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Está de volta ao Tejo
o rei dos nordestes...



1 a 5 junho
SEMANA 1

Informações: setor de educação / 212 348 645 / 
escolas@cm-alcochete.pt (serviço responsável pelas 
atividades para o pré-escolar) ou setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt (serviço 
responsável pelas atividades para o 1.º ciclo). Para os 
alunos do pré-escolar do Passil, Samouco e S. Francisco, 
as atividades decorrem nos estabelecimentos de ensino. 

QUA. 1    
COMPLEXO DESPORTIVO DO VALBOM 
E JARDIM DO ROSSIO

COMEMORAÇÕES 
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

Estações desportivas, jogos tradicionais, 
balonismos, teatro, insuflável e ainda 
demonstrações com “amigos de quatro patas” 
são algumas das surpresas que estão 
preparadas para os alunos do pré-escolar 
e do 1.º ciclo para comemor o Dia Mundial 
da Criança. Estas comemorações contam com a 
parceria da Abrigo, Cereja Aventura e Doggyclub. 

Organização: Associação das Tradicionais Festas 
de Confraternização Camponesa de São Francisco. 

QUI.2 A DOM.5     
SÃO FRANCISCO

FESTAS 
DE CONFRATERNIZAÇÃO 
CAMPONESA DE S. FRANCISCO

São Francisco está em festa 
com a realização das festas 
de confraternização 
camponesa. Rebeca, Tina T. 
e Saúl são os artistas em 
destaque na 42.ª edição que 
apresenta ainda como 
atrativos o festival de folclore, 

a noite da sardinha assada, o almoço 
camponês e largadas de toiros.



Alcochete regressa à época de quinhentos 
de 3 a 5 de junho com a recriação de uma feira 
onde não vão faltar atividades mercantis 
e animações de rua que vão convidar 
os visitantes a recuar no tempo. 

Horários: 3 junho, das 10h00 às 24h00 / 4 junho, das 12h00 
à 01h00 / 5 junho, das 12h00 às 22h00.
Locais: largo Almirante Gago Coutinho, largo de São João, 
rua Comendador Estêvão de Oliveira, largo António dos 
Santos Jorge e núcleo de arte sacra. Público: geral. 
Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

SEX.3 A DOM.5    
NÚCLEO ANTIGO DA VILA 
DE ALCOCHETE

ANIMAÇÃO 
FEIRA QUINHENTISTA

Os Jogos do Futuro vão estar em força na região 
de Setúbal de 3 a 5 de junho, reunindo jovens 
atletas de várias modalidades numa competição 
intermunicipal que promove a partilha de 
experiências, projetos e atividades desportivas. 
No dia 4 de junho, Alcochete vai receber 
a competição de ténis (09h00 às 18h00, 
complexos desportivos do Valbom e do Grupo 
Desportivo Alcochetense) e a demonstração 
de karaté (14h30 às 18h00, pavilhão 
gimnodesportivo de Alcochete).

Organização: municípios da região de Setúbal, associações 
e escolas. Em Alcochete, os jogos do futuro são uma 
organização da Câmara Municipal, em colaboração com o 
Vulcanense Futebol Clube. Informações: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SÁB.4 

JOGOS DO FUTURO 2016



6 a 12 junhoSEMANA 2

A associação de pescadores convida todos os seus sócios 
e simpatizantes da pesca desportiva a marcarem 
presença na inauguração da sua nova sede. Sem dúvida 
um marco importante para esta associação que, a partir 
deste dia, terá mais condições para a realização de ações 
de formação, eventos e convívios diversos.  

Informações: Associação de Pescadores / 210 879 870 / 
pescadores.alcochete@sapo.pt. 

SÁB.4 | 16H00   
RUA DO NORTE, ALCOCHETE    
INAUGURAÇÃO DA SEDE 
DA ASSOCIAÇÃO PESCADORES 
DE ALCOCHETE

No Dia de Portugal, a associação Alcochete Aktivo realiza 
a 3.ª caminhada do Sal, com 8km de extensão, e para 
os adeptos de corrida a 5.ª prova do Sal com 10km 
de extensão. Sem dúvida, uma manhã diferente em pleno 
areal da praia dos moinhos, em Alcochete. 

