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1 a 8 de maio
SEMANA 1

Público: geral. Ingresso: €10. Informações 
e inscrições: posto de turismo / 212 348 655 / 
posto.turismo@cm-alcochete.pt. As inscrições devem 
ser efetuadas até dia 6 de maio e cada sessão está 
limitada à participação máxima de 7 pessoas.    

SÁB. 7 | 10H00 E 15H00    
GALILÉ DO NÚCLEO DE ARTE SACRA      

II ATELIÊ DE AZULEJARIA

No mês em que se celebra a mãe e a família, a 
animação de leitura para pais e filhos partilha 
histórias com afetos e magia. E haverá ainda 
tempo para explicar como se pode fazer uma 
sopa de nada, como os pais podem desfrutar 
dos livros para crianças e como alguém, 
facilmente, pode perder a cabeça. E se não 
acreditam que tal é possível, é porque ainda 
não conhecem a Céu, uma rapariga tão 
teimosa, tão teimosa, que um dia…

Depois do êxito do primeiro ateliê de azulejaria, 
o posto de turismo volta a dinamizar uma 2.ª 
edição, desta vez tendo como base a figura 
avulsa, uma técnica que consiste na representação 
de um elemento isolado (uma flor ou um 
animal), recorrendo-se a elementos 
decorativos nos cantos apenas para auxiliar 
à união visual dos vários azulejos. O ateliê tem 
inscrições em curso para duas sessões, 
das 10h00 às 13h00 ou das 15h00 às 18h00. 

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 atividade 
está limitada à participação de 30 crianças na sessão da 
manhã e 25 na sessão da tarde. É necessário efetuar inscrição. 

SÁB.7 | 11H00 E 15H00    
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“HISTÓRIAS DENTRO DE CASA”



Uma visita centrada no rei D. Manuel I que 
convida o público a descobrir os vestígios 
da época manuelina que ainda perduram 
na vila de Alcochete. Esta visita realiza-se para 
o público escolar nos dias 6, 13, 20 e 27.

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações 
e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / museu.mu-
nicipal@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição. 

SÁB.7 | 15H30    
NÚCLEO DE ARTE SACRA

VISITA TEMÁTICA “D. MANUEL 
E O MANUELINO, UM 
PERCURSO POR ALCOCHETE”

A estreia de um 
concerto de palavras ao 
acaso. Um blogue que 
dá origem a um 
espetáculo. Ou melhor, 
o áudio-blogue 
“Conta-me um conto 
que nunca contasses 
a ninguém” que tem 

sido como um laboratório da Andante 
Associação Artística para experimentar várias 
abordagens de leitura em voz alta. E se há 
poemas que já “saltaram” deste laboratório 
para espetáculos, também existem outros que 
nunca saíram daqui. E, assim, de uma forma 
quase aleatória, e sem uma história ou uma 
personagem, chega-nos um concerto 
de palavras…e poesia. 

Textos: Ana Hatherly, António Mota, Arnaldo Antunes, Boris 
Vian, Cecília Meireles, Eduardo Pitta, Gabriel Celaya, José 
Carlos de Vasconcelos, José Mário Silva, Manoel de Barros, 
Manuel António Pina, Margarida Vale de Gato, Mário 
Cesariny, Mário de Sá Carneiro, Miguel Cardoso, Nuno 
Júdice, Rosa Alice Branco, Russell Edson, Ruy Belo, Ruy 
Cinatti, Salette Tavares e Vitorino Nemésio. Interpretação: 
Cristina Paiva. Animações: Américo Prata. Sonoplastia: 
Fernando Ladeira. Figurino: Lucília Pereira. Produção: 
Andante Associação Artística. Público: maiores de 12 
anos. Duração: 50 minutos. Ingresso: €3. Informações 
e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser 
levantadas até dia 5 de maio. 

SÁB.7 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL

ESPETÁCULO DE POESIA  
“ALEATÓRIO” PELA ANDANTE 
ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA



9 a 15 de maioSEMANA 2

A biblioteca de Alcochete continua 
a apostar na divulgação 
do conhecimento em informática, com 
a dinamização de ações de formação 
em TIC nas três freguesias do concelho. 
Em maio terá início a 47.ª formação em Alcochete. 
A iniciativa decorre a 13, 17, 20, 24, 27 e 31 de maio, 
das 15h00 às 17h00. 

