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1 a 7 de fevereiro
SEMANA 1

No mês em que se comemora o Dia da Internet 
mais Segura (9 de fevereiro), a Biblioteca 
dá início a mais uma formação de iniciação 
à informática, destinada ao público em geral. 
A formação, que integra um total de 20 
sessões, tem como principal finalidade dotar 
os formandos com competências básicas 
que lhes permitam utilizar no dia a dia 
as tecnologias de informação e comunicação. 

Público: geral. Duração: 20 sessões (1 hora cada 
sessão). Informações e inscrições: 212 349 720 /
biblioteca@cm-alcochete.pt. 
As sessões de formação realizam-se à terça 
e sexta-feira e estarão concluídas a 29 de abril. Não se 
realizam nos dias 9 de fevereiro e 25 de março. 

TER.2 | 15H00  
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE     
44.ª FORMAÇÃO TIC: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA

Um peddy-paper pelo núcleo de arte sacra 
vai levar os participantes a descobrirem todos 
os segredos de um museu. Mas afinal o que é 
a arte sacra? Divididos em equipas, o desafio 
é conhecer e explorar todos os tesouros que 
este núcleo de Alcochete esconde. 
Iniciativa do serviço educativo. 

Público: Alunos dos ensinos básico e secundário. 
Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
A iniciativa decorrerá de terça a sexta-feira. 

TER.2 A SEX. 26 | 10H30 E 14H30  
NÚCLEO DE ARTE SACRA     
PEDDY-PAPER: 
À DESCOBERTA DO MUSEU



Uma visita orientada à exposição “Génese 
da Aviação Militar” que permite saber mais 
sobre os primeiros cem anos em que a aviação 
foi utilizada para fins militares em Portugal.
A exposição resulta de uma parceria com 
a Base Aérea n.º6 e o Museu do Ar. 
Iniciativa do serviço educativo.

Público: Alunos do ensino básico (1.º e 2.º ciclos). 
Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: 
212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. A iniciativa 
decorrerá nos dias 2, 5, 16, 19, 23 e 26 de fevereiro. 

TER.2 A SEX.26 | 10H30 (6.ª FEIRA) 
E 15H30 (3.ªFEIRA)   
FÓRUM CULTURAL     

“GÉNESE 
DA AVIAÇÃO MILITAR”

Através da recriação 
de uma cena no ateliê 
do Diogo Teixeira, esta 
atividade apresenta 
duas telas deste pintor 
que serão o ponto 
de partida para apreciar 
as dimensões artística

e simbólica da pintura, com destaque para 
os aspetos visuais. Com recurso à expressão 
dramática, contextualiza-se a pintura 
maneirista na sociedade da época. 
Iniciativa do serviço educativo.

Público: Alunos dos ensinos básico e secundário. 
Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
A iniciativa decorrerá à quarta e quinta-feira, nos dias 3, 
4, 24 e 25 de fevereiro. 

QUA.3 | 10H30 E 14H30   
NÚCLEO DE ARTE SACRA      

“A PINTURA (NÃO) É 
PARA MENINOS”



SEX.5 | 10H00 ÀS 12H00   
LARGO DE SÃO JOÃO – ALCOCHETE
PRAÇA JOSÉ COELHO E PRAÇA 
DA REPÚBLICA – SAMOUCO
AVENIDA S. FRANCISCO DE ASSIS E RUA 
FUTEBOL CLUBE DE SÃO FRANCISCO     

Este mês, as histórias saem do castelo e sentam-se num 
banco de jardim. Sentados na relva, junto à fonte dos 
amores, vamos encontrar a Salomé e o Ernesto, a Ema 
e o Raul. A correr atrás de uma bola, anda a menina Rula 
que procura o seu lugar no mundo. E sem nada o prever 
começa a desabar um tremendo aguaceiro. Todos correm 
para se abrigar e, o senhor Manuel apanha o susto da sua 
vida: é porque do céu não caem gotas, não senhor… caem 
princesas! Até porque… há dias em que o amor pode cair 
do céu! Histórias em redor das comemorações deste 
mês: as mulheres, os amigos e os namorados. 

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 60 minutos. 
Informações: 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A atividade 
está limitada à participação máxima de 30 crianças na sessão 
da manhã e 25 na sessão da tarde. 

