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Certificação TIC 
Alcochetequ@lifica

FORMAÇÃO | DAS 15h00 ÀS 17h00 | 
Biblioteca de Alcochete

A DECORRER...
A DECORRER...

Ações de formação e certificação em TIC 
-Tecnologias de Informação e Comunicação.  
A validação de competências TIC é uma parceria 
com a Associação de Municípios da Região de 
Setúbal (AMRS) com certificação e emissão de 
diploma conferido pela UMIC – Agência para a 
Sociedade da Informação. A certificação será 
formalizada mediante a realização de um exame 
de avaliação.

Público: Geral | Duração: 2 horas | Informações e 
inscrições: Biblioteca de Alcochete – Tel.: 212 349 
720 | biblioteca@cm-alcochete.pt

A certificação TIC está sujeita a marcação/
agendamento prévio. A iniciativa é gratuita 
e realiza-se também nos dias 15, 22 e 29 de 
outubro.

15, 22 e 29 Out.

OUTUBRO

EXPOSIÇÃO |  
Biblioteca de Alcochete 

Público: Geral | Informações e inscrições: 
Biblioteca de Alcochete – Tel.: 212 349 720 | 
biblioteca@cm-alcochete.pt

A atividade realiza-se na Sala Multiusos da 
Biblioteca de Alcochete e está limitada a 20 
pessoas, em permanência e em simultâneo, de 
forma a respeitarmos o distanciamento social 
imposto. A exposição vai estar patente ao público 
até dia 17 de outubro e pode ser visitada à 3.ª 
feira das 14h00 às 21h00 e de 4.ª feira a sábado 
das 10h30 às 18h30.

6 Out. | Ter.

“A água é um direito humano. Ninguém 
deve ter esse acesso negado.”, sublinhou o 
secretário‑geral das Nações Unidas, António 
Guterres ao assinalar o Dia Mundial da Água, no 
dia 22 de março de 2019. Com esta premissa em 
mente e no âmbito do Projeto Bioética ConVida, 
os alunos do 2.º ciclo da Escola Básica 2,3 
El-Rei D. Manuel I de Alcochete, desenvolveram 
um conjunto de trabalhos de artes plásticas 
que pretendem alertar e sensibilizar para a 
salvaguarda deste património essencial à vida na 
Terra, “antes que seja a última gota”.

A Última Gota Exposição 
Projeto Água 



MÚSICA | 21h30 | 
Praça de Toiros de Alcochete 

9 e 10 Out. | Sex. e Sáb.

OUTUBRO

Fado ConVida 2020

A segunda edição do Fado ConVida apresenta o que à primeira vista poderiam parecer duplas 
improváveis: Cuca Roseta com a Banda da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 de Alcochete, 
e Camané com Mário Laginha. Num ano atípico continuamos a celebrar a nossa cultura, numa ligação 
forte e apaixonado ao fado onde a guitarra portuguesa não poderia faltar, por Luís Guerreiro e José 
Manuel Neto.

Público: Geral | Bilhete: 5€ | os bilhetes podem ser adquiridos na ticketline, no Fórum Cultural de Alcochete 
e no Posto de Turismo. Apelamos a quem venha assistir aos espetáculo que chegue atempadamente ao 
local, de forma a evitar concentração de pessoas, em respeito pelas regras de segurança. O uso de 
máscara é obrigatório.

Organização: Câmara Municipal de Alcochete e Tejo Music Lab.

OUTUBRO

WORKSHOP | 10h30 e 15h30 | 
Biblioteca de Alcochete

VISITA GUIADA | 11h00 e 15h00 | 
Núcleo Sede do Museu Municipal de Alcochete 

Público: 1.ª sessão – crianças a partir dos 10 anos; 
2.ª sessão – adultos | Duração: 90 min. (aprox.) | 
Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete   
Tel.: 212 349 720 | biblioteca@cm-alcochete.pt.

A atividade é gratuita e está sujeita a marcação 
com um mínimo de 3 participantes e máximo de 
15 participantes por sessão.

Público: Geral | Duração: 30 min. (aprox.) | 
Informações e inscrições: Museu Municipal de Alcochete 
Tel.: 212 348 652 – museu.municipal@cm-alcochete.pt.

A iniciativa é gratuita e está limitada a 4 pessoas 
por visita.

10 Out. | Sáb. 11 Out. | Dom.

Conhecer a natureza, a escrita e génese de cada 
um é a proposta desta iniciativa direcionada a 
miúdos e graúdos. De acordo com a natureza 
de cada um, cada participante deverá trazer 
para a Oficina três elementos: folhas, pedras, 
pequenos ramos, seixos, etc. 

