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3 a 10 de janeiro
SEMANA 1

Comece o novo ano com um concerto 
no Fórum Cultural. A Banda da Força Aérea 
regressa a Alcochete para apresentar um 
concerto de Ano Novo, com entrada livre, 
e sob a direção musical do Tenente-Coronel 
Élio Murcho. 

Público: geral. Informações: 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Os ingressos estão 
disponíveis apenas no dia do espetáculo, das 09h00 
às 12h00, das 14h00 às 17h00 e após as 20h30, sem 
possibilidade de reserva. 

SEX.8 | 21H30  
FÓRUM CULTURAL     
BANDA DA FORÇA AÉREA: 
CONCERTO DE ANO NOVO

O Conservatório Regional de Artes do Montijo 
(CRAM) brinda 2016 com uma gala de ópera 
com direção musical do professor Ceciliu 
Isfan. Algumas das mais emblemáticas árias 
de ópera como La Traviata e Rigoletto (Verdi), 
La Bohème (Puccini), Don Giovanni 
e As Bodas de Fígaro (Mozart) vão poder 
ser apreciadas durante esta gala. 

Público: geral. Ingresso: €3. 
Informações e reservas: 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 

SÁB.9 | 21H30  
FÓRUM CULTURAL     
GALA DE ÓPERA: 
CONCERTO DE ANO NOVO



Duas personagens históricas, o chanceler-mor, 
Rui Boto, e o cavaleiro da Casa Real, Fernão 
Pina, apresentam um contador pedagógico 
que será o mote para, em família, partir 
à descoberta do Foral atribuído à vila 
de Alcochete pelo rei D. Manuel I. Nesta 
expedição, os dois personagens vão ajudar 
os participantes a conhecerem a alimentação 
e as atividades económicas da sociedade 
do tempo d’O Venturoso. 

Público: pais e filhos (dos 5 aos 15 anos). 
Duração: 60 minutos. 
Informações e reservas: 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
As inscrições devem ser efetuadas até quarta-feira 
anterior e a iniciativa está condicionada à participação 
mínima de 6 pessoas e máxima de 15.  

DOM.10 | 10H30 E 15H00   
NÚCLEO SEDE     
ANIMAÇÃO 
“À DESCOBERTA DO FORAL”

Os alunos dos Agrupamentos de Escolas dos 
concelhos de Alcochete e Montijo vão participar 
no corta mato escolar interconcelhio. 

Público: crianças e jovens em idade escolar. 
Duração: 3 horas (aproximadamente). 

QUA.13 | 09H00  
PINHAL DAS AREIAS / 
SÍTIO DAS HORTAS     
CORTA MATO ESCOLAR 
INTERCONCELHIO 
– ALCOCHETE E MONTIJO



11 a 17 de janeiroSEMANA 2

Janeiro é para Alcochete sinónimo de história, orgulho 
e identidade local. Para assinalar a Restauração 
do Concelho, a Câmara convida a população para uma 
sessão solene alusiva ao 118.º aniversário desta data 
emblemática, na qual serão homenageadas 
personalidades, individuais ou coletivas, com a atribuição 
das medalhas municipais. Esta será também a cerimónia 
de encerramento das comemorações dos 500 Anos 
do Foral. 

Público: geral. 

SÁB.16 | 16H00  
NÚCLEO DE ARTE SACRA     
SESSÃO SOLENE 118.º ANIVERSÁRIO 
DA RESTAURAÇÃO DO CONCELHO

Voz incontornável do fado e uma das artistas portuguesas 
com maior projeção internacional, Carminho apresenta 
em Alcochete, “Canto”, o seu mais recente trabalho 
discográfico, considerado uma das maiores surpresas 
de 2015. Um disco com identidade, com 14 temas, que 
conta com participações de vários músicos brasileiros 
e que vai poder ser ouvido, sentido e vivido…em Alcochete. 
Concerto de encerramento das comemorações 
dos 500 anos do Foral. 

SÁB.16 | 21H30  
FÓRUM CULTURAL      



Público: geral. Ingresso: €12,50 ou €10,00 (menores de 18 e maiores 
de 65 anos). Com cartão Amigo do Fórum: €10,00 ou €7,50 (para 
maiores de 65 anos). Informações e reservas: 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
Os ingressos estarão à venda a partir de dia 6 de janeiro e as reservas 
devem ser levantadas até dia 14. 

CARMINHO

Uma manhã em plena comunhão com a natureza e por 
trilhos da unidade militar Campo de Tiro é o que a Câmara 
Municipal e a Associação Académica de Alcochete 
propõem para este Domingo. O passeio pedestre tem uma 
extensão de 9km e um grau de dificuldade de nível I 
(acessível a todos). 

Público: maiores de 10 anos. Duração: 3 a 4 horas. 
Informações: 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt ou Associação 
Académica de Alcochete / aaaventura@gmail.com. Aconselha-se o uso 
de calçado e roupa confortáveis, adaptados às condições climatéricas, 
água e merenda. 

DOM.17 | 09H00  
CAMPO DE TIRO (local de concentração)      
PEDESTRE 
“CAMPO DE TIRO DE ALCOCHETE”



18 a 24 de janeiroSEMANA 3

Uma cerimónia organizada pela revista “Entre Toiros & Toureiros” 
que visa distinguir quem mais se notabilizou na tauromaquia nas 
épocas 2013/2014 e 2014/2015. A gala será engrandecida com atuações 
de fadistas, pasodobles e danças sevilhanas. 

