do
sistema solar. Neil Armstrong, o primeiro
homem que pisou a lua, entre o sonho e
um relato de memórias consigo

próprio, introduz em cena os
protagonistas dos principais modelos
criados para o sistema solar: Ptolomeu,
Copérnico, Galileu, Newton e Einstein.
Público: maiores de 12 anos | Duração: 50 minutos | Informações: Fórum Cultural de Alcochete – 212 349
640 – forum.cultural@cm-alcochete.pt | Ingresso: €5,00 e €3,00 (menores de 18 anos) | Reservas:
levantamento até 26 de março | Espetáculo “Amigo do Fórum” | Bilhetes à venda no Fórum Cultural, Posto
de Turismo e na Ticketline.
Texto e encenação: Castro Guedes | Interpretação: António Rodrigues | Intérpretes vídeo: Afonso
Guerreiro, Bibi Gomes, Fernando Jorge Lopes, Jaime Soares, Karas, Marco Mendes e Rui Cerveira | Cenário:
Fernando Jorge Lopes e Daniel Verdades | Assistente de encenação: Joseﬁna Correia. | Desenho de luz:
Daniel Verdades | Construção e montagem: Celestino Verdades, Daniel Verdades e Maria João Montenegro
| Adereços em ﬁbra de vidro: Maria Ribeiro | Adereços e maquilhagem: Maria João Montenegro |
Sonoplastia: António Rodrigues | Figurinos: Fernando Jorge Lopes e Joseﬁna Correia | Vídeos de cena:
António Rodrigues | Fotograﬁa: Luís Aniceto | Graﬁsmo: P2F Atelier | Vídeo promocional: António
Rodrigues | Direção de produção: Soﬁa Oliveira | Assistência de produção: Paula Almeida | Comunicação
e assessoria de imprensa: Nádia Santos | Promoção: Victor Pinto Ângelo | Produção: Teatro Extremo.

TEATRO | SÁB. 28 | 21H30 | SALÃO DA SOCIEDADE IMPARCIAL 15 DE JANEIRO DE 1898

Shortcutz Alcochete

Promovido pela Teatro Livre, o Shortcutz é um projeto de realização mensal que
apresenta o que no universo das curtas-metragens se vai fazendo em Portugal,
contando também com a presença de realizadores e atores para uma conversa
após visionamento dos ﬁlmes.

Público: geral | Produção e organização: Teatro Livre.

DESPORTO | SEG. 30 | 9H00 ÀS 17H00 | PAVILHÃO DESPORTIVO
DE ALCOCHETE (CONCENTRAÇÃO)

FÉRIAS ATIVAS DA PÁSCOA

Na pausa escolar da Páscoa, durante uma semana, o município proporciona às
crianças e jovens um conjunto de atividades na área desportiva, com enfoque na
dinamização recreativa e lúdica de modalidades coletivas e individuais. Futsal, jogos
de luta, rugby, ténis, basquetebol, andebol, orientação, jogos aquáticos, jogos de
cooperação e atividades na natureza são algumas das atividades propostas.

Público: dos 6 aos 14 anos | Duração: cerca de 8 horas diárias | Informações e inscrições: Setor de Desporto
– 212 348 649 – dis.sd@cm-alcochete.pt Ingresso: €30 (semana) e €6 (diário) com almoço opcional.

A Decorrer...
EXPOSIÇÃO | 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 (…)
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”, diz o artista. Patente ao
público até 21 de março.

Público: geral | Organização: Teatro Livre

INFORMÁTICA | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

CERTIFICAÇÃO TIC: ALCOCHETEQU@LIFICA
A Biblioteca de Alcochete, em parceria
com a Associação de Municípios da
Região de Setúbal, promove a
validação de competências em
Tecnologias de Informação e

Comunicação (TIC) e é uma entidade
credenciada para a atribuição de
certiﬁcação e emissão do respetivo
diploma 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

Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio
16 de Abril a 10 de Maio - Torneios de Futsal Infantil
– Petizes e Traquinas
18 de Abril - 16h00 - Teatro “Os Barrigas e os Magriços”
pela Teatro Extremo
23 de Abril -“Abril em São Francisco”
24 de Abril
10h30 – “Na Voz dos Jovens” em Alcochete
18h00 – inauguração da exposição “O 25 de Abril no olhar
de uma criança”
18h00 – Animação pelas associações do concelho
21h45 – Espetáculo de Vídeo Mapping
22h00 – Concerto com João Pedro Pais
25 de Abril
Manhãs infantis
14h30 às 17h00 – Aquagames
16h00 - Sessão solene da Assembleia Municipal de Alcochete
21h30 – ShortCutz “Liberdade”
27 de Abril - “Abril no Samouco”

ABRIL 2020

Em Destaque...