SÁB.6 | 11H00 E 15H00   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE     
ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“HISTÓRIAS NO JARDIM”



Nas três freguesias dos Concelho, os alunos do pré-escolar 
e do 1.º ciclo do ensino básico vão colorir as principais 
ruas de Alcochete, Samouco e São Francisco com originais 
fatos e máscaras carnavalescas. Brincadeiras de carnaval 
e muita diversão serão bem-vindas nesta manhã de folia!

Informações: 212 348 645 / dis.seds@cm-alcochete.pt 

DESFILES DE CARNAVAL

Duas sessões de ballet e dança contemporânea, em que 
os alunos do Conservatório Regional de Artes do Montijo 
apresentam sequências e exercícios realizados em aulas, 
mas em formato espetáculo. 
O objetivo é apresentar o trabalho que é realizado ao longo 
do ano letivo, para além de ser também uma oportunidade 
para os alunos atuarem em palco. 

Para mais informações ou aquisição de bilhetes deverão contactar 
a secretaria do CRAM:
De 2ª a 6ª feira: das 09h00 às 13h00 e das 1400 às 20h00
Sábados: das 08h30 às 13h00
211 826 071 / 917 174 301/ conservatoriomontijo@epmontijo.edu.pt

SÁB.6 | 16H00 E 18H00
FÓRUM CULTURAL
AULAS ABERTAS DE DANÇA 
PELO CONSERVATÓRIO REGIONAL 
DE ARTES DO MONTIJO



8 a 14 de fevereiroSEMANA 2

A Biblioteca de Alcochete e a Escola Comunitária convidam o público 
para uma apresentação, aberta ao diálogo, sobre as vantagens 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) principalmente 
no acesso ao conhecimento, na colaboração entre pessoas 
e organizações e na inclusão social. Haverá ainda espaço para 
abordar quais as estratégias e mecanismos que podem ser utilizados 
para reduzir as probabilidades de eventuais abusos ou ilegalidades 
que podem acontecer através da utilização das tecnologias.

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Iniciativa integrada no plano anual de atividades 
de cooperação da Rede de Bibliotecas de Alcochete. 

QUA.10 | 17H00   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE     
PALESTRA “DIA DA INTERNET MAIS SEGURA”

Ao longo do ano, a Câmara Municipal organiza vários convívios 
desportivos complementares ao desporto escolar e que pretendem 
promover junto dos jovens o gosto pela prática desportiva e por hábitos 
de uma vida saudável. Neste sábado, o convívio será em torno 
do futebol de rua e destinado a jovens dos 6 aos 12 anos. A não faltar!

Público: 6 aos 12 anos. Duração: 02h00. Informações e inscrições: 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt ou nas escolas de ensino básico do Agrupamento 
de Escolas de Alcochete. 

SÁB.13 | 10H00
LOCAL A DESIGNAR      
CONVÍVIO DE FUTEBOL DE RUA 3X3



15 a 21 de fevereiroSEMANA 3

Uma voz. Um piano. Para celebrar os seus 50 anos de carreira, Carlos 
Mendes apresenta um espetáculo intimista e a solo. “A Festa da Vida” é 
um espetáculo onde se canta e se conta, onde se ouvem risos e libertam 
emoções, onde se brinca com o passado e se brinca com o futuro. 
O autor, compositor e cantor de temas intemporais estará em 
Alcochete para um espetáculo que é também uma partilha sincera 
de uma vida cheia de histórias. 

Público: geral. Ingresso: €10,00. Informações: 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Os ingressos reservados devem ser levantados até 
11 de fevereiro. 

SÁB.13 | 21H30   
FÓRUM CULTURAL      
CARLOS MENDES – “A FESTA DA VIDA”

Através de um passeio pelo concelho 
conseguimos apreciar vários exemplos 
de património edificado, com fachadas 
repletas de azulejaria. Com o objetivo 
de estimular o artesanato local e de 
divulgar esta arte portuguesa, o Posto 
de Turismo de Alcochete vai acolher 
duas sessões do ateliê de Iniciação 
à Azulejaria. Tendo como base 
a estampilhagem, uma técnica muito 
utilizada para a produção de azulejaria 
de fachada, pois permite a criação 
de um forte efeito decorativo visual, de 
uma forma fácil e rápida, o ateliê será 
dinamizado pela artesã e professora 
Lucinda Pereira.

