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1 a 10 julho
SEMANA 1

Público: 6 e os 12 anos. Duração. 120 minutos. 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SEX. 1 | 10H30 
BIBLIOTECA E JARDIM DO ROSSIO

PEDDY-PAPER

No Dia  Mundial das Bibliotecas, a biblioteca 
de Alcochete organiza um peddy-paper 
no jardim do Rossio com o principal objetivo 
de promover os livros e autores que habitam 
na Casa dos Sonhos. 

Público: geral. Informações: 212 342 056 / 925 477 946 / 
casadopovodealcochete@gmail.com 

SEX.1 E SÁB.2 | 21H00     
CASA DO POVO DE ALCOCHETE

MOSTRA FINAL DAS OFICINAS 
DE TEATRO CPA

No âmbito do projeto “A Casa Está Aberta”, 
a casa do povo de Alcochete convida o público 
a assistir às apresentações finais do trabalho 
desenvolvido nas oficinas de teatro. 
“FAMÍLIA(R) Amostra Álbum de Família”, 
no dia 1, e “O QUE É QUE FICA?”, no dia 2, são 
as apresentações programadas quer pelos 
seniores da escola comunitária, quer pelos 
participantes da oficina dos 7 aos 107. 



Considerado um 
dos bailados mais 
importantes 
do Romantismo, 
Giselle inspira-se 
num poema que fala 
de fadas mágicas 
(Willis), que dançam 
à noite nos bosques 
e de uma jovem aldeã 
apaixonada. 
A escola de Dança 

D. Manuel I vai retratar o ambiente campestre 
do 1.º ato, finalizando com a entrada das 
Willis, um dos momentos mais importantes 
deste bailado. 

Música: Adam. Direção artística e coreografia: Ana 
Calafate. Produção e organização: Escola de Dança 
D. Manuel I. Público: geral. Duração: 45 minutos. 
Ingresso: €5. Informações e reservas: 963 072 134. 
Nota: a venda de ingressos é realizada no fórum cultural, 
no período de funcionamento da escola de dança: segunda 
a sexta-feira, das 17h30 às 20h00, e sábado, das 10h00 
às 13h00. 

SEX.1 E SÁB.2 | 21H00 E 16H00
FÓRUM CULTURAL

GISELLE PELA ESCOLA 
DE DANÇA D. MANUEL I

SÁB.2 | 11H00 E 15H00 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“HISTÓRIAS COM SAVANA”
Vamos aproveitar que em julho se comemora 
o Dia dos Avós e o Dia Mundial da Conservação 
da Natureza para partilhar algumas dicas sobre 
como tomar conta dos avós para que os mais 
pequenos possam ser perfeitos baby-sitters, 
da próxima vez que lá ficarem em casa. Sendo 
julho o mês de férias, vamos ainda visitar 
a savana, guiados por Handa, uma menina 
corajosa que quer surpreender a sua melhor 
amiga, Akeyo. 

Público: pais e filhos (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.  



Um passeio de canoagem para realizar em família. Com 
um grau de dificuldade fácil, este é um passeio aberto 
à participação de crianças, a partir dos 8 anos, desde que 
acompanhadas por um familiar direto. Iniciativa integrada 
no programa Alcochet’Aventura. 

Duração: 2 horas. Ingresso: €5. Informações e inscrições: setor 
de desporto / 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. As inscrições 
devem ser efetuadas antecipadamente.   

SÁB.2 | 14H00   
RAMPA DE ACESSO JUNTO AO ALFOZ 
(CONCENTRAÇÃO)

CANOAGEM “ALCOCHETE VISTA DO RIO” 

Andebol, futsal, basquetebol, rugby, ginástica, natação, 
canoagem, jogos de praia, peddy-paper, escrita criativa 
e pintura de murais são algumas das atividades que estão 
a ser realizadas no âmbito do programa de férias ativas 
de Verão que está a decorrer desde junho. 

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

SEG.4 A SEX.8 E SEG.11 A SEX.15 
CONCELHO DE ALCOCHETE    
FÉRIAS ATIVAS DE VERÃO

Ao som da música, as danças circulares são um convite 
para viajar no tempo, no mundo e para nos ligarmos com 
os nossos ciclos de vida. Cada dança circular é uma 
proposta de conexão consigo próprio e de união com o todo.

Dinamização: Fátima Santos. Público: geral. Duração: 90 minutos. 
Ingresso: €10. Informações: 912 341 664 / incircle.pt@gmail.com. 
O pagamento é efetuado no início da atividade. 

SEG.4 | 20H30  
FÓRUM CULTURAL    
DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS 
PELA INCIRCLE



11 a 17 julhoSEMANA 2

De 8 a 12 de julho, Samouco está em festa com 
a realização de mais uma edição das festas populares em 
honra de Nossa Senhora do Carmo. Sete largadas de toiros, 
espetáculos musicais, a noite da sardinha assada, que será 
antecedida pela noite de fado popular e pela saída da charanga 
da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense, 
e a procissão em honra de Nossa Senhora do Carmo são 
alguns dos principais atrativos do cartaz das festas. 

Organização: associação de festas populares de Samouco.   

