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1 a 5 de fevereiro
SEMANA 1

Público: geral. Ingresso: €4. Informações e venda 
de ingressos: Rui Fonseca / 912 166 956. 

SEX.3 E SÁB.4 | 21H30 
FÓRUM CULTURAL 

VIII ENCONTRO SEVILHANAS 
ROCIERAS DE ALCOCHETE

Dez grupos 
(de danças sevilhanas) 
vão atuar no palco 
do fórum cultural de 
Alcochete, a convite 
das Sevilhanas 
Rocieras de 
Alcochete que este 
ano promovem mais 
um encontro 
de danças 

sevilhanas. Escusado será dizer que não vai 
faltar salero, cor e movimento nesta iniciativa 
que já vai na sua 8.ª edição.

Público: pais e filhos (dos 3 aos 12 anos). Duração: 
60 minutos. Informações e marcações: 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. 

SÁB.4 | 11H00 E 15H00  
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“OPOSTOS… MAS NÃO TANTO! 
– HISTÓRIAS DOCES 
E SALGADAS”
Para histórias doces e salgadas convidamos 
a cozinheira do rei e, pela sua mão, vamos 
descobrir um mundo de cores, sabores 
e odores típicos da cozinha tradicional, feita em 
lume brando e com muito amor! Haverá ainda 
tempo para conhecer um gato comilão, um 
galo traganozes e um rapazote apaixonado 
pelo alimento dos deuses: o chocolate. 
Iniciativa integrada no programa 
“No 1.º sábado de cada mês…Era uma vez…!”. 



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

SÁB.4 | 15H30      
SALÃO DA JUNTA DE FREGUESIA 
DE SAMOUCO

SESSÃO SOLENE 
DE RECONHECIMENTO 
PÚBLICO
PADRE JORGE DE ALMEIDA
No âmbito das comemorações do dia de São 
Brás, santo padroeiro da vila de Samouco, a 
junta de freguesia realiza neste dia uma sessão 
solene de reconhecimento público ao pároco 
local, Jorge Manuel Lages de Almeida pela sua 
dedicação à freguesia e comunidade local. 
A câmara municipal também se associa a esta 
homenagem que terá um apontamento 
musical protagonizado pelo coro da igreja 
de São Brás de Samouco. 

Horário da visita com guia: 09h00. Duração: 03h00. 
Ingresso: €5. Informações e inscrições: 927 984 440 / 
andre.batista@salinasdosamouco.pt. A visita está 
condicionada à participação mínima de 5 pessoas 
e, sempre que existirem visitas guiadas no período da 
manhã, o acesso ao complexo ficará interdito até às 12h00. 

SÁB.4 E DOM.5       
COMPLEXO DAS SALINAS 
DO SAMOUCO

VISITAS AO FIM DE SEMANA

Em 2017 o complexo das salinas do Samouco 
abre portas ao público aos fins-de-semana, 
havendo ainda a possibilidade de realizar uma 
visita com guia pelo trilho do flamingo. Não 
perca esta oportunidade de conhecer este 
património natural! Em fevereiro, a iniciativa 
decorre nos seguintes dias: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 
25 e 26. 



Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. Uma 
iniciativa realizada em parceria com a escola comunitária 
integrada no plano anual de atividades de cooperação da rede 
de bibliotecas de Alcochete. 

TER.7 | 17H00
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

PALESTRA “DIA DA INTERNET 
MAIS SEGURA”

SÁB.11 | 10H00 ÀS 12H00 
PAVILHÃO DESPORTIVO SAMOUCO

CONVÍVIO DESPORTIVO: 
ATLETISMO, BASQUETEBOL 
E JOGOS PRÉ-DESPORTIVOS
O atletismo, o basquetebol e os jogos pré-desportivos 
são as modalidades que vão estar em destaque neste 
evento desportivo aberto à participação de todas 
as crianças entre os 3 e os 10 anos de idade e a todos 
os clubes e associações locais que tenham no seu 
historial associativo estas modalidades. 
Nesta manhã de promoção desportiva o objetivo 
é fomentar hábitos de uma vida saudável e troca 
de experiências junto dos mais novos. 

Quais as possibilidades e vantagens de utilização dasTIC? 
Qual a sua importância no acesso ao conhecimento, 
colaboração entre pessoas e organizações e na inclusão 
social? Nesta palestra que assinala o Dia da Internet mais 
Segura, a biblioteca de Alcochete e a escola comunitária 
pretendem criar um espaço aberto ao diálogo 
e à participação sobre estas tecnologias. Pretende-se ainda 
abordar algumas ações que podem minimizar eventuais 
abusos ou ilegalidades que ocorram no decurso 
da utilização destas tecnologias. 