Público: geral. Duração: 02h00 (cada sessão). Ingresso: €10,00. Informações e 
inscrições: 212 348 655 / posto.turismo@cm-alcochete.pt. O ateliê está limitado à 
participação máxima de cinco pessoas por cada sessão. No fim de semana seguinte os 
trabalhos em azulejo resultantes deste ateliê, poderão ser levantados no Posto de Turismo.

SÁB.20 | 14H15 E 16H15        
ATELIÊ INICIAÇÃO À AZULEJARIA



Quais os antecedentes e o nascimento da aviação militar, a criação 
da escola aeronáutica, o primeiro voo militar em Portugal, a aviação 
militar na I Grande Guerra, a aeronáutica Naval e do Exército são 
algumas das questões que encontram respostas nesta exposição. 
Até 11 de março estão em exibição no Fórum Cultural réplicas 
e materiais originais cedidos pelo Museu do Ar e referentes 
ao período de 1908 a 1920.

Público: geral. Informações: 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt  
Exposição em parceria com a Força Aérea (Base Aérea n.º6 e Museu do Ar). 

NÃO DEIXE DE VISITAR…

AVIAÇÃO MILITAR NO FÓRUM CULTURAL



A biblioteca e o museu municipal visitam os estabelecimentos 
de ensino do concelho e levam uma maleta pedagógica 
com informação, materiais e objetos sobre o foral. Uma 
réplica de um contador para exploração em sala de aula. 

Público: Alunos dos ensinos pré-escolar, básico e secundário.
Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. Decorre de terça a sexta-feira. 

…A ACONTECER NAS ESCOLAS

Uma iniciativa anual que comemora o Dia de São Valentim 
e que integra o plano anual de atividades de cooperação 
da Rede de Bibliotecas de Alcochete (RBAL). Este é um 
encontro informal entre casais e alunos do concelho em 
que é permitido o diálogo e a partilha de saberes. Como 
era namorar antigamente? Quais os rituais do namoro? E 
do casamento? Esta é uma iniciativa marcada por momentos 
de profunda ternura e de afetos entre as diferentes gerações. 

Público: escolar (alunos do 9.º ano). Duração: 90 minutos. 
Informações: 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt 

TER.2 A SEX.26    
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO,
COM HORÁRIO A DEFINIR      

SEG.15 | 10H00   
BIBLIOTECA DA ESCOLA D. MANUEL I

APRESENTAÇÃO DO CONTADOR 
PEDAGÓGICO “À DESCOBERTA DO FORAL”

ENCONTRO INTERGERACIONAL 
“FALA-ME DE AMOR…” 



“ADELAIDE”
DE TOMI UNGERER 
(TEXTO E ILUSTRAÇÃO)

Adelaide é um canguru que nasceu com 
asas. Pequenas para aguentar o seu peso, 
mas grandes o suficiente para carregar os 
seus sonhos. E, com muita determinação, 
Adelaide sente que está na hora de deixar 
a sua família. Fascinada com o voo das aves 
e dos aviões começa por acompanhar um 
piloto… e é aí que começam as aventuras 
pelo mundo fora!

Público: infantil. Editora: OQO. Ano: 2014.

LEITURAS EM DIA

“MEL”
DE IAN MCEWAN

Grã- Bretanha, 1972. Serena Fromme, filha 
de um bispo anglicano, está no seu último 
ano em Cambridge e é aliciada pelos 
Serviços Secretos. A guerra fria cultural 
prossegue e o país é assolado por 
convulsões sociais e atos de terrorismo. 
Serena é enviada numa missão secreta que a 
faz emergir no mundo literário de um jovem 
escritor promissor, Tom Haley. Depois 
de começar a gostar das suas histórias, 
e de quem as escreve, conseguirá Serena 
manter a sua vida oculta? 

Público: adulto. Editora: Gradiva. Ano: 2012.

“AMOR 14”
DE FEDERICO MOCCIA

Carolina (ou Caro para os amigos) é uma 
jovem de 14 anos, que passa os dias com Alis 
e Clod, as suas melhores amigas, e o seu irmão 
aventureiro Rusty James. Mas as emoções 
mais fortes de Carolina são provocadas por 
Maximiliano, um jovem com quem se cruza 
numa livraria. Ao perder o seu telemóvel. 
Carolina perde também tudo o que sabe 
sobre este rapaz. Contudo, tem a certeza 
de que vai voltar a encontrá-lo…

Público: juvenil. Editora: Bertrand. Ano: 2013.
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