SEX.8 A TER.12     
VILA DE SAMOUCO

Um passeio de canoagem pela margem do Estuário do 
Tejo, que estabelece a ligação entre Alcochete e Samouco, 
integrado no programa Alcochet’Aventura.

Organização: Câmara Municipal e Associação Académica de Alcochete. 
Dificuldade: nível II. Público: maiores de 14 anos. Duração: 3 horas. 
Ingresso: €5. Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 
649 ou Associação Académica de Alcochete / 916 270 217 / 
inscricoes.aaa@gmail.com. As inscrições devem ser efetuadas 
antecipadamente. 

FESTAS POPULARES DE SAMOUCO 
EM HONRA DE NOSSA SENHORA 
DO CARMO

SÁB.16 | 11H00
CLUBE NÁUTICO ALFOZ (CONCENTRAÇÃO)

CANOAGEM “MOINHOS À VISTA”



18 a 24 julhoSEMANA 3

Dez músicos e quinze animadores 
compõem este projeto eletrizante 
que vai “abrir” mais uma edição 
do programa de artes performativas 
de rua “Julho+Quente” com uma 
proposta musical que se aproxima 
da música balcânica e gypsy. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

SEX.22 | 22H00    
LARGOS DE SÃO JOÃO E ANTÓNIO DOS SANTOS 
JORGE E RUA COMENDADOR ESTÊVÃO OLIVEIRA

PEÑA KALIMOTXO

Uma saia mágica. Vermelha, comprida, rodada e com doze bolsos, 
de onde saem heróis, espaços, missões, objetos, palavras… Tudo será 
motivo para a criação de uma história oral e, de seguida, invertemos 
o processo de criatividade, ao desafiar as crianças a criar outra 
história com recurso a cartões. 

Público: 5 aos 12 anos. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

QUA.20 E QUI.21 | 10H30 E 15H00     
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE
FÉRIAS & LEITURAS: A SAIA DOS CONTOS

Uma experiência mágica onde a realidade se confunde com 
o imaginário. Por outras palavras, um espetáculo divertido 
e arrojado onde não há artista, nem público. aliás, os membros 
do público são convidados a participar e a experienciar 
na primeira pessoa, o impossível e o absurdo. 
Espetáculo integrado no “Julho + Quente”.

Público: geral. Duração: 50 minutos. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

SÁB.23 | 11H00    
LARGO DE SÃO JOÃO

COMÉDIA MÁGICA 
“LE ESPECTACLE TERRIBLE” POR RUI CRUZ



Junto a um bairro histórico, Manu 
encontra um recanto invulgar: um 
pátio cheio de carisma, com objetos 
esquecidos que parecem criar vida, 
reavivando memórias e lugares 
de outros tempos. 

Num acolhedor banco do jardim sucedem-se ações surpreendentes 
que parecem descrever uma autêntica volta ao mundo onde reinam 
diversão e imaginação. 
Espetáculo integrado no “Julho + Quente”. 

Criação e interpretação: Manuel Amarelo. Música original: Manuel Amarelo, Miguel 
Batalha, Vicente Camelo e Samuel Santos. Sonoplastia e masterização: Álvaro 
Presumido. Cenografia: Pedro Leal e Manuel Amarelo. Figurinos e adereços: 
Leónia de Oliveira e Lucília Telmo. Produção e participação especial: Leónia 
Oliveira. Público: maiores de 4 anos. Duração: 60 minutos (aprox.). Informações: 
fórum cultural / 212 349 640 / forum.cultutal@cm-alcochete.pt 

DOM.24 | 18H30     
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO
“MEMÓRIAS DO INVISÍVEL” 
POR MANU TEATRO CLOWN

TER.26 | 10H00 ÀS 15H00      
ESPAÇO CEREJA AVENTURA (SÃO FRANCISCO)

ENCONTRO INTERGERACIONAL – DIA DOS AVÓS
Para celebrar o Dia dos Avós, a câmara municipal convida avós 
e netos para um dia de convívio onde não vão faltar aulas de grupo 
(adaptadas a avós e netos), jogos tradicionais, karts, música, dança 
e um lanche convívio. Este dia conta com a participação especial dos 
alunos das CAF’s, dos Seniores + Ativos, dos alunos do Clube Viva +, 
da escola de Samba Infantil Sorriso e Alegria da Sociedade 
Filarmónica 1.º Dezembro e do OTL Semeando o Saber do Montijo. 

Informações e inscrições: associações de reformados de Alcochete e do Samouco, 
junta de freguesia de São Francisco e delegação da junta de freguesia de Alcochete na 
Fonte da Senhora e sede social do Passil. 

Um conjunto de seis cartões, com 45 animais, vários objetos 
e elementos da natureza. Todos com ilustrações que surgem nos 
contos de fadas clássicos e que permitem várias construções 
e leituras, dando a liberdade para a construção de histórias diversas. 

Público: 5 aos 12 anos. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt.   

