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1 a 5 de março
SEMANA 1

Público: geral. Duração: 2 horas (cada sessão). 
Informações e inscrições: biblioteca de Alcochete / 
212 349 720 / biblioteca@cm-alcochete.pt. A formação 
termina a 24 de maio e, em março, decorrerá nos dias 3, 
8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 (quartas e sextas-feiras). 

QUA.1 | 10H30 
JUNTA DE FREGUESIA 
DO SAMOUCO

52.ª FORMAÇÃO: INICIAÇÃO 
À INFORMÁTICA 2.0
Em março tem início mais uma ação 
de formação em informática na freguesia 
do Samouco. Para cidadãos com 
conhecimentos nesta área, o objetivo desta 
ação é dotar os formandos de mais 
competências avançadas em TIC. 

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 inscrição para esta iniciativa limitada 
ao número máximo 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 DA TERRA 
E DO MAR”
Nestas histórias do mar e da terra, vamos 
assinalar o Dia do Pai, o Dia da Árvore e o Dia 
Mundial da Poesia, com histórias divertidas, 
deliciosas, frescas e coloridas como 
a primavera! 
Uma iniciativa integrada “No 1.º sábado 
de cada mês…Era uma vez…!”. 



Público: geral. Produção e organização: Conservatório 
Regional de Artes do Montijo. Duração: 70 minutos 
(aprox.). Informações: CRAM / 211 826 071 / 917 174 301.  

SÁB.4 | 16H00      
NÚCLEO DE ARTE SACRA

AUDIÇÃO DA CLASSE 
DE TROMPETE DO CRAM
Os alunos da classe de trompetes, 
da orquestra de iniciação de sopros 
e do Ensemble de Trompetes do CRAM vão 
apresentar uma seleção de obras musicais 
compostas e escritas originalmente para 
o trompete, revelando o seu timbre 
e sonoridade. 

Público: maiores de 14 anos. Duração: 3 horas (aprox.). 
Informações e inscrições: setor de desporto / 
212 348 649 / 912 144 687 / dis.sd@cm-alcochete.pt. 

DOM.5 | 09H00       
PRAÇA DE TOIROS 
DE ALCOCHETE (concentração)

BTT “TRILHOS 
DA BARROCA D’ALVA”

Em março, com a primavera quase a chegar, 
o programa Alcochet’Aventura regressa 
ao terreno com ofertas pedestres, btt 
e canoagem. Este mês, serão os trilhos 
da herdade da Barroca d’Alva que estarão 
prontos para serem explorados, num btt com 
passagem pela Ermida de Santo António 
d’Ussa.



Informações: 212 348 600. 

QUA.8 | TODO O DIA
CONCELHO DE ALCOCHETE 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
OFERTA DE FLORES ÀS MULHERES 
DO CONCELHO

SÁB.11 | 09H00
LARGO DE SÃO JOÃO (concentração)

PEDESTRE URBANO 
“COMEMORAÇÕES 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER”

E porque não comemorar o Dia 
Internacional da Mulher com um 
passeio urbano pelas ruas da vila 
de Alcochete, com passagem por 
alguns pontos de interesse 
turístico?

Esta é mais uma sugestão do programa 
Alcochet’Aventura e está integrada no programa 
comemorativo do Dia Internacional da Mulher. 

Neste dia, a câmara municipal, as juntas de freguesia 
e a assembleia municipal percorrem as três freguesias 
e lugares do concelho para oferecer flores às Mulheres 
do concelho, como forma de assinalar o papel fundamental 
que as mesmas assumem nas sociedades modernas.

Público: maiores de 6 anos. Duração: 3 horas (aprox.). Informações 
e inscrições: Setor de desporto / 212 348 649 / 912 144 687 / 
dis.sd@cm-alcochete.pt 

SÁB.11 | 10H30
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

XADREZ NA BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 
Jovens e crianças estão convidados 
a aprender a jogar xadrez com 
o professor Vítor Mira. Com início 
no dia 11, as aulas realizam-se 
ainda nos dias 18 e 25 de março. 
Participem e tornem-se um 
estratega neste jogo de tabuleiro!