Público: geral. Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A formação terá um total 
de 12 sessões e termina a 21 de junho. 

TER.10 | 15H00 ÀS 17H00    
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE    
47.ª FORMAÇÃO TIC: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA

Nesta noite vai poder ouvir as bandas amadoras que estão 
a participar no primeiro concurso do concelho de 
Alcochete. O grande desafio é apurar a banda vencedora 
que vai representar Alcochete no festival Liberdade que 
se realiza nos dias 10 e 11 de junho no Barreiro. Para 
demonstrarem as suas aptidões, os jovens músicos vão 
apresentar três temas: um original da banda, um cover 
e um arranjo musical do tema “Liberdade” de Sérgio 
Godinho. A não perder esta noite de bons sons na vila 
do Samouco! 

Informações: setor da juventude e movimento associativo / 212 348 
649 / juventude@cm-alcochete.pt. 

SEX.13 | 21H00  
PRAÇA DO MFA, SAMOUCO    
I CONCURSO DE BANDAS AMADORAS 
DO CONCELHO DE ALCOCHETE



Estando a campanha do pirilampo mágico a decorrer 
de 7 a 31 de maio, a Cercima organiza um passeio noturno 
acessível a todos e com uma extensão aproximada a 6km. 
Contribua para esta campanha e receba o pirilampo 
mágico 2016!

Inscrição obrigatória: €4 (inclui seguro e pirilampo mágico). 
Informações e inscrições: Cercima / 212 308 510 / cercima@gmail.com. 

SEX.13 | 21H00    
AVENIDA D. MANUEL I 
(CONCENTRAÇÃO JUNTO AO ALFOZ)

II Guerra Mundial, num lugar fronteiriço, os protagonistas 
são um grupo de soldados condenados, de ambos 
os sexos, que são enviados para um posto avançado para 
fazerem explodir um campo minado, impedindo o avanço 
das tropas inimigas ao mesmo tempo que põem fim 
às suas próprias vidas. Com o decorrer dos dias, todos 
os planos acabam por ser tremendamente alterados…
Uma peça de teatro baseada na obra “Esquadra para 
a Morte” de Alfonso Sastre. 

Entrada livre. Interpretação: Beatriz Bárbaro, Daniela Marques, Joana 
Guerreiro, Mariana Bárbaro, Miguel Gomes e Samuel Fitas. Luz, som, 
adaptação e direção: Luciano Barata. Informações: fórum cultural / 
212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. Os ingressos serão 
disponibilizados no próprio dia do espetáculo, no horário 
de funcionamento da bilheteira.

PASSEIO NOTURNO 
PIRILAMPO MÁGICO 2016

SEX.13 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

“PELOTÃO CONDENADO” 
PELO GRUPO DE TEATRO “OS ZECAS”



16 a 22 de maioSEMANA 3

Venha até ao pavilhão desportivo de Alcochete assistir a um torneio 
de boccia. Em competição estão as turmas do clube viva + que vão 
demonstrar a sua concentração, coordenação e trabalho em equipa. 

Entrada livre. Duração: 3 horas (aprox.). Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. Inscrições: antecipadamente junto 
dos professores das turmas do clube viva+. 

SEX.20 | 09H30    
PAVILHÃO DE ALCOCHETE      
TORNEIO DE BOCCIA

Com vista a promover um estilo 
de vida saudável, neste sábado, 
a autarquia convida pais e filhos para 
um convívio de atividades no Pinhal 
das Areias. 
Para além de ser uma manhã em 
perfeita harmonia com a natureza, 
esta é também uma ótima 
oportunidade para realizar atividades 
como escalada, tiro ao arco 
e orientação em contexto familiar.

