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1 a 6 de março
SEMANA 1

Público: Alunos do ensino básico e secundário. 
Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alco-
chete.pt. A iniciativa decorre de terça a sexta-feira.  

TER.1 A SEX.18 | 10H30 E 14H30  
NÚCLEO DE ARTE SACRA      
“PEDDY-PAPER: 
À DESCOBERTA DO MUSEU”

Destinada ao público em geral, esta formação 
pretende transmitir aos formandos 
conhecimentos básicos para a utilização 
das TIC no dia a dia. A formação decorre 
à quarta e sexta-feiras até 25 de maio. 

Público: geral. Duração: 10 sessões (2 horas cada). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt 

QUA.2 | 10H30   
BIBLIOTECA 
DA JUNTA 
DE FREGUESIA 
DE SAMOUCO     

45.ª FORMAÇÃO TIC:
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

A herdade da Barroca d’Alva é palco deste 
evento hípico que atrai anualmente centenas 
de espetadores de várias nacionalidades. Este 
ano, vão estar em participação 319 cavaleiros, 
de 25 nacionalidades. Visite a Barroca d’Alva 
e assista a provas de níveis CCI1*, CCI2*, 
CCI3* e CIC3*. 

Informações: www.completobarroca.no.sapo.pt / 
chbarrocadalva@hotmail.com 

QUA.2 A SÁB.6
CENTRO HÍPICO 
DA BARROCA D’ALVA
XIV INTERNACIONAIS DE CCE 
BARROCA D’ALVA 2016



Jorge e Carla são um casal que vive os 
problemas e alegrias de qualquer relacionamento, 
num meio social comum para a maioria 
das pessoas: com amigos “sacanas”, algumas 
amantes e onde as personagens se colocam 
em situações embaraçosas por mentiras 
inocentes. Todos sabemos que o universo 
masculino é repleto de mentiras, no entanto, 
o que desconhecemos é que os homens não 
mentem às mulheres mas sim pelas mulheres. 
Tudo pela harmonia no lar, pelo status social, 
por fantásticas noites com os amigos, pelos 
jogos de futebol… e tantas outras razões 
inerentes à virilidade. 
Mas serão todos incorrigíveis mentirosos 
ou simples inventores de histórias?

Esta peça está inserida no programa dos Seniores+Ativos. 
Os munícipes com mais de 65 anos, pensionistas ou 
reformados interessados devem contactar as associações 
de reformados de Alcochete e Samouco ou o setor 
de desenvolvimento social da câmara municipal. 

A partir da obra de Luís Fernando Veríssimo. Dramaturgia: 
Marcelo Rubens Paiva. Apoio dramatúrgico: David 
Carronha. Adaptação: Margem Narrativa. Interpretação: 
Almeno Gonçalves, Joaquim Nicolau, Fernando Ferrão 
e António Melo. Versão cénica e encenação: Margem 
Narrativa. Assistência de encenação: Maria Faleiro. 
Figurinos: Marta Iria. Cenografia: Margem Narrativa. 
Desenho de luz: Nuno Moço. Vídeos e fotografias de cena: 
Artur Ribeiro. Fotografia do cartaz: Miguelângelo. Design 
gráfico e imagem global: Maria João Alves. Agradecimento: 
Susana Palmerston. Produção: Margem Narrativa (Cátia 
Sousa, Mariana Magro, Maria João Alves e Pedro Salema).  
Público: maiores de 12 anos. Duração: 90 minutos 
(aprox.). Ingressos: €12 ou €10 (maiores de 65 anos). 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt 

SEX.4 | 21H30   
FÓRUM CULTURAL     

TEATRO “AS MENTIRAS 
QUE OS HOMENS CONTAM”



7 a 13 de marçoSEMANA 2

Sentados num bosque frondoso, onde corre uma fresca 
aragem, vamos ouvir histórias escritas em verso rimado. 
E porque em março comemora-se o Dia Internacional 
da Mulher, o Dia do Pai e o Dia Mundial da Poesia, as 
personagens desta animação de leitura são personagens 
fortes e amorosas, que representam o universo feminino 
e a paternidade, nunca esquecendo a musicalidade 
das palavras que brincam umas com as outras. 