Público: 6 aos 15 anos. Duração: 90 minutos. Informações 
e marcações: biblioteca de Alcochete / 212 3349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 
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Público: geral. Duração: 90 minutos (aprox.). Produção e organização: 
Conservatório Regional de Artes do Montijo / 211 826 071 / 917 174 
301. Os bilhetes serão disponibilizados, sem reservas associadas, 
apenas no dia do recital no horário da bilheteira do fórum cultural, 
a partir das 14h30. 

SÁB.11 | 17H00   
FÓRUM CULTURAL  

Público: geral. Duração: 02h00 (cada sessão). Informações 
e inscrições: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. A formação termina a 8 de junho 
e, em março, decorrerá nos dias 14, 16, 21, 23, 28 e 30, às 15h00 
(terças-feiras) e às 10h30 (quintas-feiras). 

RECITAL DE PIANO 

TER.14 | 15H00   
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE 

53.ª FORMAÇÃO INICIAÇÃO 
À INFORMÁTICA 2.0

A junta de freguesia de Samouco 
comemora o Dia Internacional 
da Mulher com uma sessão 
solene que contará com 
a participação da deputada do 
partido ecologista “Os Verdes”, 
Heloísa Apolónia, e de um 

apontamento musical com o grupo “Gerações”. No final 
haverá uma oferta simbólica a todas as mulheres 
presentes. 

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

DOM.12 | 15H30   
JUNTA DE FREGUESIA DE SAMOUCO 

SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA 
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
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Para  conhecer melhor o universo das espécies exóticas, serão 
dinamizadas visitas orientadas a esta exposição. 
PÚBLICOS E HORÁRIOS: 
Escolas do 1.º ciclo do ensino básico: dias 15 e 16 (10h00, 11h30, 
14h30 e 16h30) / dias 23, 24, 29 e 30 (horários a definir com 
os estabelecimentos de ensino). 
Professores: dia 15 (18h00) professores dos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico / dia 16 (18h00) professores do ensino secundário.
Público geral: dia 18 (15h30)

Duração: 60 minutos (cada sessão). Informações e marcações: fórum cultural / 
212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. As sessões estão limitadas a uma 
turma por sessão (público escolar) ou a um limite máximo de 25 participantes 
(professores e público em geral). As visitas estão sujeitas a marcação prévia até 
à véspera de cada um dos dias. 

VISITAS ORIENTADAS “O MARE VAI AO FÓRUM”

Conhece os organismos que vivem no Tejo? Sabia que algumas 
das espécies que o habitam não são nativas? Sabe o que é uma 
espécie exótica? Descubra quais as respostas a estas e outras 
questões, numa visita à exposição “Invasão exótica: o Tejo sob 
ameaça” produzida pelo MARE – Marine and Environmental 
Sciences Centre (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa). 

Horário de visita: de quarta a sexta-feira, das 13h30 às 18h00, aos sábados, 
das 14h30 às 18h00. Público: geral. Informações: fórum cultural / 212 349 640 / 
forum.cultural@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 1 de abril.  

QUA.15       
FÓRUM CULTURAL

EXPOSIÇÃO “INVASÃO EXÓTICA: 
O TEJO SOB AMEAÇA”

No Dia Mundial da Marioneta vão estar, 
em Alcochete, marionetas de fios 
da Birmânia, marionetas típicas 
do Vietname, sombras chinesas, 
máscaras da Indonésia e variadas 
marionetas portuguesas de fio e de luva. 
Uma exposição itinerante do Museu 
da Marioneta.

Público: geral. Horário: terça-feira, das 14h00 às 21h00, e de quarta-feira a sábado, 
das 10h30 às 18h30. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. Patente ao público até 29 de abril.   

