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1 a 8 janeiro
SEMANA 1

Público: geral. Produção: Conservatório Regional 
de Artes do Montijo. Informações: fórum cultural / 
212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos são disponibilizados no dia do concerto, sem 
reservas, no horário de funcionamento da bilheteira 
do fórum cultural, das 13h30 às 18h00 e após as 20h30. 

SEX.6 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

CONCERTO 
DE ANO NOVO
GALA DE ÓPERA 
COM A ORQUESTRA 
SINFÓNICA 
E SOLISTAS 
DO TEATRO 
NACIONAL DE SÃO 
CARLOS

Uma gala de ópera é o “presente” que 
temos para todos no fórum cultural. 
Entre em 2017 com este espetáculo 
produzido  pelo Conservatório Regional 
de Artes do Montijo, com entrada livre. 
Ana Cosme, Ana Guimarães Serôdio, 
Ana Serro, Francisco Lobão, João Miranda, 
João Rodrigues e Maria do João 
Albuquerque são os cantores solistas que, 
sob a direção do maestro professor Ceciliu 
Isfan, vão interpretar composições 
de J. Offenbach, W.A. Mozart, G. Rossini, 
R. Leoncavallo, Puccini, C. Gounod, 
G. Gerswin e F. Lehar.  



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. 
É necessário efetuar marcação para esta iniciativa que 
está limitada à participação máxima de 30 crianças 
na sessão da manhã e 25 na sessão da tarde.   

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

ANIMAÇÃO DE LEITURA
“OPOSTOS… MAS NÃO TANTO! 
– HISTÓRIAS DA NOITE 
E DO DIA”
Na primeira animação de leitura de 2017, 
vamos conhecer o Martinho, um menino que 
espera ansiosamente pelos Reis Magos que 
lhe vão trazer o tão esperado presente. Mas, 
o menino bem sabe que deverá estar a dormir 
senão… recebe um saco de carvão bem negro! 
Daremos ainda os bons dias a Simão, a estrela 
desta história que não quer ajuda da sua irmã 
Stella, mas que vai aprender que quem ri por 
último é quem ri melhor e, no fim, daremos 
as boas noites ao mocho, num divertido conto 
repleto de sonoridades. 
Uma animação integrada no programa 
“No 1.º sábado de cada mês…Era uma vez…!”. 



A Classic’art Piano 
Academy sobe ao palco 
do fórum cultural para 
apresentar ao público uma 
gala de Ano Novo. 

Público: geral. Produção e organização: Classic’art Piano 
Academy. Duração: 180 minutos. Ingresso: €5. Informações 
e venda de ingressos: 961 540 165 / Mafalda.musica@gmail.com 

SÁB.14 | 15H00
FÓRUM CULTURAL 

CLASSIC’ART PIANO 
ACADEMY: GALA DE ANO NOVO

SÁB.14 | 10H30 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

XADREZ NA BIBLIOTECA 
DE ALCOCHETE

Em janeiro, aos sábados de manhã, as aulas de xadrez 
para o público infanto-juvenil prosseguem na biblioteca 
de Alcochete sob a orientação do professor Vítor Mira. 
As aulas realizam-se nos dias 14, 21 e 28 de janeiro. 

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

9 a 15 janeiroSEMANA 2



16 a 22 janeiroSEMANA 3

No dia em que se comemora mais um aniversário 
da Restauração do Concelho, a câmara municipal 
promove uma sessão solene evocativa desta data 
histórica. É também no âmbito desta sessão que o 
Município reconhece pessoas singulares e/ou coletivas 
com a atribuição de medalhas municipais. 
Nota: Para mais informações sobre as iniciativas 
comemorativas da Restauração do Concelho 
e do aniversário da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro 
de 1898 consulte programa específico. 

Público: geral. Informações: 212 348 600.  

DOM.15 | 15H30   
NÚCLEO DE ARTE SACRA 

SESSÃO SOLENE: 119.º ANIVERSÁRIO 
DA RESTAURAÇÃO DO CONCELHO

No dia em que se comemoram 502 anos da atribuição 
do Foral à vila de Alcochete por D. Manuel I, o museu 
municipal reabre portas do seu núcleo sede que 
apresenta uma nova arquitetura expositiva que permite 
dar uma nova expressão à história e etnografia locais. 
Na sala de exposições temporárias poderá ainda 
apreciar a exposição “Os Alcochetanos na Central 
Tejo”, uma homenagem a todos os homens que 
deixaram a sua marca na fábrica que iluminou Lisboa 
na primeira metade do século XX. 

Público: geral. Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt 

TER.17 | 17H07 
NÚCLEO SEDE    

REABERTURA DO NÚCLEO SEDE 
DO MUSEU MUNICIPAL



23 a 29 janeiroSEMANA 4

Em janeiro, a biblioteca de Alcochete “inaugura” esta atividade que 
terá uma periodicidade mensal. 
Na prática, tratam-se de aulas de esclarecimento que vão auxiliar 
todos os interessados a esclarecer as suas dúvidas para uma maior 
utilização diária dos computadores. 

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

QUA.25 | 15H00 ÀS 17H00     
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…

A formação em tecnologias de informação e comunicação 
da biblioteca de Alcochete chega à sua 50.ª edição e destina-se 
a todos os munícipes que queiram melhorar as suas competências 
básicas na utilização das tecnologias de informação e comunicação. 

Público: geral. Duração: 12 sessões (2 horas cada). Informações e inscrições: 
biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. Esta formação 
termina a 24 de fevereiro e, em janeiro, decorre nos dias 17, 20, 24, 27 e 31.

