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1 a 9 de abril
SEMANA 1

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 inscrição para esta atividade que 
está limitada à participação máxima de 30 crianças 
na sessão da manhã e 25 na sessão da tarde. 

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

ANIMAÇÃO DE LEITURA 
“HISTÓRIAS DA MENTIRA 
E DA VERDADE”
Nesta animação vamos ter leituras onde 
a imaginação e a fantasia imperam e, outras 
que apresentam um registo de seriedade, 
objetividade e espírito crítico e sempre 
acompanhados de muitas personagens. 
Iniciativa integrada “No 1.º sábado de cada 
mês…Era uma vez…! – Opostos… mas não 
tanto!”.

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações 
e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Uma iniciativa que integra 
o Plano Anual de Atividades de Cooperação da Rede 
de Bibliotecas de Alcochete.

SÁB.1 | 20H30   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

“A NOITE DOS CONTOS 
DO MUNDO”
Estão preparados para esta primeira visita? 
Um serão de sabedoria popular e em 
diferentes línguas e sonoridades que nos 
permitem viajar e embarcar em diferentes 
aventuras, onde tudo é possível de acontecer!



Público: maiores de 6 anos. Duração: 3 horas (aprox.). 
Informações e inscrições: setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

DOM.2 | 09H00      
FÓRUM CULTURAL (concentração)

PEDESTRE 
“TRILHOS DOS SALINEIROS” 

Inicie o mês de abril com 
“o pé direito” e participe 
neste pedestre por trilhos 
de salineiros. Trata-se 
de um percurso pedestre 
circular na área 

de proteção da Fundação das Salinas 
do Samouco com cerca de 10km de extensão. 

Público: maiores de 12 anos. Duração: 60 minutos. 
Produção: Associação Projétor – Companhia de Teatro 
do Barreiro. Organização: Associação Gil Teatro. 
Ingresso: €3. Gratuito para associados da Associação Gil 
Teatro. Os ingressos podem ser adquiridos ou levantados 
no local, a partir das 20h30. 

SEX.7 | 21H30      
FÓRUM CULTURAL

TEATRO “O SOLÁRIO” 
pela associação Projétor 
– Companhia de Teatro do Barreiro

Início dos anos 70, 
século XX, numa clínica 
de luxo na zona de 
Sintra. Um solário onde 
se respira ar puro do 
mar e da serra. Para ali, 
eram depositados 

os filhos ou familiares, gente de uma gama 
social superior, uns com traumas de guerra, 
outros de doença do foro psíquico. 
Um espetáculo integrado no 6.º FEST.T.A. 
– Festival de Teatro Amador de Alcochete.

Público: dos 6 aos 10 anos. Informações e inscrições: 
escolas de ensino básico do 1.º ciclo do concelho 
ou setor de educação e desenvolvimento da câmara 
municipal / 212 348 646 / dis.sds@cm-alcochete.pt. 
As férias da Páscoa decorrem até 18 de abril. 

QUA.5 | 07H30 ÀS 19H00        
CESF E E.B. 1.º CICLO 
DA RESTAURAÇÃO

FÉRIAS DA PÁSCOA DA CAF



Público: dos 6 aos 15 anos. Duração: 90 minutos. Informações 
e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. As aulas de xadrez decorrem nos dias 
15, 22 e 29 de abril. 

SÁB.8 | 10H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

AULAS DE XADREZ 

SÁB.8 | 21H30
FÓRUM CULTURAL

“O CEMITÉRIO DAS ÂNCORAS” 

Uma história inspirada na mítica praia 
do Barril (Algarve), onde é relatada 
a história de Franco e Manuel, que se 
conhecem nesta praia e descobrem 
a amizade como algo puro e genuíno 
e ao mesmo tempo irreal 
e impossível. Um espetáculo 
integrado no 6.º FEST.T.A. – Festival 
de Teatro Amador de Alcochete.

pelo Teatro Contra-Senso, 
companhia de Teatro de Marvila

Duração: 90 minutos. Produção: Teatro Contra-Senso – Companhia 
de Teatro de Marvila. Fotografia: Gonçalo Henriques Organização: 
Associação GilTeatro. Ingressos: €3. Gratuito para associados 
da Associação Gil Teatro. Os ingressos podem ser adquiridos 
ou levantados no local, a partir das 20h30. 

Público: maiores de 4 anos. Duração: 45 minutos. Encenação 
e interpretação: Marcelo Lafontana. Fotografia: J. Pedro Martins. 
Informações e marcações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. É necessário efetuar inscrição prévia. 
Iniciativa limitada a 50 participantes (um acompanhante por criança). 

pela Lafontana – Formas Animadas 

Uma peça que narra de forma diferente, e bem-humorada, 
as aventuras e desventuras da menina Cindy, mais conhecida 
como Gata Borralheira, que representa uma alegoria em 
torno da sociedade de consumo, da posição da mulher.
Iniciativa integrada no programa “Viva a Marioneta!” 
com entrada livre. 

