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Com início em setembro, as comemorações do Dia Internacional 
do Idoso vão decorrer no concelho até 4 de outubro com atividades 
que aliam o desporto a hábitos que fomentam uma vida mais 
saudável. Nos dias 3 e 4 realizam-se vários rastreios (tensão arterial, 
frequência cardíaca, glicémia, avaliação antropométrica,…) em todas 
as freguesias do concelho e, no dia 5, vão decorrer aulas de grupo, 
uma caminhada e atividades físico-motoras, numa parceria com 
a Fundação Portuguesa de Cardiologia que assinala desta forma 
o Dia Mundial do Coração. 
 
PROGRAMA: 
1 out. | 15h30 | Baile com lanche e animação musical a cargo 
  de Sara Pessoa
  Bombeiros Voluntários de Alcochete

3 out. | 09h00 | Rastreios na junta de freguesia de Samouco
 10h30 | Rastreios na junta de freguesia de São Francisco

4 out. | 09h00 | Rastreios no pavilhão gimnodesportivo de Alcochete
 14h30 | Rastreios na sede do Rancho Folclórico Danças 
  e Cantares do Passil
 16h00 | Rastreios na extensão da junta de freguesia 
  de Alcochete na Fonte da Senhora

5 out. | 10h00 | Atividade desportiva aberta à população e classes 
  do Clube Viva +

Informações e inscrições: setor de desenvolvimento social / 212 348 646 / 
dis.sds@cm-alcochete.pt  

ATÉ 4 OUT.
IX SEMANA SÉNIOR 

1 a 9 de outubroSEMANA 1

Os rastreios realizam-se em parceria com a clínica D. Manuel I



SÁB.1 E DOM.2       
COMPLEXO SALINAS DO SAMOUCO

VISITA À FUNDAÇÃO DAS SALINAS DO SAMOUCO
É no primeiro fim de semana do mês que a fundação das salinas 
do Samouco abre portas ao público para dar a conhecer toda 
a riqueza que carateriza esta área natural, desde a avifauna, ao 
salgado, até aos burros mirandeses. Se quiser poderá ainda realizar 
uma visita guiada pelo trilho do flamingo, com início às 09h00. 

Inscrições: www.salinasdosamouco.pt / andre.batista@salinasdosamouco.pt. A visita 
realiza-se com um número mínimo de cinco pessoas. As inscrições devem ser 
efetuadas até às 17h00 do dia anterior. 

SÁB.1 | 11H00 E 15H00        
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

ANIMAÇÃO DE LEITURA “HISTÓRIAS NO ZOO”
Bichos pequenos, grandes, às riscas, às pintas, de longe ou de perto. 
Assinalamos o Dia Mundial do Animal com histórias cheias 
de… lobos. Mas vamos também falar de alimentação e, por isso, 
convidamos os manos Charlie e Lola. Apanhamo-los na hora 
da refeição e, quando abrimos a porta da cozinha, ouvimos logo a voz 
de Lola: “Eu nunca na vida comerei tomate!”. Será que não? Será que 
Charlie tem pós de perlimpimpim?

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 máxima de 30 crianças na sessão da manhã 
e 25 na sessão da tarde. 



Uma ação de formação que se destina a alunos com conhecimentos 
consolidados em tecnologias de informação e comunicação (TIC) e 
que queiram adquirir competências avançadas na utilização das TIC. 
Este mês, a formação decorre nos dias 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 e 28 
de outubro, em Alcochete, e nos dias 14, 19, 21, 26 e 28, em Samouco. 

Público: geral. Duração: 24 sessões em Alcochete (com término a 23 de dezembro) 
e 12 sessões em Samouco (com término a 23 de novembro). Cada sessão tem uma 
duração de 2 horas. Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.8 | 08H30       
POLO EQUESTRE RIO FRIO

CONCURSO NACIONAL COMBINADO

TER.4 A SEX.28 | 15H00 ÀS 17H00         
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 
SEX.14 A SEX.28 | 10H30 ÀS 12H30          
JUNTA DE FREGUESIA DE SAMOUCO

48.ª E 49.ª FORMAÇÃO TIC 
– INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 2.0

Depois de ter acolhido o campeonato 
europeu de endurance de jovens 
cavaleiros e juniores, o polo equestre 
de Rio Frio recebe já em outubro 
o Concurso Nacional Combinado 
de Iniciação, Preliminar e CNC*. 
As provas têm início às 08h30 
e o evento tem entrada livre. 