QUA.27 E QUI.28 | 10H30 E 15H00  
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

FÉRIAS & LEITURAS: O JOGO DAS FÁBULAS

25 a 31 julhoSEMANA 4



Três personagens habitam um veículo-caravana e, no meio de música 
e brincadeira, dão o mote para uma explosão de loucura e alegria 
contagiantes que levam o público a aderir a um mundo imaginário.
Iniciativa integrada no “Julho + Quente”. 

Pedalar e diversão são as chaves de “Velocipedia”. Três personagens, 
com veículos a pedais, deambulam sem destino certo mas dão a volta 
ao mundo… da magia, da loucura e da boa disposição. 
Iniciativa integrada no “Julho + Quente”. 

Público: maiores de 6 anos. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

SEX.29 | 18H30
LARGOS DE SÃO JOÃO E ANTÓNIO DOS SANTOS 
JORGE E RUA COMENDADOR ESTÊVÃO OLIVEIRA 
ANIMAÇÃO ITINERANTE “FITA-COLA” 
PELO PROJETO EZ

SEX.29 | 22H00 
LARGOS DE SÃO JOÃO E ANTÓNIO DOS SANTOS 
JORGE E RUA COMENDADOR ESTÊVÃO OLIVEIRA 

ANIMAÇÃO “VELOCIPEDIA” – PROJETO EZ

Um marinheiro mata um albatroz que ajudou o seu barco a sair 
de uma intempérie e, devido à insensatez do seu ato, é vítima de uma 
maldição. Toda a tripulação morre, restando apenas o marinheiro que  
é forçado a andar pelo mundo para contar a sua história.
Iniciativa integrada no “Julho + Quente”. 

Produção:Teatro do Mar. Público: geral. Duração: 50 minutos. Informações: fórum 
cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

SÁB.30 | 22H00
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO

TEATRO DE RUA “A BALADA DO VELHO 
MARINHEIRO” PELO TEATRO DO MAR



NÃO DEIXE DE VISITAR…

Uma performance cómica 
e provocadora, com 
participação direta 
do público, que abre espaço 
ao jogo de improviso entre 
um palhaço transgressor 
e o espetador. 
Iniciativa integrada 
no “Julho + Quente”. 

Criação e interpretação: Rui Paixão. Música e sonoplastia: Carlos Reis. 
Público: geral. Duração: 30 minutos. Informações: fórum cultural / 212 
349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

DOM.31 | 18H30 
LARGO DE SÃO JOÃO

CLOWN E PERFORMANCE “LULLABY” 
POR CÃO À CHUVA

Em exposição estão 50 registos fotográficos de Fernando 
Curados Matos, captadas na 13.ª edição deste festival. 

Público: geral. Horário de visita: segunda a sexta-feira, das 09h00 
às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ao sábado, das 14h30 às 18h00. Encerra 
ao domingo e feriados. 

ATÉ 30 JULHO  
FÓRUM CULTURAL

EXPOSIÇÃO “MAIS PAPAGAIOS 
PELOS ARES” 

Público: geral. Horário: terça-feira, das 14h00 às 17h30, de quarta 
a sexta-feira, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, ao sábado, 
das 14h30 às 18h30, e ao Domingo, das 10h30 às 12h30 e das 14h30 
às 18h30. 

ATÉ 2 OUTUBRO    
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

EXPOSIÇÃO “BOTE LEÃO – O ‘REI 
DOS NORDESTES’ REGRESSA AO TEJO”
Recuperar memórias adormecidas é o objetivo desta 
exposição que estabelece ainda uma ligação com 
o presente através da revelação de todo o processo 
de construção do novo bote Leão. 



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

Numa palavra, Alcochete é… MISTÉRIO.
Local de eleição: Frente ribeirinha – Passeio do Tejo.
Numa visita a Alcochete, não pode perder… Faça um passeio 
pela frente ribeirinha e delicie-se, depois, com um 
“mergulho” no núcleo antigo da vila. 

Uma revisitação a uma história 
verdadeira, embora quase 
desconhecida, do nosso passado 
coletivo recente. Em 1971, o sargento 
Francisco Aniceto Gonçalves chega 
à vila para chefiar o posto da GNR. 
Durante a viagem na camioneta, 
pensa na mulher que o abandonou 
e se será capaz de refazer a sua vida. 
A sua presença é imediatamente 
disputada por dois grupos distintos 
que o alertam para os perigos que se 
escondem sob a aparente quietude 
das montanhas em redor. E o aviso 
ganha mais sentido quando Rogério 
Afonso é assassinado na sequência 
de quezílias relacionadas com 
o roubo de águas que, a seu tempo, 
o sargento descobrirá terem raízes 
num conflito mais antigo. 
Curiosamente, esta descoberta 
ajudá-lo-á também a desvendar 
o mistério da sua própria vida… 
Belo, profundo e comovente, este 
romance é baseado numa história 
verdadeira de resistência à ditadura 
no norte do país e foi finalista 
do Prémio LeYa em 2012. 

Aproveite as férias de Verão para 
colocar as suas leituras em dia. 
Em julho, a professora 
aposentada e mentora da Escola 
Comunitária de Alcochete, 
Eugénio Casadinho, sugere-nos 
“Um amigo para o Inverno” 
de José Carlos Barros. 

Sinopse: 