EXPOSIÇÃO | SEX. 3 | 18H00 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE (INAUGURAÇÃO)

HISTÓRIAS II – EXPOSIÇÃO
DE PINTURA DE IRINA LOPES

Irina Lopes é licenciada
em Arquitetura e
escolheu como principal
forma de expressão a
pintura e a pesquisa
realizadas através da
técnica do óleo e do

acrílico. No seu mais
recente conjunto de
obras explora conceitos
relacionados com a
construção da
identidade e tem
trabalhado um dos

temas que lhe interessa,
os retratos, como
reﬂexo do estado
emocional dos homens,
utilizando os rostos e
olhares humanos.

Público: geral | 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 e em
dias de espetáculo, 60 minutos antes do respetivo início.

ANIMAÇÃO DA LEITURA /SEX. 3 / 20H00 / BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

UMA NOITE NA BIBLIOTECA
Esta noite, a Biblioteca abre as suas
portas a leitores aventureiros,
destemidos e corajosos. Caçaremos
gambozinos, desﬁlaremos de pijama
com letras e escutaremos histórias
extraordinárias e inspiradoras para
que a noite seja descansada, entre
livros e leituras, embalados por
personagens que saltam dos livros
para nos adormecer.
Público: crianças dos 6 aos 10 anos | Duração: até às 10h00 do dia seguinte | Informações e inscrições:
Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt | Atividade que celebra o Dia
Internacional do Livro Infantil.

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SÁB. 4 | 10H30 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

NO 1.º SÁBADO DO MÊS… ERA UMA VEZ!

– HISTÓRIAS DE LOBINHOS
PARA CAPUCHINHOS
Esta atividade gira em volta das
histórias do Capuchinho Vermelho e do
Lobo pelas vozes de autores dos
quatro cantos do mundo, com
capuchinhos multicolores e lobos para
todos os gostos.
Público: pais e ﬁlhos (dos 3 aos 12 anos) | Duração: 60 minutos | Informações e marcações obrigatórias:
Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

MÚSICA | SÁB. 4 | 21H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

© NashDoesWork

Márcia é seguramente
um dos talentos maiores
da composição em
língua portuguesa.
Iniciou-se com o EP “A
pele que há em mim”,
seguiu-se “Dá”, “Casulo”,
“Quarto Crescente” e o
mais recente “Vai e Vem”,
editado em 2018, o mais
recente trabalho da
viagem da compositora
de excelência, que
inclusive já escreveu
para artistas como Ana
Moura, António Zambujo
e Sérgio Godinho, entre
outros. Foi com o último
disco que conquistou o
Prémio “José da Ponte”
da Sociedade
Portuguesa de Autores e
a nomeação para os
Globos de Ouro da
SIC/Caras com a música
“Tempestade”.

© NashDoesWork

MÁRCIA – SOLO

Público: maiores de 6 anos | Informações: Fórum Cultural de Alcochete – 212 349 640 –
forum.cultural@cm-alcochete.pt | Ingresso: €10 e €7,50 (menores de 18 anos) | Reservas: levantamento até
2 de abril | Espetáculo “Amigo do Fórum” | Bilhetes à venda no Fórum Cultural, Posto de Turismo de
Alcochete e na Ticketline.

ANIMAÇÃO DA LEITURA | QUA. 15 | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

À MESA COM OS LIVROS DA BIBLIOTECA
Na Biblioteca de Alcochete
foi inaugurado “um
restaurante”. Servem-se
menus completos, desde
os pratos principais de
leituras de variados
sabores à sobremesa
“torradinha”. E como
esperamos que os nossos
clientes comam tudo,
terão de tomar um
digestivo no ﬁnal,
concretizado num jogo
de aplicação
de conhecimentos.
Público: alunos do 5.º ano de escolaridade | Duração: 75 minutos | Horários a deﬁnir com os
estabelecimentos de ensino | Informações e marcações obrigatórias: Biblioteca de Alcochete – 212 349
720 – biblioteca@cm-alcochete.pt | Esta atividade realiza-se ainda nos dias 15, 16, 17, 21 e 22 de abril.