TER.21        
BIBLIOTECA DE ALCOCHETE

EXPOSIÇÃO “O UNIVERSO DA MARIONETA”
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A bacia hidrográfica do rio Tejo é o sistema 
aquático português onde se regista o maior 
número de espécies exóticas, uma 
realidade que motivou a realização deste 
1.º Encontro, onde será apresentado o 
estado do conhecimento atual sobre essas 
espécies: quais são? Como chegaram cá? 
Quais os seus impactos e quais as medidas 
de prevenção que podem ser adoptadas?
Consulte o programa e os oradores deste 
1.º Encontro em www.cm-alcochete.pt. 

Público: geral. Organização: MARE – Marine and Environmental Sciences Centre 
(Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas e Câmara Municipal de Alcochete. Informações: fórum 
cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. Inscrições: formulário 
de inscrição disponível em www.cm-alcochete.pt ou  http://www.mare-centre.pt/en 

QUA.22 | 09H00 ÀS 17H30       
FÓRUM CULTURAL
1.º ENCONTRO “ESPÉCIES EXÓTICAS 
AQUÁTICAS NO TEJO”

As salinas do Samouco acolhem um 
workshop de ilustração científica biológica 
dinamizado por Marcos Oliveira. Depois 
de uma introdução sobre esta temática, 
os participantes são convidados a executar 
um desenho preliminar, a pintar uma 

ilustração e a realizar exercícios de desenho de campo nas salinas, 
com pintura ao ar livre. 

Público: geral. Formador: Marcos Oliveira. Duração: 5 horas (por dia). Total de 15 
horas. Ingresso: €40. Informações e inscrições: Fundação das Salinas do Samouco / 
927984440 / 212348070 / andre.batista@salinasdosamouco.pt. 

SÁB.25 / DOM.26 / SÁB. 1 ABRIL
FUNDAÇÃO DAS SALINAS DO SAMOUCO

WORKSHOP “ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA 
BIOLÓGICA SALINAS DO SAMOUCO”

O fórum municipal da juventude é um espaço de reflexão e partilha 
onde podem ter assento todas as estruturas associativas juvenis, 
formais e não formais, do concelho. E no Dia Nacional da Juventude 
o fórum da juventude realiza a sua primeira reunião. 

Público: geral. Duração: 2 horas. Informações: setor da juventude e movimento 
associativo / 212 348 656 / juventude@cm-alcochete.pt.  

SEX.24 | 18H00
CENTRO DE ESTÁGIO E ALBERGUE DA JUVENTUDE

COMEMORAÇÕES DIA NACIONAL DA JUVENTUDE



Numa noite fria, a jovem Bela perde-se 
na floresta e encontra um sombrio castelo 
e o que irá encontrar é algo inesperado. 
A resposta às suas perguntas levam Bela 
a viver um verdadeiro conto de amizade 
e amor. 

Público: geral. Produção e organização: Colégio da Alameda. Ingresso: €5. 
Informações e inscrições: Colégio da Alameda / 961 700 486. 

TEATRO MUSICAL “BELA E O MONSTRO”

Traga o seu “amigo de quatro patas” e junte-se 
à 5.ª CÃOminhada. Um passeio pelo núcleo 
antigo da vila, demonstrações de trabalho 
de cães guia para deficientes, de treino 
e obediência e um desfile de cães são 
as atividades integradas nesta edição.

Público: geral. Informações: clínica veterinária de Alcochete / 212 342 423 / 913 121 848.  

Público: pais e filhos (a partir dos 7 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 6 participantes e máxima de 15 
e está sujeita a marcação até à quarta-feira anterior. 

DOM.26 | 09H30 
R. PROFESSOR LEITE DA CUNHA 
(concentração em frente à biblioteca)

SÁB.25 | 16H30
FÓRUM CULTURAL

5.º CÃOMINHADA DE ALCOCHETE

Uma animação para pais e filhos que tem 
como ponto de partida uma visita guiada 
à exposição temporária “Os Alcochetanos 
na Central Tejo: Memórias” e tem como 
principal destaque o trabalho dos 
alcochetanos naquela que foi a fábrica que 
iluminou a capital do país na 1.ª metade 
do século XX. 