Público: geral (caminhada) e maiores de 16 anos (corrida). 
Organização: Associação Alcochete Aktivo. Informações e inscrições: 
inscricoesaktivo@gmail.com. 

SEX.10 | 11H00  
PRAIA DOS MOINHOS    
3.ª CAMINHADA 
E 5.ª PROVA DO SAL

Um concerto ao vivo com canções a solo e em grupo. 
Um momento musical, de partilha entre antigos e atuais 
alunos dos vários ciclos de ensino do agrupamento 
de escolas de Alcochete, numa apresentação do trabalho 
realizado ao longo do ano letivo. 

Entrada livre. Produção e organização: agrupamento de escolas 
de Alcochete. Público: geral. Duração: 120 minutos (aprox.). 
Os ingressos devem ser levantados na escola EB 2,3 El-Rei D. Manuel I 
e, no dia do espetáculo, a partir das 20h00, no fórum cultural.    

QUA.8 | 21H00  
FÓRUM CULTURAL    
“DIAS DA MÚSICA”



13 a 19 junhoSEMANA 3

Educar crianças e jovens para o gosto da música deixando 
de lado formalismos e desenvolver a sua sensibilidade 
e apetência musical dando-lhes uma plataforma orgânica 
é o objetivo desta oficina. 

Coordenação e orientação: João Balão. Público: crianças e jovens. 
Duração: 20 horas. Ingresso: €20. Informações e inscrições: 914 688 810. 

SEG.13 A SEX.17 | 10H00 ÀS 12H00     
FÓRUM CULTURAL

Muita cor, diversão, ritmo e movimento é o que pode 
esperar deste festival de encerramento do Alcochet’Activo. 
A “festa” começa com as turmas do Clube Viva+ com 
demonstrações de zumba gold, danças de salão e outras 
atividades experimentais e prossegue com as atuações 
das classes de ginástica infantil e trabalhadores em forma. 

Duração: 03h00. Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

De 16 a 19 de junho decorre 
o programa comemorativo 
da inauguração do bote Leão 
com a realização da Semana da 
Caldeirada à Fragateiro, conversas 
da Bord’Água, Assinatura do livro 
de honra da Marinha do Tejo, 
exposição retrospetiva 
e inauguração do Bote Leão.

Consulte programa específico.

OFICINA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 
PELO TEATRO LIVRE

QUI.16 | 17H30
PAVILHÃO DESPORTIVO DO SAMOUCO

FESTIVAL DE ENCERRAMENTO 
– PROGRAMA ALCOCHET’ATIVO

QUI.16 A DOM.19
NÚCLEO DE ARTE SACRA 
E PASSEIO DO TEJO

INAUGURAÇÃO 
BOTE LEÃO



Em junho, o Alcochet’Aventura “inaugura” os passeios de canoagem 
com um percurso pela ribeira das enguias. Com partida e chegada 
ao Sítio das Hortas, este passeio apresenta uma rota até à zona 
da Barroca d’Alva. 

Organização: Câmara Municipal e Escapada Verde. Dificuldade: nível II. Público: 
maiores de 14 anos. Duração: 02h30 (aprox.). Ingresso: €5. Informações 
e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt ou Escapada 
Verde / 914 737 601. As inscrições devem ser efetuadas antecipadamente. 

SÁB.18 | 14H00    
SÍTIO DAS HORTAS (CONCENTRAÇÃO)      
CANOAGEM 
“RIBEIRA DAS ENGUIAS”

Alunos e professores da APMA sobem ao palco para um espetáculo 
musical que contará com muitas surpresas e participações especiais 
de artistas reconhecidos pelo público português. 

Entrada livre. Produção e organização: APMA – Academia Portuguesa de Música 
e Artes. Público: geral. Informações e reservas: APMA / escola.apma@gmail.com 
ou levantamento no dia do espetáculo (sujeito a disponibilidade).

