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1 a 4 dezembro
SEMANA 1

5 a 11 dezembro
SEMANA 2

Público: geral. Ingresso: €3. Informações: Grupo 
de Sevilhanas do Aposento do Barrete Verde / 915 007 105. 

SÁB.3 | 17H00 
CASA DO POVO DE ALCOCHETE 

I ANIVERSÁRIO GRUPO 
DE SEVILHANAS DO APOSENTO 
DO BARRETE VERDE

Um ano depois de retomar a atividade, 
o grupo de sevilhanas do Aposento do Barrete 
Verde celebra o seu primeiro aniversário, com 
um espetáculo na Casa do Povo de Alcochete 
que contará com a atuação de dois grupos 
convidados: Las Rocieras da Golegã e Las 
Hermosas da Azambuja. 

Público: alunos do Clube Viva+. Informações 
e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

QUA.7 | 09H30      
PAVILHÃO DESPORTIVO 
DO SAMOUCO
MASTER CLASS DE NATAL 
E CAMINHADA
Uma master class de Natal que vai reunir 
no pavilhão do Samouco todos os participantes 
das classes do Clube Viva+, seguindo-se uma 
caminhada. Uma manhã saudável e de 
convívio, que é também uma excelente forma 
de comemorar o Natal. 



A história de 
“Giselle”, um 
dos bailados mais 
importantes 
do romantismo, 
inspira-se num 
poema que fala 
de fadas mágicas, 
as Willis, que 
dançam à noite nos 
bosques, e de uma 
jovem aldeã 
apaixonada.  
Nesta versão, 
a escola de dança 
D. Manuel I retrata o 
ambiente campestre 
do 1.º ato, finalizando 
com a entrada 
das Willis, um 
dos momentos mais 
dramáticos deste 
bailado do século XIX. 

Produção e organização: escola de dança D. Manuel I. 
Música: Adam. Direção artística e coreografia: Ana 
Calafate. Público: geral. Duração: 45 minutos (aprox.). 
Ingresso: €5. Informações e reservas: 963 072 134. 
No fórum cultural, os ingressos serão vendidos no 
período de funcionamento da escola de dança, a partir 
do dia 2 de dezembro: de 2.ªfeira a 6.ªfeira, das 18h00 
às 20h30, e sábado, das 10h00 às 13h00. 

QUA.7 | 21H00
FÓRUM CULTURAL

“GISELLE” PELA ESCOLA 
DE DANÇA D. MANUEL I

SÁB.10
FIL

VISITA “NATALIS” 
– SENIORES+ATIVOS
Através do projeto Seniores+Ativos, a câmara 
municipal convida os munícipes para uma visita 
à Natalis, o mercado de natal que está 
a decorrer na FIL, em Lisboa. 

Público: munícipes com mais de 55 anos. 
Informações: setor de desenvolvimento social / 
212 348 646 / dis.sds@cm-alcochete.pt. Inscrições: 
associações de reformados de Alcochete e de Samouco, 
junta de freguesia de S. Francisco e delegação da junta 
de freguesia na Fonte da Senhora.  



O largo de São João volta 
a ser palco de mais uma 
edição do Jardim d’Arte, uma 
iniciativa que anualmente 
transforma o largo numa 
montra de produtos 
de artesanato e doçaria local 
que podem ser também 
presentes originais  de natal 
e que, este ano, se realiza 
em dois fins de semana 
de dezembro. 

Para além do artesanato e dos produtos locais, o Jardim 
d’Arte terá ainda uma programação mais ampla, com 
atuações musicais e animações de leitura a decorrer 
na galeria municipal. A visitar!

Público: geral. Informações: posto de turismo / 212 348 655 / 
posto.turismo@cm-alcochete.pt. 

SÁB.10 E DOM.11 / SÁB.17 E DOM.18 | 
10H00 ÀS 18H00   
LARGO DE SÃO JOÃO 

JARDIM D’ARTE

O Pai Natal e as renas são 
os grandes protagonistas 
das leituras que se vão 
poder ouvir neste fim 
de semana na galeria 
municipal. Num tom 
humorístico, as histórias 
sobre estas personagens 
vão trazer muitas 
curiosidades e desafios 
aos participantes. 
Uma iniciativa integrada 
no Jardim d’Arte. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
Esta é uma iniciativa da responsabilidade da biblioteca 
de Alcochete, no contexto do programa “No 1.º sábado de cada 
mês…Era uma vez!”. 

SÁB.10 E DOM.11 | 11H00 E 15H00  
GALERIA MUNICIPAL     
ANIMAÇÃO DO LIVRO 
E DA LEITURA “HISTÓRIAS 
COM RENAS E PAIS NATAIS”



Em dezembro, a biblioteca de Alcochete continua a ser 
palco das aulas de xadrez dinamizadas pelo professor Vítor 
Mira e destinadas a crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos.