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

SÁB.5 | 11H00 E 15H00   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE     
ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“HISTÓRIAS NO BOSQUE”

A câmara municipal comemora o Dia Internacional da 
Mulher com a oferta de flores às mulheres do concelho, 
uma iniciativa que de uma forma simbólica assinala um 
dia que recorda todas as conquistas sociais, políticas 
e económicas alcançadas pelas mulheres. 
A oferta de flores é realizada pela câmara e assembleia 
municipais e juntas de freguesia do concelho. 

As comemorações do Dia Internacional da Mulher decorrem 
no concelho de 4 a 13 de março. Consulte programa específico. 

TER.8 
OFERTA DE FLORES 
ÀS MULHERES DO CONCELHO    

DIA INTERNACIONAL DA MULHER



Integrada na programação de 2016, o polo equestre de Rio 
Frio recebe uma competição internacional de endurance 
nas categorias CEI 3*, CEI 2* e CEI 1*, e organiza 
o Campeonato Nacional de Juniores e Jovens Cavaleiros, 
prova teste para o Campeonato da Europa de Juniores 
e Jovens Cavaleiros, que o polo equestre acolhe em 
setembro deste ano.
Mais um evento  de endurance a justificar uma visita 
à herdade de Rio Frio.

Informações: 212 319 661 / www.rio-frio.eu / poloequestre@rio-frio.eu. 

SEX.11 A DOM.13
PÓLO EQUESTRE DE RIO FRIO
INTERNACIONAL 
DE ENDURANCE E CAMPEONATO 
NACIONAL DE JUNIORES 
E JOVENS CAVALEIROS

Um espetáculo 
de solidariedade que assinala 
os 40 anos da Cercima e que, 
através de uma performance 
de dança da Academia Dance 
Fusion, pretende angariar 
fundos para a construção 
de um lar residencial para 
pessoas com deficiência. 

Público: geral. Duração: 60 
minutos. Ingresso: €3. Ingressos: 
Centro Comunitário Cais do Sal / 
212 340 380 / caisdosal@cercima.pt. 

SÁB.12 | 21H30
FÓRUM CULTURAL
“UMA DANÇA POR 1 SORRISO”



14 a 20 de marçoSEMANA 3

Com uma extensão aproximada a 8km, o pedestre integra passagens 
por alguns dos locais de interesse da vila ribeirinha. Pela sua saúde 
participe neste passeio que será também uma excelente tarde 
de convívio entre os participantes. 

Público: maiores de 10 anos de idade. Nível I: Acessível a todos. Duração: 2 horas. 
Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 
As inscrições podem ainda ser efetuadas no próprio dia, no local de concentração. 

SÁB.12 | 14H30   
LARGO DE SÃO JOÃO (CONCENTRAÇÃO)     
PASSEIO PEDESTRE URBANO“COMEMORAÇÕES 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER”

Esta cerimónia integra um momento de poesia pela atriz Luísa 
Ortigoso, uma intervenção pela professora Eugénia Casadinho, um 
espaço de humor por um casal alentejano e um apontamento musical 
pelo grupo coral feminino etnográfico “Paz e Amizade” das Alcáçovas. 

Informações: junta de freguesia de Samouco / 212 315 597 / geral@jf-samouco.pt. 

DOM.13 | 15H30 
JUNTA DE FREGUESIA DE SAMOUCO     
SESSÃO COMEMORATIVA 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

Exposição que reúne 130 ilustrações originais, criadas no âmbito 
do projeto “Histórias da Ajudaris” dinamizado pela IPSS Ajudaris. 
Todas as bibliotecas do concelho vão colaborar ainda na venda solidária 
do título “Histórias da Ajudaris’15” que conta com textos elaborados 
por quatro turmas do agrupamento de escolas de Alcochete. 