SEX.17 | 21H00    
FÓRUM CULTURAL      
ESPETÁCULO ANUAL PELA ACADEMIA 
PORTUGUESA DE MÚSICA E ARTES (APMA)



Andebol, futsal, basquetebol, rugby, 
ginástica, natação, ténis, jogos 
de praia, canoagem, peddy-papers 
culturais, escrita criativa e pintura 
de murais são algumas 
das propostas desportivas 
e culturais deste programa 
de ocupação dos tempos livres 
para crianças dos 6 aos 12 anos. 

Público: 6 aos 12 anos. Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEG.20 A SEX.15 JULHO      
CONCELHO DE ALCOCHETE      
FÉRIAS ATIVAS DE VERÃO

QUI.22 | 21H00     
FÓRUM CULTURAL

“SONHOS DE (EN)CANTAR” – COROS DO CRAM

Um espetáculo repleto de sonhos, 
onde tudo pode ser possível 
e até onde os nossos maiores 
medos podem ser revelados, tudo 
com música e muita imaginação 
à mistura. A não perder estes 
“sonhos de (en)cantar” 
apresentados pelos alunos 
da classe de coro do Conservatório 
Regional de Arte do Montijo. 

Entrada livre. Produção e organização: Conservatório Regional de Artes do Montijo. 
Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Ingressos disponíveis apenas no dia do espetáculo 
(sem reservas) no horário de funcionamento da bilheteira (das 09h00 às 12h00, 
das 14h00 às 17h00 e após as 20h00). 

Um ateliê de escrita criativa em que as crianças trabalham em grupo, 
utilizando a técnica dos “story cubes”. Estão em jogo nove cubos com 
imagens, lançados por cada equipa e o desafio é a construção de uma 
narrativa, em que todos os elementos participam de forma rotativa. 

Público: dos 6 aos 12 anos. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

QUA.22 E QUI.23 | 10H30 E 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

FÉRIAS & LEITURAS: CUBOS DE HISTÓRIAS

20 a 26 junhoSEMANA 4



Alcochete manifesta a sua fé em 
São João Baptista com a realização 
de mais uma edição das festas 
dedicadas ao santo padroeiro 
da vila. Como “manda a tradição” 
no dia 23 de junho, no largo de São 
João, realizar-se-á a bênção 
da fogueira e no dia 24, feriado 
municipal, decorrerá a procissão 
pelas ruas de Alcochete. 

A praia dos moinhos é invadida por 
papagaios acrobáticos e estáticos, 
jardins de vento e ateliês de 
construção de papagaios. Equipas 
nacionais e internacionais vão 
estar em Alcochete para colorir 
esta 14.ª edição que aposta na 
consciencialização social para 
a preocupação ambiental 
e energias alternativas. 

O FIPA é antecedido pelo festival das escolas de papagaios 
de Alcochete (FEPA) que vai decorrer de 20 a 23 de junho. 

Organização: Paróquia de São João Baptista. 

Co-organização: Câmara Municipal e associação GilTeatro. Público: geral. Consulte 
programa específico. 

QUI.23 E SEX.24
VILA DE ALCOCHETE 

FESTAS DE SÃO JOÃO BAPTISTA

SÁB.25 E DOM.26 
PRAIA DOS MOINHOS 

14.º FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE PAPAGAIOS DE ALCOCHETE

Ainda não conhece a fundação das salinas do Samouco? Então não 
perca a oportunidade de visitar este complexo durante este 
fim-de-semana. Para além de uma visita guiada pelo trilho 
do flamingo poderá ainda conhecer muitos outros pontos de interesse 
como a avifauna, o salgado e os burros mirandeses. 

Duração: 03h00. Ingresso: €5 (por pessoa). Informações e inscrições: 
andre.batista@salinasdosamouco.pt. As inscrições podem ser efetuadas até às 17h00 
do dia anterior à atividade e as visitas estão condicionadas à participação mínima 
de 5 pessoas. 

SÁB.25 E DOM.26 | 09H00
FUNDAÇÃO DAS SALINAS DO SAMOUCO 

VISITA GUIADA – TRILHO DO FLAMINGO



“Um gesto, um sorriso” é o nome da caminhada solidária 
que a equipa de protocolo RSI Montijo / Alcochete vai 
promover com vista a angariar alimentos para apoiar 
agregados familiares mais carenciados. A inscrição nesta 
iniciativa implica a entrega de alimentos não perecíveis 
(arroz, massas, conservas,…). Participe nesta iniciativa que 
marca também o início de angariação de fundos para 
os bombeiros voluntários de Alcochete, que decorre 
no concelho até 30 de novembro de 2016. 