Público: crianças do pré-escolar e 1.º ciclo das escolas do concelho. 
Informações: setor de desporto / 212 348 649 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt. 

6 a 12 de fevereiroSEMANA 2



Em fevereiro as aulas de xadrez prosseguem na biblioteca 
de Alcochete com a dinamização do professor Vítor Mira 
e destinadas a crianças e jovens. Aos sábados de manhã, 
estão agendadas aulas para os dias 11, 18 e 25. 

Sandra Pestana resolveu 
escrever este livro, cuja 
introdução é da autoria de Ruy 
de Carvalho, depois de ter 
perdido a sua companheira de 
todos os momentos. 
A iniciativa decorre em parceria 
com a associação 
“Os Canitos”, sendo que uma 
parte das vendas realizadas 
nesta apresentação será 
canalizada para esta associação 
local. 

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

SÁB.11 | 10H30   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

Público: geral. Duração: 120 minutos. Informações: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

XADREZ NA BIBLIOTECA 
DE ALCOCHETE

SÁB.11 | 15H30   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “CLEO” 
DE SANDRA PESTANA 



13 a 19 de fevereiroSEMANA 3

Como é habitual, a biblioteca de Alcochete e o agrupamento de escolas 
de Alcochete assinalam mais um Dia de São Valentim com um encontro 
intergeracional. Casais seniores do concelho participam num animado 
diálogo com os alunos e, entre perguntas e respostas, surgem momentos 
de profunda ternura, numa conversa sobre afetos e outros aspetos 
relacionados com rituais de namoro e casamento. Uma iniciativa integrada 
no plano de atividades de cooperação da rede de bibliotecas de Alcochete. 

Público: alunos do ensino secundário. Duração: 90 minutos. Informações: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. 

TER.14 | 10H30     
BIBLIOTECA DE ESCOLHA SECUNDÁRIA

DIA DE SÃO VALENTIM: ENCONTRO 
INTERGERACIONAL: “FALA-ME DE AMOR…”

Com o seu jeito típico e único, Jorge Serafim mistura contos tradicionais 
com aventuras e desventuras do quotidiano, numa noite que, certamente, 
será memorável no fórum cultural de Alcochete. Se tem mais de 65 
anos pode sempre ir assistir a esta comédia através do projeto S+A!

Público: maiores de 16 anos. Produção: Produção Doje. Ingresso: €10 (preço único). 
Informações e reservas: fórum cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
As reservas devem ser levantadas até ao dia 9 de fevereiro. No âmbito do projeto S+A, 
as inscrições para o espetáculo e transporte podem ser realizadas nas sedes 
das associações de reformados de Alcochete e de Samouco, junta de freguesia de São 
Francisco e delegação da junta de freguesia na Fonte da Senhora. 

SÁB.11 | 21H30      
FÓRUM CULTURAL

STAND-UP COMEDY: “UMA MÃO CHEIA 
DE HISTÓRIAS” POR JORGE SERAFIM



Para alunos com conhecimentos básicos em tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), esta será a 51.ª formação em TIC 
e decorrerá em São Francisco, no edifício da junta de freguesia. 

Público:  geral. Duração: 24 sessões (2h cada sessão às quartas e quinta-feiras). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. A formação vai decorrer em fevereiro (nos dias 15, 
16 e 23), março, abril e termina a 17 de maio. 

QUA.15 | 15H00 ÀS 17H00      
JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO
51.º FORMAÇÃO TIC: INICIAÇÃO 
À INFORMÁTICA 2.0

Trinta jogos de tabuleiro que há séculos 
(ou mesmo milénios) fascinam vários povos 
e culturas de todos os continentes. A maior 
parte deles são de estratégia abstrata 
e continuam a existir nos dias de hoje e até 
evoluíram para formatos que nos são bem 
familiares. 

A exposição inclui ainda jogos com dados que representam uma parte 
importante do património dos jogos. Entre neste universo fascinante 
e viaje à volta do mundo… jogando!
Uma iniciativa da Associação de Professores de Matemática. 

Público: geral. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 11 de março. 

TER.21
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

EXPOSIÇÃO “JOGOS DO MUNDO”

Numa iniciativa de expressão plástica, pais e filhos são desafiados 
a produzir máscaras de carnaval, inspiradas nas coleções que estão 
patentes ao público no núcleo sede do museu municipal. Esta é uma 
excelente oportunidade para visitar o núcleo sede, depois da sua 
reabertura ao público em janeiro de 2017. 

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 inscrição para esta atividade tem que ser efetuada até à quarta-feira anterior 
à atividade e está limitada à participação mínima de 6 participantes e máxima de 15. 