SÁB.8 | 16H00   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

“TEATRO DE PAPEL – CINDY” 



Público: geral. Organização: associação GilTeatro. Ingressos: €3 
(público em geral) e gratuito para associados da associação GilTeatro. 
Os ingressos podem ser adquiridos no local. 

DOM.9 | 16H00   
CASA DO POVO DE ALCOCHETE  

GALA DAS ARTES

O 6.º FEST.T.A. – Festival de Teatro Amador de Alcochete 
encerra em grande com uma gala das artes com 
as participações da GilTeatro (artes circenses), Circo 
de Sonho (escola de circo), Companhia Al-Nawar (dança 
oriental e de fusão étnica), Maximilian Martau 
(declamação de poesia), Maktub Dance (dança oriental) 
e Grupo Sénior de Teatro da Revista do Montijo 
(apresentação dos sketches “Pastéis de nata”, 
“A assistente social” e “A ida a Lisboa”). 

SÁB.8 | 14H30 ÀS 19H00 
CASA DO POVO DE ALCOCHETE

WORKSHOPS
No âmbito do 6.º FEST.T.A. – Festival 
de Teatro Amador de Alcochete 
realizam-se 4 workshops nas áreas 
do manuseamento de objetos 
(14h30), criação de fantoches 
(15h30), construção coreográfica 
(16h30) e caraterização (17h30) 
com os formadores João Alves, 
Margarida Lopes, Asyul Najima 
e Daniela Galamba. 

Público: geral. Duração: 60 a 90 minutos por workshop. Ingressos: 
€4 (público em geral) ou €2 (associados da GilTeatro) por workshop 
com exceção do primeiro, que é gratuito, e do terceiro que tem preço 
único de €8. Informações e inscrições: Associação GilTeatro / 
919 430 579 / gilteatroalcochete@gmail.com. 
Os ingressos podem ser adquiridos ou levantados no local. 



Por altura da Páscoa, a população de Alcochete protagoniza 
momentos de fé e devoção a Nossa Senhora da Atalaia com 
a realização do Círio dos Marítimos. O desfile de solteiras e casadas, 
a procissão e o leilão de bandeiras e fogaças são momentos que 
fazem desta festividade uma romaria muito singular.

Público: geral. 

SÁB.15 A SEG.17        
ALCOCHETE E ATALAIA

CÍRIO DOS MARÍTIMOS

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

TER.18 | 09H00 ÀS 19H00         

SENIORES + ATIVOS: 
PASSEIO À CIDADE DE ÉVORA

Para assinalar o Dia Internacional Monumentos e Sítios 2017, que 
este ano é subordinado ao tema Património Cultural e Turismo 
Sustentável, a câmara municipal promove um peddy-paper, em 
que os participantes são convidados a (re)descobrir alguns dos 
locais e pontos de interesse que distinguem esta vila ribeirinha. 

Público: seniores. Duração: 120 minutos. Informações e inscrições: museu 
municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt ou setor de desporto / 
212 348 649 / dis.sd@cm-alcochete.pt.   

TER.18 | 10H00       
JARDIM DO ROSSIO 
(JUNTO À ESTÁTUA D. MANUEL I)

PEDDY-PAPER: DESCOBRIR ALCOCHETE

17 a 23 de abrilSEMANA 3

10 a 16 de abrilSEMANA 2

Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios 2017



Em 1924, quando Lénine embarcou no comboio rumo a Lisboa 
esperava encontrar um médico que o curasse da doença que lhe 
destruía o corpo e a mente. O que não esperava era “sair” em 2016 
e descobrir que o mundo pouco mudou. A história da revolução 
russa em 90 minutos à espera de um comboio com 90 anos de atraso. 
Espetáculo integrado nas comemorações do 25 de abril e 1.º de maio. 

Público: maiores de 12 anos. Duração: 90 minutos. 
Fotografia: Inês Seixas. Produção: Não Matem 
o Mensageiro. Ingressos: €6 ou €4 (para menores de 18 
ou maiores de 65 anos). Informações e reservas: fórum 
cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
As reservas devem ser levantadas até ao dia 19 de abril. 

SEX.21 | 21H30       
FÓRUM CULTURAL
TEATRO “A ÚLTIMA VIAGEM DE LENINE” 

O que têm em comum reis, macacos e touros? 
Para descobrirem têm que vir ao museu 
municipal onde, além de diversão garantida 
vão também conhecer a lenda do sal e 
descobrir tudo sobre a visita d’el rei D. João II, 
o príncipe perfeito, à vila de Alcochete. 
Iniciativa integrada no programa “Viva 
a Marioneta!” com entrada livre.

Público: maiores de 4 anos. Duração: 40 minutos (aprox.). Encenação 
e interpretação: setor de cultura da câmara municipal. Informações: núcleo sede / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. A iniciativa está limitada 
a 40 participantes (um acompanhante por criança). 