SENIORES +ACTVOS | QUI. 16 | 9H30 | LISBOA

TEATRO “MAIS RESPEITO QUE SOU TUA MÃE!”
No âmbito do programa Seniores +
Ativos, o município proporciona aos
seniores uma ida ao teatro Villaret
para assistir à peça “Mais respeito que

sou tua mãe”, uma comédia hilariante
sobre a luta pela sobrevivência no
caos da família de Esmeralda
Bartolomeu…

Público: seniores (maiores de 55 anos) | Duração: 2h30 | Informações: Setor de Desenvolvimento Social e
Saúde – 212 348 646 - desenvolvimento.social@cm-alcochete. pt | Inscrições obrigatórias: Centro Social do
Passil, Ludoteca na Fonte da Senhora, Junta de Freguesia de São Francisco, Associação de Reformados do
Samouco e Setor de Desenvolvimento Social. Esta iniciativa realiza-se ao abrigo da candidatura ao Fundo
Social Europeu “Idade Mais”.

DESPORTO | QUI. 16 ABRIL A DOM. 10 DE MAIO | PAVILHÕES DE ALCOCHETE
E DE SAMOUCO

TORNEIO DE FUTSAL INFANTIL
– PETIZES E TRAQUINAS
O município convida
todo o movimento
associativo do concelho
para a participação neste
convívio desportivo, nos
escalões de petizes e
traquinas, modalidade
de futebol/futsal, com o
objetivo de promover
um salutar convívio entre
as crianças do concelho.
Público: crianças nascidas entre 2011 e 2015 | Horários a deﬁnir com os clubes e associações |
Informações e inscrições gratuitas: Setor de Desporto – 212 348 649 – dis.sd@cm-alcochete.pt | Iniciativa
integrada nas comemorações do 25 de Abril em Alcochete.

VISITA GUIADA | SÁB. 18 | 10H45 | NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL

PAIS E FILHOS NO MUSEU MUNICIPAL

– PRESENÇA ROMANA
EM ALCOCHETE: PORTO DOS CACOS

Sabias que os romanos estiveram
presentes no nosso território e que
deixaram muitos vestígios do seu
império? O museu municipal convida-o
a conhecer uma das mais importantes
localidades de produção de ânforas do
território nacional e decifrar o enigma
que os romanos nos deixaram.

Público: pais e ﬁlhos (crianças dos 4 aos 10 anos) | Duração: 90 minutos | Informações e inscrições: até 16
de abril: Museu Municipal de Alcochete – 212 348 652 – museu.municipal@cm-alcochete.pt | Atividade
limitada ao mínimo de 10 e máximo de 20 participantes e integrada na comemoração do Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios.

COMÉRCIO LOCAL | SÁB. 18 | 10H00 ÀS 13H00 | MERCADO MUNICIPAL
DE ALCOCHETE

ARTESÃOS NO MERCADO

Neste dia visite o Mercado Municipal de Alcochete para o qual foram convidados
vários artesãos no âmbito do programa de dinamização “O Mercado está a
mudar”.
Público: geral.

TEATRO | SÁB. 18 | 16H00 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

“SÁBADOS GIGANTES PARA GENTE MIÚDA”:

“OS BARRIGAS E OS MAGRIÇOS”
PELA TEATRO EXTREMO
O conto “Os Barrigas e os Magriços”
narra a história dos antecedentes que
explicam a Revolução de Abril de 1974.

Público: famílias (crianças maiores de 6 anos) | Duração: 20 minutos | Informações: Fórum Cultural – 212
349 640 – forum.cultural@cm-alcochete.pt | Ingresso: €3,00 | €5,00 (duas pessoas) | € 6,75 (família – 3
pessoas) | € 8,00 (família – 4 pessoas) | Reservas: levantamento até 16 de abril | Bilhetes à venda no Fórum
Cultural de Alcochete, Posto de Turismo e na Ticketline | Espetáculo com lotação limitada a 60 lugares |
Autor: Álvaro Cunhal | Versão cénica: Catarina Pé-Curto e Jorge Feliciano | Encenação: Jorge Feliciano |
Interpretação: Joseﬁna Correia | Produção: Teatro Extremo.
Integrado no programa de promoção cultural para a infância em contexto familiar “Sábados Gigantes para
Gente Miúda” e nas comemorações do 25 de Abril no concelho de Alcochete.