Entrada livre. Público: maiores de 6 anos. Nível I. Duração: 3 horas (aprox.). 
Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.14 | 09H30    
PINHAL DAS AREIAS      
CONVÍVIO DE ATIVIDADES 
AO AR LIVRE – PAIS E FILHOS

Para iniciar o fim-de-semana em grande, o Alcochet’Aventura 
promove um passeio pedestre noturno, com passagem pelas salinas 
do Samouco e regresso pela praia dos moinhos. 

SEX.20 | 19H30   
LARGO BARÃO SAMORA CORREIA (concentração)     
PEDESTRE NOTURNO 
“TRILHOS DAS ESTRELAS”

Público: maiores de 8 anos. Nível I. Duração: 2h30 (aprox.). Ingresso: €3,50. 
Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 
As inscrições devem ser efetuadas antecipadamente.  



A feira da saúde regressa ao jardim 
do rossio com um conjunto 
de propostas saudáveis e promotoras de 
bem-estar. Workshops e demonstrações 
na área da alimentação, atividades 
físicas, mostra de produtos, vouchers 
e realização de diagnósticos gratuitos 
são algumas das sugestões desta 
5.ª edição que terá ainda  espaços 
para crianças, para a prática de yoga 
e para os afetos.

Horários: 15h00 às 22h00 (20 maio); 10h00 às 22h00 (21 maio); 10h00 às 19h00 
(22 maio). Organização: câmara municipal em parceria com o ACES 
do Arco Ribeirinho. Informações: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
dis.sds@cm-alcochete.pt. 

SEX.20 A DOM.22     
AVENIDA D. MANUEL I (JARDIM DO ROSSIO)      
5.ª FEIRA DA SAÚDE “ALIMENTAÇÃO, 
ATIVIDADE FÍSICA E BEM-ESTAR”

SEX.20 | 21H30     
FÓRUM CULTURAL

LEITURA ENCENADA “UM SHOT RADIOFÓNICO” 
PELA ROYAL TEATRO LIVRE ASSOCIAÇÃO

“Contos do Gin-Tonic” de Mário-Henrique Leiria viram a sua primeira 
edição nos anos 70 e ainda continuam a fazer sentido. São um hino 
de ironia e humor negro, uma sátira às instituições e ao quotidiano. 
Trazendo as palavras para a rádio e a rádio para o palco, apresenta-se 
ao público rádio ao vivo. Para “ouver”, hoje e sempre que for 
necessário (re)lembrar. 

Textos: Mário-Henrique Leiria (“Contos do Gin-Tonic” e “Novos Contos do Gin”). 
Direção: Luísa Ortigoso. Interpretação: Cristina Cavalinhos, Helena Veloso, Inês 
Oneto, João Balão e Luísa Ortigoso. Música original e operação de som: João Balão. 
Espaço cénico: Rui Alves. Desenho e operação de luz: Vítor Cid. Público: maiores 
de 12 anos. Duração: 60 minutos (Aprox.). Ingressos: €10 ou €7 (menores de 18 anos 
e maiores de 65). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 /
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas até dia 18 de maio.  



Uma comunicação focada na festa dos marítimos de Alcochete, um 
dos seis círios anuais da Nossa Senhora da Atalaia que, ao contrário 
dos restantes, faz a sua deslocação ao santuário na Páscoa, entre 
o sábado de Aleluia e a terça-feira seguinte. 

Público: geral. Duração: 90 minutos (aprox.). Informações: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

Donos duma agência funerária e com um passado ligado ao pequeno 
crime, dois primos ficam para morrer quando são presos e elaboram 
diversos planos, alguns bem criativos, para convencerem o juiz a ter 
pena deles. 
Entre humor e disparate, haverá alguns momentos em que (quase) 
acreditamos que o sistema prisional já está a mudar aqueles dois 
seres errantes para pessoas melhores, mas… é claro que não!
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. 

Texto original: Roberto Pereira. Encenação e interpretação: Heitor Lourenço 
e Miguel Dias. Cenografia e figurinos: Margem Narrativa. Desenho de luz: Nuno 
Moço. Design gráfico e imagem global: Maria João Alves. Operação de luz e som: 
Abel Rosa. Produção: Margem narrativa (Almeno Gonçalves, Maria João Alves, 
Cátia Sousa e Mariana Magro). Público: maiores de 12 anos. Ingressos: €12 ou €10 
(maiores de 65 anos). Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. As reservas devem ser levantadas até dia 19 de maio. 