DOM.19 | 10H30
NÚCLEO SEDE

ANIMAÇÃO PARA PAIS E FILHOS: 
“CARNAVAL NO MUSEU”

20 a 28 de fevereiroSEMANA 4



Se tem dúvidas relacionadas com a utilização diária 
de computadores pode consultar o “Mr. Mouse” que realiza aulas 
de esclarecimento na biblioteca de Alcochete para esclarecer todas 
as dúvidas que possam surgir. 

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

“MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS…”

As crianças dos estabelecimentos de ensino 
da rede pública e privada são os protagonistas 
de mais dois desfiles de carnaval onde 
todos os fatos e máscaras carnavalescas 
serão permitidos. Em Alcochete, o desfile 
tem como ponto de partida e de chegada 
o largo de São João prosseguindo pela 
rua Comendador Estêvão de Oliveira, rua 

do Talho, largo da República e rua António Maria Cardoso e em 
Samouco, a iniciativa decorre nas praças José Coelho e da República.

Público: geral. Informações: setor de educação / 212 348 645 / 
educacao@cm-alcochete.pt. 

Público: geral. Horário: terça-feira, das 14h00 às 17h30, de quarta a sexta-feira, 
das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às17h30, ao sábado, das 14h00 às 18h00, e ao 
domingo, das 10h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00. Informações: museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 

SEX.24 | 10H00 (SAMOUCO) E 10H30 (ALCOCHETE) 
VILAS DE ALCOCHETE E DE SAMOUCO

QUA.22 | 15H00 ÀS 17H00  
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

DESFILE DE CARNAVAL

Um conjunto de imagens e testemunhos 
trazem até ao núcleo sede memórias dos 
alcochetanos nas suas lides quotidianas 
ora no sal, em Alcochete, ora no carvão, 
na Central Tejo, em Lisboa. Inaugurada 
na reabertura do núcleo sede esta é uma 
exposição que estará patente ao público ao 
longo do ano de 2017 e é uma homenagem 

a todos os homens de Alcochete que deixaram a sua marca na fábrica 
que iluminou a capital do país na 1.ª metade do século XX. 

ATÉ DEZEMBRO 2017 
NÚCLEO SEDE DO MUSEU MUNICIPAL

EXPOSIÇÃO “OS ALCOCHETANOS 
NA CENTRAL TEJO: MEMÓRIAS”

A VISITAR… 



… PARA AS ESCOLAS…

Divididos em equipas e a “competir” entre si, os alunos vão 
poder mostrar quem melhor sabe explicar os tesouros que 
este museu esconde!

Público: alunos do ensino básico (a partir do 3.º ano) e secundário. 

10H30 E 14H30 
NÚCLEO DE ARTE SACRA

“PEDDY-PAPER: 
À DESCOBERTA DO MUSEU”

DE 1 A 28 DE FEVEREIRO, O SERVIÇO EDUCATIVO DISPÕE DAS SEGUINTES 
ATIVIDADES PARA O PÚBLICO ESCOLAR: 

Público: alunos do ensino básico. 

10H30 E 14H30      
NÚCLEO SEDE   

“DO SAL AO CARVÃO: 
A FORÇA DOS ALCOCHETANOS”
Através de uma visita orientada às exposições sobre o sal 
e  sobre os Alcochetanos na Central Tejo pretende-se dar 
a conhecer a força dos alcochetanos no trabalho. 

Público: alunos do ensino básico e secundário. 

10H30 E 14H30       
NÚCLEO SEDE  

“ALCOCHETE QUINHENTISTA”
O rei D. Manuel I recebe os seus 
súbditos para falar sobre 
a expansão marítima, a arte, 
a vida na corte e as reformas que 
efetuou. Uma viagem ao século 
XVI que revela importantes 
testemunhos para a história 
do concelho. 

NOTA: ESTAS ATIVIDADES REALIZAM-SE DE TERÇA A SEXTA-FEIRA. 
Informações: museu municipal / 212 348 652 / 
museu.municipal@cm-alcochete.pt. 



EM MARÇO…

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

FICHA TÉCNICA:

... E DE 1 A 22 DE FEVEREIRO

SEX.31 | 21H30  
FÓRUM CULTURAL

TEATRO COMÉDIA “TEMPESTADE 
NUM COPO D’ÁGUA”
COM MARINA MOTA E CARLOS CUNHA

10H30 E 14H30   
NÚCLEO DE ARTE SACRA

Público: alunos dos ensinos pré-escolar, básico e secundário.  

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

No ateliê do pintor Diogo Teixeira 
os alunos vão apreciar duas 
telas deste pintor, numa 
iniciativa que estimula as 
dimensões artística e simbólica 
da pintura. Esta é também uma 
atividade que contextualiza a 
pintura maneirista na sociedade 
da época. 

“A PINTURA NÃO É PARA MENINOS”