DOM.26 | 10H30  
NÚCLEO SEDE

ANIMAÇÃO PAIS E FILHOS 
“OS CARVOEIROS DE ALCOCHETE”



Neste Dia do Estudante, a câmara municipal e o movimento 
associativo juvenil dinamizam um conjunto de atividades 
recreativas e de animação nas escolas secundária 
e de 2.º e 3.º ciclos do concelho. 

Público: alunos do ensino básico e secundário. Duração: 2 horas. 
Informações: setor da juventude e movimento associativo / 212 348 656 / 
juventude@cm-alcochete.pt. 

TER.28 | 16H00 
ESCOLAS SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE 
E EL-REI D. MANUEL I

COMEMORAÇÕES DIA NACIONAL 
DO ESTUDANTE

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

QUA.29 | 15H00      
BIBLITECA DE ALCOCHETE   

MR. MOUSE TIRA DÚVIDAS
“Mr. Mouse tira dúvidas” são aulas generalizadas para 
pessoas que tenham dúvidas quanto à utilização diária 
dos computadores. Se tem dúvidas, não hesite 
em participar nesta sessão de esclarecimento. 

Público: geral. Produção: Marina Mota Produções. Ingressos: €12,50 
ou €11,00 (para menores de 18 e maiores de 65 anos). Informações e 
reservas: fórum cultural / 212 349 640 / forum.cultural@cm-alcochete.pt. 
No âmbito do projeto S+A, as inscrições para o transporte e espetáculo 
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 de Alcochete na Fonte da Senhora. 

SEX.31 | 21H30       
FÓRUM CULTURAL   

TEATRO COMÉDIA 
“TEMPESTADE NUM COPO D’ÁGUA”

Marina Mota e Carlos Cunha 
protagonizam esta comédia que 
decorre durante um copo d’água 
de um casamento. Vamos 
conhecer a história de vários 
casais que, embora apaixonados, 
escondem terríveis segredos uns 
dos outros e que vão ser 

revelados durante o copo d’água! Num dia repleto de 
fotografias, apita o comboio e cascatas de camarão, o amor 
vai andar no ar…e é preciso que alguém o faça descer à terra!

27 a 31 de marçoSEMANA 5



PARA AS ESCOLAS…

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:

1 A 31 DE MARÇO (TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS)

Público: alunos do ensino básico.

10h30 e 14h30 – núcleo sede do museu municipal

“DO SAL AO CARVÃO: 
A FORÇA DOS ALCOCHETANOS”

Público: alunos do ensino básico e secundário.

10h30 e 14h30 – núcleo sede do museu municipal
“ALCOCHETE QUINHENTISTA”

Público: alunos dos ensinos pré-escolar, básico e secundário. 
Informações e inscrições: núcleo sede do museu municipal / 
212 348 652 / museu.municipal@cm-alcochete.pt

Horários a definir com os estabelecimentos de ensino.

“MUSEU VAI À ESCOLA: 
MEXER NO PASSADO”

Horários: a definir com os estabelecimentos de ensino. Público: 
alunos dos ensinos pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. Duração: 
45 minutos. Informações: biblioteca de Alcochete / 212 349 720 / 
biblioteca@cm-alcochete.pt. 

A biblioteca de Alcochete está mais que preparada para 
partilhar com os alunos “o prazer de ler”, tendo sido este 
o tema escolhido para a próxima edição da Semana da 
Leitura que vai decorrer de 1 a 31 de março. Uma atividade 
integrada no plano anual de atividades de cooperação 
da Rede de Bibliotecas de Alcochete. 

“SEMANA DA LEITURA: 
A BIBLIOTECA VAI ÀS ESCOLAS 
CELEBRANDO O PRAZER DE LER”