VISITA GUIADA | DOM. 19 | 11H00 E 16H00 | NÚCLEO SEDE
DO MUSEU MUNICIPAL

DOMINGO NO MUSEU
Através de uma visita
orientada ao Núcleo
Sede do Museu Municipal
é possível 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

DESPORTO | TER. 21 A SEX. 24 | CONCELHO

VIVA MAIS – AULAS DE RUA
O município promove aulas de grupo
para a população sénior do concelho
de Alcochete que visam a promoção de
hábitos de vida saudáveis com a
apresentação de conteúdos do projeto
“Viva Mais”.
Dia 21 – 9h15 – Parque do Valbom em
Alcochete;

9h15 – Praça da República em
Samouco;
9h15 – Largo 1.º de Maio em São
Francisco.
Dia 23 – 15h30 – Fonte da Senhora;
15h15 – Parque do Valbom em
Alcochete;
Dia 24 – 10h30 – Passil.

Público: seniores (maiores de 55 anos) | Duração: 45 minutos/aula | Informações e inscrições: Setor de
Desporto, Juventude e Movimento Associativo – 212 348 649 – dis.sd@cm-alcochete.pt | Iniciativa integrada
nas comemorações do 25 de Abril no concelho.

ANIMAÇÃO DE RUA | QUI. 23 | 10H30 | PARQUE EM FRENTE AO CENTRO
ESCOLAR DE SÃO FRANCISCO

ABRIL EM SÃO FRANCISCO
Pelo quinto ano consecutivo a
freguesia de São Francisco recebe a
atividade Na Voz dos Jovens e, assim,

os alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo
sobem ao palco para declamar poesias
que celebram a leitura e a liberdade.

Público: geral | Duração: 60 minutos | Informações: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt | Iniciativa inserida no Plano Anual de Atividades de Cooperação da Rede de
Bibliotecas de Alcochete para o ano letivo de 2019/20 e nas comemorações do 25 de Abril no concelho de
Alcochete | Coorganização: Junta de Freguesia de São Francisco.

ANIMAÇÃO DE RUA | SEX. 24 | 10H30 | LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO
(JARDIM DO CORETO)

NA VOZ DOS JOVENS
Para assinalar os Dias
Mundial do Livro, dos
Direitos de Autor e 25 de
Abril realiza-se uma vez
mais a iniciativa Na Voz
dos Jovens que conta
com a participação dos

alunos do 1.º ciclo ao
ensino secundário da
freguesia de Alcochete.
Os estudantes
percorrerão as principais
ruas da vila de Alcochete
declamando poesia em

voz alta,
concentrando-se depois
no jardim do coreto
onde farão a
apresentação dos seus
textos à população.

Público: geral | Duração: 90 minutos | Informações: Biblioteca de Alcochete – 212 349 720 –
biblioteca@cm-alcochete.pt | Iniciativa integrada no Plano Anual de Atividades de Cooperação da Rede de
Bibliotecas de Alcochete.

COMEMORAÇÕES | SEX. 24 | LARGOS DE SÃO JOÃO
E ALMIRANTE GAGO COUTINHO

VÍDEO MAPPING E CONCERTO COM
JOÃO PEDRO PAIS
18H00 – Inauguração da exposição “O 25 de Abril no olhar de uma criança”
com trabalhos realizados pelas crianças do pré-escolar e 1.º ciclo da rede
pública e privada do concelho na galeria municipal dos Paços
do Concelho.
18h00 – Animação pelas associações do concelho nos largos de São João e
Almirante Gago Coutinho.
21h45 – Espetáculo de vídeo mapping na fachada do edifício dos Paços
do Concelho.
22h00 – Concerto com João Pedro Pais.
Público: geral | Actividades integradas nas comemorações do 25 de Abril no concelho de Alcochete.

ATIVIDADES DE RUA | SÁB. 25 | CONCELHO

MANHÃS INFANTIS
Animação de rua promovida em
parceria entre o Município de
Alcochete, Juntas de Freguesia e
movimento associativo dirigida à
população com diversão para os mais

jovens e apostada no convívio
intergeracional. Esta actividade
realiza-se em todas as freguesias e
localidades do concelho.

Público: geral | Duração: 3 horas | Informações e inscrições: Setor de Desporto, Juventude e Movimento
Associativo – 212 348 649 – dis.sd@cm-alcochete.pt | Iniciativa integrada nas comemorações do 25 de Abril
no concelho.

DESPORTO | SÁB. 25 | 14H30 ÀS 17H00 | PISCINA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

AQUAGAMES
A piscina municipal abre as suas portas
para atividades aquáticas e jogos
lúdicos realizados sob a orientação dos
técnicos do setor de Desporto,

Juventude e Movimento Associativo.
Esta é uma boa oportunidade para
conhecer a piscina municipal e
desfrutar de uma excelente atividade.