Público: geral. Informações: polo equestre Rio Frio / 212 319 661 / 
poloequestre@rio-frio.eu. 

SÁB.8 | 10H30       
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

“XADREZ NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE”
Os jovens que queiram aprofundar 
o seu conhecimento e estratégia em 
xadrez, podem participar nas aulas 
que vão decorrer, a partir de outubro, 
na biblioteca de Alcochete, e que se 
vão prolongar até julho de 2017. 
Dinamizadas pelo professor Vítor Mira, 
as aulas realizam-se nos dias 8, 15, 
22 e 29 de outubro.

Público: crianças e jovens (dos 6 aos 15 anos). Duração: 120 minutos. Informações 
e inscrições: Biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
As inscrições estão limitadas à participação de 12 pessoas. 



Um percurso de 30kms para percorrer sobre rodas em plena área 
natural do complexo das salinas do Samouco com passagem pela vila 
do Samouco. Um percurso circular com um grau de dificuldade fácil, 
integrado no programa Alcochet’Aventura. 

Natalina José, Luís Mascarenhas 
e Ana Paula Mota são alguns 
dos nomes que constam no elenco 
desta “Bagunçada à Portuguesa” 
que apresenta ao público os habituais 
“ingredientes” de uma revista: 
textos humorísticos, em que se 
destacam as críticas social e política, 
que se alternam com peças musicais 
interpretadas quer a solo, por Maria 
Mendes, como pelo restante elenco. 

Nível I: acessível a todos. Público: maiores de 14 anos. Duração: 3 horas (aprox.). 
Ingresso: €3,5. Informações e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição prévia junto do setor 
de desporto. 

DOM.9 | 09H00       
JARDIM DO ROSSIO (JUNTO À ESTÁTUA D. MANUEL I)

PASSEIO BTT 
“TRILHOS DAS SALINAS DO SAMOUCO”

17 a 24 de outubroSEMANA 3
SÁB.22 | 21H30       
FÓRUM CULTURAL 

TEATRO / REVISTA 
“BAGUNÇADA À PORTUGUESA”

Público: maiores de 14 anos. Encenação e direção artística: Natalina José. 
Interpretação: Natalina José, Luís Mascarenhas, Maria Mendes, Paulo Oliveira, Filipa 
Giovanni, Luís Viegas e Ana Paula Mota. Direção plástica: Helena Reis. Produção: 
C2E, Lda. Duração: 120 minutos. Ingressos: €12,50 ou €11 (menores de 18 e maiores 
de 65 anos). Informações e reservas: fórum  cultural/212 349 640/
forum.cultural@cm-alcochete.pt



Uma viagem no tempo e pelo 
mundo, que nos faz absorver 
diferentes culturas e nos conecta 
com os nossos ciclos de vida. Cada 
dança circular é uma proposta 
de conexão consigo próprio e com 
o todo. De mãos dadas, para que 
a energia flua livremente por todos 
e com uma distância igual do centro 
de poder, este é um convite para 
equilibrar a mente e o corpo. 

Até 7 de outubro poderá conhecer 
os trabalhos realizados pelas alunos 
que frequentam a disciplina 
de pintura, na UNISFA, a universidade 
sénior de São Francisco de Assis. 
Nenhuma das alunas tinha pintado 
antes qualquer quadro e, por isso, 
todo o processo de aprendizagem 
traduziu-se em momentos de partilha 
e descoberta. E, nas suas primeiras 
obras, é notável toda a alegria 
e dedicação. 

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

SEG.24| 20H30       
FÓRUM CULTURAL

“DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS” 
POR INCIRCLE

ATÉ 7 OUTUBRO       
GALERIA MUNICIPAL  

EXPOSIÇÃO “PELA PRIMEIRA VEZ” 

Público: geral. Horário de visita: segunda a sexta-feira, das 09h00 às18h00 
(excepto feriados). Informações: UNISFA – Universidade Sénior / 212 300 641 / 
jsaofrancisco@gmail.com. 

NÃO DEIXE DE VISITAR…
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