Público: geral. Informações e inscrições: 912 329 677 
ou presencialmente no gabinete do Protocolo RSI Montijo / Alcochete 
situado na praceta Páteo de Água no Montijo. 

SÁB.25 | 09H30 
PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO DE ALCOCHETE

CAMINHADA SOLIDÁRIA 
“UM GESTO, UM SORRISO”

Um livro autobiográfico de Agostinho Monteiro, editado 
pela Chiado Editora.
“Nasci em Alcochete, mas, um dia, saí de lá e corri, não o 
mundo, mas a Europa.(…) A Margarida era irmã da minha 
avó paterna. Viúva, também ela um dia terá decidido sair 
de Alcochete (…). É pois do encontro dessa mulher 
de coração cheio com a criança que fui, protegida pelo 
cerco de duas casas-maternas e uma larga rua com nome 
de rei que falam os capítulos deste livro”.

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

SÁB.25 | 16H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

LANÇAMENTO DO LIVRO “A MARGARIDA 
E EU” DE AGOSTINHO MONTEIRO

27 a 30 junhoSEMANA 5

Público: 6 aos 12 anos. Duração: 60 minutos. Informações 
e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt.    

QUA.29 E QUI.30 | 10H30 E 15H00    
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

FÉRIAS & LEITURAS: AVENTAIS 
DE TRADIÇÃO ORAL 
A partir de três aventais, vamos brincar com provérbios, 
trava-línguas e adivinhas. Serão propostos um conjunto 
de exercícios que pretendem treinar a destreza verbal, 
a capacidade de adivinhar e o raciocínio rápido. 
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Redação e design: SCI – Setor 
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LEITURAS EM DIA

Desde a morte do pai que Nicco tem 
de cuidar da família que parece ter perdido 
o norte: a mãe numa depressão profunda, 
uma das irmãs troca de namorado como 
quem troca de camisa e a outra, com um 
filho de três anos, reata com um namorado 
intratável. Para piorar a situação, Nicco, 
que tem de manter dois empregos, vê a 
namorada deixá-lo. Desconsolado, procura 
apoio no estouvado do seu melhor amigo, 
Ciccio, que tem sempre uma série 
de namoricos em andamento. Por acaso, 
um dia, conhecem duas jovens americanas, 
de férias em Roma. Para Ciccio é mais um 
desafio de sedução e para Nicco a maneira 
perfeita para esquecer a namorada e todos 
os seus problemas. Mas o que parece um 
leve flirt de férias, ameaça ser um 
verdadeiro caso de amor…

Nascido em Roma, em 1963, Federico Moccia trabalha como cenógrafo em 
cinema e como argumentista em televisão. Com apenas 30 anos escreveu o 
seu primeiro romance e os seus livros que contam histórias simples, reais, 
mas cheias de magia, já tocaram os corações de milhões de leitores em 
todo o mundo. Federico Moccia é um verdadeiro fenómeno de popularidade 
que encontra expressão fora do mundo dos livros e dos filmes e, exemplo 
disso, é que foi com base numa cena de um dos seus livros que teve início 
“a moda”, hoje comum em todo o mundo, dos namorados prenderem em 
pontes cadeados com os seus nomes, como sinal de amor eterno.  

Numa palavra, Alcochete é… Tradição.
Local de eleição: a praia ao pôr-do-sol.
Numa visita a Alcochete, não pode perder… uma visita 
às salinas do Samouco, observar as aves que lá pousam 
e, se tiver a sorte, pode até ser salineiro por um dia!

Em junho, a leitura em dia 
é proposta por Eduarda Adriano, 
professora de história 
e professora bibliotecária 
da escola El-Rei D. Manuel I que 
sugere o título “Aquele instante 
de felicidade” de Federico 
Moccia, um dos autores 
de ficção romântica com maior 
sucesso internacional. 

Sinopse: 