Público: 6 aos 15 anos. Duração: 90 minutos. Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

SÁB.10 E SÁB.17 | 10H30     
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

A Orquestra de Sopros e Coro Infantil e Juvenil 
do Conservatório Regional de Artes do Montijo apresentam 
o espetáculo que inaugura um ciclo de concertos de natal 
com entrada livre. 

Público: geral. Produção: CRAM. Informações: fórum cultural / 
212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. Os ingressos são 
disponibilizados no dia do espetáculo, sem reservas, e no horário 
da bilheteira do fórum cultural, das 14h30 às 18h00 e após as 20h30. 

XADREZ NA BIBLIOTECA 
DE ALCOCHETE

SÁB.10 | 16H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

CONCERTO DE NATAL: 
ORQUESTRA DE SOPROS E CORO 
INFANTIL E JUVENIL DO CRAM

O Alcochet’Aventura encerra mais uma temporada com 
dois roteiros, um pedestre (9km) e outro de btt (30km) 
pelo Vale da Marinha Nova. No final, os participantes 
dos dois percursos podem participar num almoço convívio 
(opcional). 

Nível I: acessível a todos. Público: maiores de 10 anos. Duração: 
3 horas (aprox.). Ingresso: €3,50 (passeio). Para quem quiser participar 
no almoço acresce o valor de €6 (por pessoa). Informações e inscrições: 
setor de desporto / 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. As inscrições 
com almoço têm que ser realizadas e pagas até dia 8 de dezembro. 

DOM.11 | 09H30
EDIFÍCIO MUNICIPAL LAGOA DO LÁPARO

PASSEIOS PEDESTRE E BTT 
“VALE DA MARINHA NOVA”



“O Artesão do Som” participa neste ciclo de concertos de Natal com 
uma atuação dos alunos desta escola de música, acompanhados pelo 
grupo Gerações. 

Público: geral. Produção: escola de música “O Artesão do Som”. Duração: 75 minutos 
(aprox.). Informações: fórum cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt.  

DOM.11 | 16H30    
NÚCLEO DE ARTE SACRA

CONCERTO DE NATAL: “O ARTESÃO DO SOM”

Samouco comemora o seu 12.º aniversário de elevação a vila com uma 
sessão solene na junta de freguesia. Para além dos discursos oficiais, 
a cerimónia integra ainda um reconhecimento público à associação 
de festas populares do Samouco e um apontamento musical com Luís 
Sequeira, um dos finalistas do programa televisivo “The Voice”, em 2014. 

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

DOM.11 | 15H30    
SALÃO DA JUNTA DE FREGUESIA

12.º ANIVERSÁRIO – ELEVAÇÃO 
DE SAMOUCO A VILA

Mais do que uma viagem ao som da música, uma dança circular é um 
convite para uma conexão consigo próprio, num círculo e em união 
com o todo. Numa dança circular todos estão a igual distância do 
centro de poder e mantêm-se de mãos dadas para que a energia flua 
livremente, num verdadeiro equilíbrio de mente e corpo. 

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.12 | 20H30    
FÓRUM CULTURAL

DANÇAS CIRCULARES SAGRADAS – INCIRCLE

12 a 18 dezembroSEMANA 3



O coração da floresta desapareceu e esta está em vias de ser 
derrubada. A Rainha de Copas proibiu o riso e o Tenente de Espadas 
certifica-se de que a lei é cumprida por todo o lado. Cabe a Alice, 
à sua Avó e aos seus amigos, Van Gogui, Sir William, Coelho Branco 
e Lagarta Tixa desvendar um mistério, devolver o riso ao País 
das Maravilhas e salvar a floresta. 
Uma peça divertida para miúdos e graúdos que transmite valiosas 
lições sobre a amizade, a felicidade, a convivência e o trabalho em equipa. 

Público: maiores de 3 anos. Direção artística e texto: Miguel Ruivo Duarte. 
Encenação: Tiago da Cruz. Direção musical: Josina Filipe. Interpretação: Liliana 
Lopes, Liliana Duarte, João Pedro, Zita Milene, Marta Correia e Ana Freitas. Media 
e promoção: Sandra Godinho. Sonoplastia: Luís Nunes. Produção e booking: Liliana 
Duarte. Ingresso: €5. Informações e reservas: 967 548 644.

QUA.14 | 10H30       
FÓRUM CULTURAL 
TEATRO MUSICAL “ALICE NO PAÍS 
DAS MARAVILHAS” PELA RITUAIS DELL ARTE 

Mas afinal onde está o Pai Natal? Dois amigos inseparáveis, a Mafalda 
e o Gui, estão em apuros e só com a ajuda do público é que vão 
conseguir recuperar o Pai Natal! “Onde está o Pai Natal?” é um 
espetáculo que vai contagiar as crianças do pré-escolar e 1.º ciclo 
do Samouco com a magia e as personagens típicas desta época. 