SÁB.22 | 16H00
NÚCLEO SEDE

TEATRO “HISTÓRIAS DE FANTOCHES”

pela associação Não Matem o Mensageiro



24 a 30 de abrilSEMANA 4

Os Cais Sodré Funk Connection realizam uma viagem pela história 
da música negra, recuperando ao vivo alguns dos mais enérgicos 
momentos gravados em vinil por James Brown, Otis Redding, Etta James 
ou Ray Charles, juntamente com os seus originais de 2012 e 2016. 
Um espetáculo gratuito integrado nas comemorações do 25 de abril 
e 1.º de maio. 

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

CAIS SODRÉ FUNK CONNECTION

Público: pais e filhos (a partir dos 4 anos). Duração: 60 minutos. Informações 
e inscrições: museu municipal / 212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt. 
Os interessados em participar devem efetuar marcação até quarta-feira anterior. 
A iniciativa está limitada à participação mínima de 6 pessoas e máxima de 15. 

Público: geral. Duração: 90 minutos. Informações: Biblioteca de Alcochete / 212 349 
720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. Esta iniciativa integra o Plano Anual de Atividades 
de Cooperação da Rede de Bibliotecas de Alcochete para o ano letivo 2016/17. 

SÁB.22 | 21H30
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO

Num ateliê de expressão plástica, pais 
e filhos são convidados a recriar as famosas 
medalhas evocativas de Nossa Senhora 
da Atalaia que são utilizadas durante o Círio 
dos Marítimos. 

Uma iniciativa que é já uma tradição e que 
assinala o Dia Mundial do Livro e dos Direitos 
de Autor e o 25 de Abril. 

DOM.23 | 10H30  
NÚCLEO SEDE

ANIMAÇÃO PAIS E FILHOS
“VEM AO MUSEU VER A FESTA DO CÍRIO”

SEG.24 | 10H30 
LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO

“NA VOZ DOS JOVENS”



Os alunos da escola E.B. 1.º ciclo 
de São Francisco vão declamar 
poesia que celebra a liberdade. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. Uma 
iniciativa integrada no Plano Anual de Atividades de Cooperação 
da Rede de Bibliotecas de Alcochete para o ano letivo 2016/17. 

QUI.27 | 10H30 
LARGO 1.º DE MAIO, SÃO FRANCISCO 

ANIMAÇÃO DE RUA 
“ABRIL EM SÃO FRANCISCO”

Público: geral. Informações: Câmara Municipal / 212 348 600. 

TER.25 | 16H00      
NÚCLEO DE ARTE SACRA   

SESSÃO SOLENE DO 25 DE ABRIL
O aniversário desta data histórica 
para o país é comemorado numa 
sessão solene da assembleia 
municipal, onde haverá um tributo 
a José Afonso pelo conjunto 
“Pedra de Toque” e por Luísa 
Ortigoso que apresentará “Zeca 
Sempre. A Utopia”. 

Público: geral. Duração: 2 horas. Informações e inscrições: Biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt.

QUA.26 | 15H00       
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE   

“MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS”

Também os alunos da freguesia 
de Samouco vão declamar poesia 
numa iniciativa de partilha que 
celebra a leitura, a liberdade 
e a democracia. 

Público: geral. Duração: 60 minutos. Informações: biblioteca 
de Alcochete / 212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. Uma 
iniciativa integrada no Plano Anual de Atividades de Cooperação 
da Rede de Bibliotecas de Alcochete para o ano letivo 2016/17. 

SEX.28 | 10H30 
PRAÇA DA REPÚBLICA, SAMOUCO 

ANIMAÇÃO DE RUA 
“ABRIL NO SAMOUCO”



TEATRO DOM ROBERTO 
“O ZÉ DO TELHADO + O CASTELO 
ASSOMBRADO”

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:

Público: maiores de 3 anos. Duração: 30 minutos (aprox.). Encenação, 
marionetista e construção de marionetas: Rui Sousa. Ingressos: €5 
(criança) / €7,50 (criança e adulto) / €10 (família de 3 pessoas) / €12,50 
(família de 4 a 5 pessoas). Informações e reservas: fórum cultural / 
212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. Iniciativa limitada 
a 100 participantes. Os ingressos reservados devem ser levantados 
até dia 27 de abril. 

“Zé do Telhado” é uma espécie de Robin dos Bosques 
que terá inúmeras peripécias. Já no “Castelo Assombrado” 
vivia a bela princesa Rosa vigiada por um terrível dragão 
até chegar o nosso herói Dom Roberto!

SÁB.29 | 16H00 
FÓRUM CULTURAL

por Rui Sousa

FESTIVAL DE FOLCLORE

Público: geral. Colaboração: Rancho Folclórico “Os Camponeses” 
de São Francisco. 

O Rancho Folclórico “Os Camponeses” de São Francisco, 
o Rancho Folclórico Danças e Cantares do Passil e o Grupo 
de Danças e Cantares da Fonte da Senhora vão atuar em 
São Francisco, num espetáculo que promove as danças 
e músicas que fazem parte da cultural popular do concelho 
e da Região. 

DOM.30 | 16H00 
LARGO 1.º DE MAIO, SÃO FRANCISCO