Horário de visita: terça-feira, das 15h00 às 21h00, e de quarta-feira a sábado, das 
10h30 às 19h00. Público: geral. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 2 de abril. 

TER.15
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE     
EXPOSIÇÃO AJUDARIS: “PEQUENOS 
GESTOS, GRANDES CORAÇÕES”



Quinze imagens de grande formato. Paisagens que não são 
totalmente figurativas dando liberdade para a interpretação pessoal. 
Através de uma técnica de impressão desenvolvida por si próprio, 
Pedro Rafael tenta aproximar a fotografia da pintura.  

Um passeio que percorre os trilhos que, em outros tempos, foram 
percorridos por salineiros. Para além da sua importância na história 
local, as salinas do Samouco são também uma área rica em avifauna. 

Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 8 de abril. 

QUI.17 | 18H00   
GALERIA MUNICIPAL      
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
“DREAMSPACE” DE FILIPE RAFAEL

DOM.20 | 09H00  
FÓRUM CULTURAL (CONCENTRAÇÃO)     
PEDESTRE “TRILHOS DE SALINEIROS”

Público: maiores de 10 anos. Nível I: acessível a todos. Duração: 3 horas. Ingresso: 
€3,50 (por pessoa). Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. As inscrições podem ser efectuadas no próprio dia, no local 
de concentração. 

Um espectáculo de fados a não perder no fórum cultural, que conta 
com a atuação de jovens fadistas como Luís Caeiro, vencedor 
da grande noite de fado em 2007, Maura Aires, considerada uma 
revelação que promete integrar a nova geração de ouro do fado, Tiago 
Correia, um jovem já com provas dadas no mundo do fado, e ainda 
Maria Infante. 

SEX.18 | 21H30  
FÓRUM CULTURAL     
“FADOS COM ALMA”

Produção e organização: Sidartes Espetáculos. Ingresso: €10. Informações 
e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
As reservas podem ser levantadas até ao dia 16 de março. 



21 a 27 de marçoSEMANA 4

No período pascal, Alcochete vive uma das tradições mais antigas 
do concelho: o Círio dos Marítimos. Uma romaria que nasceu da fé 
e devoção da população em Nossa Senhora da Atalaia e que é 
demonstrada em momentos singulares como a missa e a procissão 
no adro da igreja da Atalaia, o leilão de bandeiras e fogaças, ainda 
na Atalaia, e o desfile de solteiras e casadas montadas em burros 
pela vila de Alcochete.

SÁB.26 A TER.29    
ALCOCHETE / ATALAIA
CÍRIO DOS MARÍTIMOS

SEG. 21 A QUI. 24 | 09H00 ÀS 17H00    
PAVILHÃO DESPORTIVO DE ALCOCHETE
FÉRIAS ATIVAS DA PÁSCOA: 
“MANHÃS A CORRER, TARDES DE SABER…” 

Um fim de semana por mês, o complexo das salinas do Samouco 
abre portas ao público em geral para dar a conhecer um conjunto 
de experiências relacionadas com o turismo de natureza. 
Inscreva-se e explore este património natural!

Manhãs a correr e tardes de saber é o programa para umas férias 
ativas que vai garantir muita diversão durante a interrupção escolar, 
com várias atividades e modalidades desportivas. 

Organização: Fundação das Salinas do Samouco. Duração: 03h00 (aprox.). Inscrições: 
€5 (por pessoa). Informações / inscrições: andre.batista@salinasdosamouco.pt. 
A visita guiada está limitada à participação mínima de 5 pessoas e as inscrições 
podem ser efetuadas até às 17h00 do dia anterior à atividade. 

SÁB.26 E DOM.27 | 09H00

Público: dos 6 aos 14 anos. Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. As inscrições podem ser efectuadas a partir do dia 7 de março. 