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

SEX.16 | 09H30
SEDE DA SOCIEDADE F.P.L. SAMOUQUENSE

ESPETÁCULO “ONDE ESTÁ O PAI NATAL?” 
PELA PROTAGONIZAMAGIA



Os grupos de percussão Batucando, de danças sevilhanas Rocieras 
de Alcochete, de hip-hop Remade Crew e United Dance Crew, 
e de rock Johnny’s Band vão subir ao palco neste festival que vai reunir 
a comunidade educativa. 

Público: geral. Produção e organização: Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da Escola Secundária de Alcochete (APEEESA). Ingresso: €1,00. 
Informações: APEEESA / 914 046 066. Os ingressos serão disponibilizados pela 
organização no próprio dia, a partir das 20h00, no fórum cultural. 

SEX.16 | 21H00 
FÓRUM CULTURAL

9.º FESTIVAL DE NATAL DA ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE

Constituída no Agrupamento de Escolas de Alcochete, a formação 
vocal Schola Cantorum Grupo Vocal apresenta-se ao público com 
direção artística de Gisela Sequeira, no âmbito do ciclo de concertos 
de Natal. 
Iniciativa com entrada livre. 

Público: geral. Produção: Schola Cantorum Grupo Vocal. Organização: CMA. 
Colaboração: Paróquia de São Brás de Samouco. Informações: fórum cultural / 
212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt 

SEX.16 | 21H00 
IGREJA DE SÃO BRÁS (SAMOUCO)

CONCERTO DE NATAL: 
SCHOLA CANTORUM GRUPO VOCAL

O coral Samouco, da Sociedade Filarmónica Progresso e Labor 
Samouquense, também se associa ao ciclo de concertos de Natal com 
uma atuação dirigida por Ana Vale de Gato. Iniciativa com entrada livre. 

Público: geral. Produção: Coral Samouco. Organização: CMA. Informações: fórum 
cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

SEX.16 | 22H00   
NÚCLEO DE ARTE SACRA 
(IGREJA DA MISERICÓRDIA)

CONCERTO DE NATAL: 
CORAL SAMOUCO



Depois de um fim de semana de leituras dedicadas ao Pai 
Natal e às suas renas, a biblioteca de Alcochete volta 
à galeria municipal, desta vez, para apresentar histórias 
com os Reis Magos e o Menino Jesus. Não esquecendo as 
questões de natureza histórica, o público vai poder mostrar 
o seu conhecimento sobre esta época e partilhar algumas 
ideias originais através da realização de um quizz de Natal!
Uma iniciativa integrada no Jardim d’Arte. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 
Esta é uma iniciativa de responsabilidade da biblioteca de Alcochete, 
no contexto do programa “No 1.º sábado de cada mês…Era uma vez!”. 

SÁB.17 E DOM.18 | 11H00 E 15H00  
GALERIA MUNICIPAL

ANIMAÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA 
“HISTÓRIAS COM REIS MAGOS 
E O MENINO JESUS”

O ciclo de concertos de Natal termina na freguesia 
de São Francisco, com a atuação de uma formação 
de música de câmara do Conservatório Regional de Artes 
do Montijo (CRAM). 
Iniciativa com entrada livre. 

Público: geral. Produção: Conservatório Regional de Artes do Montijo. 
Organização: CMA. Colaboração: junta de freguesia de São Francisco. 
Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

SÁB.17 | 21H30  
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO 

CONCERTO DE NATAL: 
CONSERVATÓRIO REGIONAL 
DE ARTES DO MONTIJO



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

19 a 25 dezembroSEMANA 4

Inspirados na coleção de arte sacra do museu municipal, 
pais e filhos vão poder criar enfeites de Natal através 
da realização de trabalhos de expressão plástica. 

Público: pais e filhos (a partir dos 4 anos). Duração: 60 minutos (aprox.). 
Informações e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. A iniciativa está limitada 
à participação mínima de 10 e máxima de 20 participantes por sessão. 
As inscrições devem ser efetuadas até à quarta-feira anterior à animação. 

DOM.18 | 10H30  
NÚCLEO DE ARTE SACRA

ANIMAÇÃO “NATAL NO MUSEU” 
PARA PAIS E FILHOS

Depois de uma apresentação em Alcochete, no âmbito 
do ciclo dos concertos de Natal, o Coral Samouco volta 
a apresentar o seu repertório alusivo à quadra festiva 
de dezembro, mas desta vez na vila do Samouco. 
Concerto com entrada livre. 

Público: geral. Produção: Coral Samouco. Direção: Ana Vale Gato. 
Organização: Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense.  

SEG.19 | 21H15  
IGREJA DE SÃO BRÁS

CONCERTO 
CORAL SAMOUCO

A câmara municipal propõe a todas as crianças e jovens 
um programa de férias de Natal, com animação, 
atividades desportivas e de lazer. 

Público: 10 aos 14 anos (2.º e 3.º ciclos do ensino básico). Informações 
e inscrições: setor de desporto / 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

SEG.19 A SEX.23   
CONCELHO DE ALCOCHETE

PROGRAMA DE FÉRIAS DE NATAL