Informações: Setor de Desporto, Juventude e Movimento Associativo – 212 348 649 –
dis.sd@cm-alcochete.pt | Duração: 2h30 | Entrada gratuita condicionada à lotação da piscina e mediante
autorização/presença do encarregado de educação no caso dos menores | Iniciativa integrada nas
comemorações do 25 de Abril no concelho.

COMEMORAÇÕES | SÁB. 25 | 16H00 | GALERIA MUNICIPAL DO EDIFÍCIO
DOS PAÇOS DO CONCELHO

SESSÃO SOLENE DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE ALCOCHETE
Os autarcas do concelho festejam o 25
de Abril com um conjunto de
Público: geral

intervenções sobre esta data histórica
da democracia.

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

Shortcutz Alcochete
Promovido pela Teatro Livre, o
Shortcutz Alcochete é um projeto de
realização mensal que apresenta, em
formato de competição, o que no
universo das curtas-metragens se faz
em Portugal e que conta com a
presença de realizadores e atores
para um espaço de conversa após o
visionamento dos ﬁlmes. Nesta
sessão, o mote é a liberdade.
Público: geral | Produção e organização: Teatro Livre. Esta iniciativa está inserida nas comemorações do 25
de Abril no concelho de Alcochete.

ANIMAÇÃO DA LEITURA | SEG. 27 | 10H30 | LARGO DA REPÚBLICA – SAMOUCO

“ABRIL NO SAMOUCO”
Pelo sétimo ano
consecutivo os alunos
das escolas da vila do
Samouco celebram a
leitura e liberdade com a
apresentação de poesias
no espaço público.

Público: geral | Duração: 60 minutos | Esta iniciativa está integrada no Plano Anual de Atividades de
Cooperação da Rede de Bibliotecas de Alcochete para o ano letivo de 2019/20 e nas comemorações do 25 de
Abril no concelho de Alcochete.

DANÇA | QUA. 29 | 18H00 | LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO
(JARDIM DO CORETO)

A DANÇA SAI À RUA…
No Dia Mundial da Dança, a Academia
de Dança Ana Calafate apresenta-se no
Jardim do Coreto com a interpretação

de peças de dança de repertório
clássico para assinalar esta efeméride.

Público: geral | Informações: Fórum Cultural de Alcochete – 212 349 640 – forum.cultural@cm-alcochete.pt

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

MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…
Esta iniciativa permite
que as pessoas
esclareçam as suas
dúvidas na utilização dos
computadores.
Inscreva-se!

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

DANÇA | QUI. 30 | 21H30 | FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE

PAUTAR A DANÇA
No âmbito do Dia Mundial da Dança, o
Conservatório Regional de Artes do
Montijo apresenta um espetáculo em

que a dança e a música criam uma
conexão, explorando o espaço como se
de uma pauta se tratasse.

Público: geral | Duração: 60 minutos | Ingresso: gratuito | Levantamento de bilhetes no dia do espetáculo,
sem reservas, no horário das bilheteiras do Fórum Cultural (9h00 às 12h30, das 14h00 às 17h30 e após as
20h30) e do Posto de Turismo (10h00 às 12h30 e 14h00 às 17h30) | Coreograﬁas: Cátia Lourenço, Nádia
Fernandes e alunos do CRAM | Intérpretes: Alunos do CRAM | Participação especial: Músicos do CRAM |
Luzes e som: Carla Correia, Cátia Lourenço, Mariana Avó, Nádia Fernandes, Patrícia Macedo e Sandra Costa |
Adereços e ﬁgurinos: Carla Correia, Cátia Lourenço, Mariana Avó, Nádia Fernandes e intérpretes | Produção
e coorganização: Conservatório Regional de Artes do Montijo.

A Decorrer...
INFORMÁTICA | BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

CERTIFICAÇÃO TIC:

ALCOCHETEQU@LIFICA

A Biblioteca de Alcochete, em parceria
com a Associação de Municípios da
Região de Setúbal, promove a
validação de competências em
Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) e é uma entidade
credenciada para a atribuição de
certiﬁcação e emissão do respetivo
diploma mediante a realização de um
exame de avaliação.

Duração: 120 minutos | Sujeita a marcação prévia | Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete – 212
349 720 – biblioteca@cm-alcochete.pt