Público: geral. Produção e organização: Entre Toiros & Toureiros. 

SEX.22 | 21H00  
FÓRUM CULTURAL      
II GALA TAUROMÁQUICA 
“ENTRE TOIROS & TOUREIROS”

No âmbito das atividades do programa municipal Seniores + Ativos, 
a Câmara Municipal convida a população sénior do Concelho para 
uma ida ao teatro Maria Vitória, onde está em cena a “Revista quer… 
é Parque Mayer!!”.

Público: munícipes com mais de 55 anos, pensionistas ou reformados. 
Inscrições: Associações de Reformados de Alcochete e de Samouco, Junta 
de Freguesia de São Francisco e Delegação da Junta de Freguesia de Alcochete 
na Fonte da Senhora.

SEX.22
IDA À REVISTA      
“REVISTA QUER… 
É PARQUE MAYER!!”



São 30km a percorrer sobre rodas entre trilhos e caminhos agrícolas, 
com passagens por antigas salinas e em plena Herdade da Barroca 
d’Alva. Um BTT cheio de adrenalina e energia organizado pela Câmara 
Municipal, em parceria com a Associação Escapada Verde. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 3 horas (aproximadamente). 
Informações e inscrições: 212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt ou Associação 
Escapada Verde / 914 737 601. Aconselha-se o uso de capacete, câmara-de-ar 
suplente e não se esqueça de levar água e merenda.  

DOM.24 | 09H00  
PRAÇA DE TOIROS (concentração)      
BTT “TRILHOS 
DA BARROCA D’ALVA”

25 a 31 de janeiroSEMANA 4

Organizado pela Associação de Danças 
Sevilhanas Rocieras de Alcochete, 
este é um Encontro que já vai na sua 
7.ª edição e que, anualmente, traz até 
ao palco do Fórum Cultural, grupos 
de danças sevilhanas de norte a sul 
do país que, com a sua vivacidade 
e indumentárias transformam estes 
espetáculos em iniciativas únicas, 
repletas de ritmo e cor. 

Público: geral. Produção e organização: 
Associação Danças Sevilhanas 
de Rocieras de Alcochete. Informações: 
912 166 956 / geral.rocieras@gmail.com

SEX. 29 E SÁB.30 | 21H30 (SEX.) E 22H00 (SÁB.)   
FÓRUM CULTURAL      
VII ENCONTRO NACIONAL 
DE ESCOLAS DE SEVILHANAS



EM 2016, SEJA MAIS ATIVO E SAÚDAVEL.
SAIBA QUAIS SÃO OS PROGRAMAS 
DESPORTIVOS MUNICIPAIS



A exposição “O Foral Manuelino de Alcochete” estará 
patente até 16 de janeiro e apresenta ao público um 
conjunto de informação sobre a génese do Concelho 
e a importância do foral manuelino no crescimento 
do território.  A visitar no Núcleo Sede. 

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

NÃO DEIXE DE VISITAR…

SAIBA MAIS SOBRE O CONCELHO COM 
“O FORAL MANUELINO DE ALCOCHETE”



“OS LIVROS QUE 
DEVORARAM O MEU PAI”
DE AFONSO CRUZ

Vivaldo Bonfim é um escriturário entediado 
que leva romances e novelas para a 
repartição de finanças onde está empregado. 
Um dia, enquanto finge trabalhar, perde-se 
na leitura e desaparece deste mundo. Esta 
é a sua verdadeira história — contada na 
primeira pessoa pelo filho, Elias Bonfim, que 
irá à procura do seu pai, percorrendo clássicos 
da literatura cheios de assassinos, paixões 
devastadoras, feras e outros perigos feitos 
de letras. Um livro recomendado pelo Plano 
Nacional de Leitura (para o 3º ciclo, destinado 
a leitura autónoma) e para a Formação 
de Adultos, como sugestão de leitura.

Público: juvenil. Editora: Caminho. Ano: 2014.

PARA LER…

“O LIVRO DOS CAMALEÕES”
DE JOSÉ EDUARDO AGUALUSA

Seleção de contos inéditos, marcada pela 
arte de contar do escritor angolano, pela sua 
notável galeria de personagens e pelo seu 
sentido de humor tão presentes em 
“Um Estranho em Goa”, “A Vida no Céu” 
ou “A Rainha Ginga”.
Um ditador africano, muito respeitado em 
Portugal, escreve a sua biografia. Um famoso 
marinheiro maltês visita São Tomé depois 
de passar por um lugar onde o tempo não 
passa. Um antropólogo descobre-se nu 
e indefeso diante de uma mulher. Uma zebra 
persegue um escritor. Uma virgem perde a 
cabeça. Um livro onde se cruzam personagens 
que, em busca de uma identidade, atravessam 
diversas épocas. Algumas inspiradas em 
figuras reais, outras fruto de ficção. No 
entanto, não se trata de saber onde termina 
a realidade e começa a ficção. Trata-se antes 
de questionar a natureza do real.

Público: adulto. Editora: Quetzal. Ano: 2015.