SÁB.21 | 21H30
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO COMÉDIA 
“AI OS CANGALHEIROS”

SÁB.21 | 16H00
NÚCLEO DE ARTE SACRA

DIA INTERNACIONAL E NOITE DOS MUSEUS
“O CÍRIO DOS MARÍTIMOS DE ALCOCHETE: 
UM ESTUDO PARA PROPOSTA A INVENTÁRIO 
DE PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL”



A ACONTECER NAS ESCOLAS…

Público: alunos dos ensinos básico e secundário. Duração: 60 
minutos. A iniciativa realiza-se de terça a sexta-feira. 

TER.3 A TER.31 | 10H30 E 14H30   
NÚCLEO DE ARTE SACRA

Uma atividade para pais e filhos que estimula os mais 
novos para as dimensões artística e simbólica da pintura. 
Iniciativa que assinala o Dia Internacional e Noite dos Museus. 

Público: pais e filhos (5 aos 15 anos). Duração: 60 minutos. Informações 
e marcações: museu municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-al- 
cochete.pt. A atividade está limitada à participação máxima de 15 pessoas 
e mínima de 6. As inscrições têm que ser efetuadas até dia 18 de maio. 
Esta iniciativa realiza-se para as escolas nos dias 4, 5 e 25.

DOM.22 | 10H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA

“PEDDY PAPER: 
À DESCOBERTA DO MUSEU”

Público: alunos do ensino básico 1.º e 2.º ciclos. Duração: 60 minutos. 
O horário da iniciativa será definido com os estabelecimentos de ensino. 

QUA.11 
FÓRUM CULTURAL

“AS PANCADAS DE MOLIÈRE”

ANIMAÇÃO “PINTURA NÃO 
É PARA MENINOS” 

23 a 31 de maioSEMANA 4

Produção: sevilhanas da sociedade recreativa de São Francisco. 
Organização: sociedade recreativa de São Francisco. Público: geral. 
Ingresso: €3. Informações, reservas e vendas de ingressos: 
sevilhanas da sociedade recreativa de São Francisco – Catarina Ramos 
/ 913 368 759. As reservas devem ser levantadas até dia 19 de maio. 

SÁB.28 | 21H00   
FÓRUM CULTURAL 

III ENCONTRO DAS SEVILHANAS 
DA SOCIEDADE RECREATIVA 
DE SÃO FRANCISCO
O grupo de sevilhanas da sociedade recreativa de São 
Francisco comemora o seu 3.º aniversário no fórum 
cultural, com um espetáculo de danças sevilhanas que 
contará com a participação de outros grupos convidados. 



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

LEITURAS EM DIA

Elas fizeram greves de braços 
caídos. Elas brigaram em casa 
para ir ao sindicato e à junta. Elas 
gritaram à vizinha que era fascista. 
Elas souberam dizer salário igual 
e creches e cantinas. Elas vieram 
para a rua de encarnado. Elas 
foram pedir para ali uma estrada 
de alcatrão e canos de água. Elas 
gritaram muito. Elas encheram 
as ruas de cravos. “Isto foi entre 
(durante) a revolução”. Assim 
carateriza Maria Velho da Costa 
o espaço destes textos.

Numa palavra, Alcochete é… Vida.
Local de eleição: Sítio das Hortas.
Numa visita a Alcochete, não pode perder… o centro 
histórico, o passeio do Tejo, experimentar a gastronomia 
alcochetana e não olhar o relógio.

Editora: Moraes Editores Ano: 1976

Com as comemorações do 25 
de abril e 1.º de maio ainda em 
curso, a sugestão de leitura é 
apresentada por Luísa Ortigoso, 
uma atriz bem conhecida 
do público, com um percurso 
profissional ligado ao teatro, 
à televisão, ao vídeo, à música 
e ao ensino, e também uma 
apaixonada por Alcochete. 
“Cravo” de Maria Velho da Costa 
foi a sua escolha literária.

Sinopse: 