VISITA GUIADA – FUNDAÇÃO 
DAS SALINAS DO SAMOUCO 



O Ano Internacional do Entendimento Mundial dá mote à 10.ª 
edição da Semana da Leitura, uma iniciativa que apresenta a 
leitura como uma atividade inspiradora que pode ser realizada 
em todos os momentos e em qualquer lugar. 

Público: alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. 
Duração: 45 minutos. Informações e inscrições: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

A ACONTECER NAS ESCOLAS…

NÃO DEIXE DE VISITAR…

Viaje no tempo, mais 
precisamente ao período entre 
1908 a 1920, e descubra 
pormenores que marcam 
a temática da aviação militar. 
Esta exposição tem visitas 
orientadas para alunos dos 
1.º e 2.º ciclos do ensino básico 
para os dias 1 e 8, às 15h30, 
e 4 e 11 de março, às 10h30. 

Público: geral e escolar (visitas orientadas). Horário de visita: segunda 
a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ao sábado, 
das 14h00 às 18h00.  

TER.1 A SEX.18

ATÉ 11 DE MARÇO   
FÓRUM CULTURAL

SEMANA DA LEITURA: 
A BIBLIOTECA VAI ÀS ESCOLAS

As peças arqueológicas parecem silenciosas, mas têm 
sempre histórias e ao observá-las conseguimos “ouvir” 
aquilo que têm para nos contar…

Público: alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário. Duração: 
60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt 
O horário destas iniciativas será definido de acordo com 
a disponibilidade dos estabelecimentos de ensino. 

TER.1 A SEX.18
“MUSEU VAI À ESCOLA 
– MEXER NO PASSADO”

EXPOSIÇÃO “GÉNESE 
DA AVIAÇÃO MILITAR”



LEITURAS EM DIA

Um livro que representa, talvez, um dos 
momentos mais “equilibrados”, de Ruy Belo 
não apenas na medida em que opera uma 
sábia conjunção entre poemas relativamente 
longos e outros mais breves, mas também 
porque reflete de uma forma bem conseguida 
o universo do autor, surgindo todos os temas 
e motivos que lhe suscitaram a escrita.

Numa palavra, Alcochete é… FESTA.
Local de eleição: Praia dos Moinhos.
Numa visita a Alcochete, não pode perder… 
a biblioteca municipal. Tomar um café a ler 
um jornal ou um livro, com uma vista 
soberba sobre o rio Tejo. 

Editora: Círculo de Poesia. Ano: 1973

As árvores que eu vejo em vez de fruto dão pássaros
Os pássaros são o fruto mais vivo das árvores
Os pássaros começam onde as árvores acabam
Os pássaros fazem cantar as árvores
Ao chegar aos pássaros as árvores engrossam movimentam-se
deixam o reino vegetal para passar a pertencer ao reino animal
Como pássaros poisam as folhas na terra
quando o outono desce veladamente sobre os campos
Gostaria de dizer que os pássaros emanam das árvores
mas deixo essa forma de dizer ao romancista
é complicada e não se dá bem na poesia
não foi ainda isolada da �loso�a
Eu amo as árvores principalmente as que dão pássaros
Quem é que lá os pendura nos ramos?
De quem é a mão a inúmera mão?
Eu passo e muda-se-me o coração   

Vamos pôr as “leituras em dia”, este mês com a sugestão 
de Cristina Paiva e Fernando Ladeira, da Andante Associação 
Artística. Sendo este o mês em que se celebra a poesia, a escolha 
recaiu sobre “Transporte no Tempo” de Ruy Belo. 
E como a primavera está quase a chegar, a Andante Associação 
Artística destaca ainda “Algumas proposições com pássaros 
e árvores” do mesmo autor:

Câmara Municipal de Alcochete
Redação e design: SCI – Setor 
de Comunicação e Imagem
Tel.: 212 348 658
E-mail: dataec.sci@cm-alcochete.pt  