TER.17 | 15H00 ÀS 17H00      
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

50.º FORMAÇÃO TIC: 
INICIAÇÃO À INFORMÁTICA 



No mês em que celebra o seu 119.º aniversário, a banda 
da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de1898 realiza o seu habitual 
concerto de aniversário no fórum cultural. Não falte!

Público: geral. Produção e organização: Sociedade Imparcial 15 de Janeiro 
de 1898. Duração: 120 minutos (aprox.). Informações e reservas de ingressos: 
961 095 821 / sia.banda@gmail.com. 

SÁB.28 | 17H30     
FÓRUM CULTURAL
CONCERTO DE ANIVERSÁRIO
BANDA DA SOCIEDADE IMPARCIAL 
15 DE JANEIRO DE 1898

O que é a arte sacra? Com um peddy-paper pelo núcleo de arte sacra, 
todos vão conhecer os segredos e as maravilhas deste núcleo 
museológico. Vamos ainda perceber quem melhor sabe explicar 
os tesouros que aqui se encontram…

Público: alunos do ensino básico (a partir do 3.º ano) e secundário. Duração: 
60 minutos. Informações e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. A iniciativa realiza-se de terça a sexta-feira. 

…PARA AS ESCOLAS…

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

“PEDDY-PAPER: À DESCOBERTA DO MUSEU”

Para pais e filhos a atividade 
de expressão plástica apresenta 
como desafio a produção de artefactos 
inspirados em pormenores das telas 
das quatro santas mártires de Diogo 
Teixeira e que se encontram presentes 
no núcleo de arte sacra do museu 
municipal. 

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 participantes por sessão e máxima de 20. As inscrições devem ser efetuadas até 
à quarta-feira anterior à atividade. 

DOM.29 | 10H30
NÚCLEO DE ARTE SACRA

ANIMAÇÃO PAIS E FILHOS: 
“AS SANTAS MÁRTIRES AO PORMENOR”



A partir da réplica de um contador para 
exploração em sala de aula, os alunos dos 
ensinos pré-escolar, básico e secundário 
vão poder ter contacto com informação 
diversa sobre o foral, materiais e objetos 
com ele relacionados. 

Público: alunos dos ensinos pré-escolar, básico e secundário. Duração: 60 minutos. 
Informações e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. A iniciativa realiza-se de terça a sexta-feira. 

TER.3 A TER.31 JAN. | HORÁRIOS A DEFINIR 
COM OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

APRESENTAÇÃO DO CONTADOR PEDAGÓGICO 
“À DESCOBERTA DO FORAL”

Numa visita orientada à exposição 
permanente sobre o sal e à exposição 
“Os alcochetanos na Central Tejo: 
memórias” pretende-se dar a conhecer 
a força dos alcochetanos nas suas lides 
quotidianas ora no sal, em Alcochete, ora 
no carvão, na Central Tejo, em Lisboa. 

Público: alunos do ensino básico. Duração: 60 minutos. Informações e inscrições: 
museu municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A iniciativa 
realiza-se de terça a sexta-feira. 

Público: alunos do ensino básico e secundário. Duração: 60 minutos. Informações 
e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

QUA.18 A TER. 31 JAN. | 10H30 E 14H30 
NÚCLEO SEDE

“DO SAL AO CARVÃO: 
A FORÇA DOS ALCOCHETANOS”

Numa viagem pelo século XVI é possível 
conhecer a importância e o significado de 
importantes testemunhos para a história 
do concelho de Alcochete. Nesta visita 
será o rei D. Manuel I que irá receber 
os seus súbditos e falar sobre a expansão 
marítima, a arte, a vida na corte 
e as reformas que efetuou no seu tempo. 

QUA.18 A TER.31 JAN. | 10H30 E 14H30  
NÚCLEO SEDE

“ALCOCHETE QUINHENTISTA”



A VISITAR… 

Mais um ano em que a biblioteca de Alcochete veste-se de 
vermelho e branco para receber dezenas de representações 
do Pai Natal, uma figura que já nos habituámos a associar 
a esta época de confraternização. Em todo o tipo 
de suporte (papel, cartão, plástico, madeira, borracha 
e tecido) e nos mais variados tamanhos, os Pais Natal 
estão expostos na Casa dos Sonhos até dia 7 de janeiro. 

Público: geral. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Horário de visita: terça-feira, das 14h00 
às 21h00, de quarta-feira a sábado, das 10h30 às 18h30.

ATÉ 7 JAN. 
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

EXPOSIÇÃO “PAI NATAL NA CASA DOS 
SONHOS”, COLEÇÃO DE ANA PÉROLA

Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Horário de visita: quarta 
a sexta-feira, das 13h30 às 18h00, ao sábado, das 14h30 às 18h00.  

ATÉ 28 JAN.     
FÓRUM CULTURAL  

EXPOSIÇÃO “OS MEUS AGRICULTORES” 
DE JORGE BACELAR

Com vários prémios nacionais 
e internacionais, Jorge Bacelar 
é um dos maiores nomes 
do panorama atual da fotografia. 
Veterinário de profissão tem 
a sua atividade como fonte 
de inspiração, o que lhe permite 
conhecer de perto 
os protagonistas das suas 
fotografias, 

os agricultores e os seus animais, que nos chegam num 
ambiente que conjuga na perfeição elementos como a luz, 
cenário e simplicidade. 



EM FEVEREIRO… 

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

SÁB.11 | 21H30  
FÓRUM CULTURAL

JORGE SERAFIM 
– UMA MÃO CHEIA DE HISTÓRIAS