O objetivo da atividade passa pela construção 
de um ambiente para uma história e, depois 
da definição do espaço, criar um tempo 
mais ou menos longínquo, e um conjunto de 
personagens com qualidades, defeitos ou 
feitios, para contar e encantar.

A ideia é descobrir o concelho de Alcochete que 
dispõe de traços de identidade social e cultural 
muito próprios, e continua a ter uma estreita 
relação com o rio Tejo.

Participe nas visitas orientadas ao Núcleo 
Sede do Museu Municipal e fique a conhecer 
a importância e o significado de importantes 
testemunhos na história do concelho.

Oficina natureza 
e escrita, natureza 
da escrita

Domingo no Museu



OUTUBRO

Quem conta um conto, 
acrescenta e pronto!

HORA DO CONTO | 11h00 | 
Salão da Junta de Freguesia do Samouco

DESPORTO | 09h30 | 
Passeio do Tejo

Os contos tradicionais são um recurso inestimável 
no plano literário e importantes na formação das 
crianças enquanto veículos para a transmissão 
de conhecimento, de novos saberes, novas 
aprendizagens e ainda, para o desenvolvimento 
da imaginação dos mais novos.

Público: Pais e filhos (crianças a partir dos 3 anos). | 
Duração:  45 min. (aprox.) | Informações e inscrições: 
Biblioteca de Alcochete – Tel.: 212 349 720 | 
biblioteca@cm-alcochete.pt

A atividade é gratuita e tem um mínimo de 3 
participantes e carece de marcação.

Público: Geral | Duração:  3 horas. (aprox.) | 
Informações e inscrições: Divisão de Intervenção 
Social, Setor de Desporto - Tel.: 212 348 649 | 
dis.sd@cm-alcochete.pt

A atividade é gratuita e está condicionada à 
capacidade de cada zona/circuito.

SETEMBRO

17 Out. | Sáb. 17 Out. | Sáb.

O desafio é para os jovens que gostam de 
andar sobre rodas. Só têm de trazer o skate, 
patins ou bicicleta mostrar as suas habilidades 
nos circuitos que criámos ao longo do Passeio 
do Tejo e jardim do Rossio. A atividade é 
direcionada para famílias e para todos os que 
gostam de bicicletas, skates, patins, trotinetas 
e outros meios de transporte movidos a 
“energia humana”

Alcochet’Aventura
Sobre rodas

OUTUBRO
NATUREZA | 15h00 | 
Bote Leão

Público: Famílias (crianças a partir dos 3 anos) | 
Duração: 40 min. (aprox.) | Bilhetes: Normal: 5€ 
| Duplo: 7,5€ | Família de 3 pessoas: 9,99€ | 
Família de 4 pessoas: 12,5€ Os bilhetes estão à 
venda no Fórum Cultural de Alcochete, no Posto de 
Turismo e na Ticketline.  

Informações e inscrições: Fórum Cultural de 
Alcochete Tel.: 212 349 640 | forum.cultural@
cm-alcochete.pt 

Público: Geral | Duração: 30 min. (aprox.) | 
Bilhete: 5€ (adulto), 2,5€ (criança) ou Pack 
Família – descontos especiais para famílias 
para passeios regulares e temáticos no Bote 
Leão, com os seguintes valores: 2 pessoas: 
7,5€ | 3 pessoas: 10€ | 4 pessoas: 12€ |  
5 pessoas: 15€.

Entrada grátis para crianças até aos 6 anos de 
idade/dos 6 aos 17 anos e +65 a entrada tem um 
preço tabelado de 2,5€.

Informações e inscrições: Posto de Turismo de 
Alcochete 212 348 655 – posto.turismo@cm-
alcochete.pt.  A reserva dos bilhetes deve ser feita no 
Posto de Turismo de Alcochete (ed. da Escola Conde 
Ferreira, no jardim do Rossio), presencialmente, por 
telefone 212 348 655 ou e-mail: posto.turismo@
cm-alcochete.pt. Lotação do Bote Leão limitada 
a 18 pessoas. Deve ser respeitada a distância de 
segurança entre os visitantes.A iniciativa é gratuita e 
está limitada a 4 pessoas por visita.

17 Out. | Sáb.

Conheça o património natural do concelho 
numa viagem com destino à Ponta d’Erva, com 
um guia a bordo e um folheto informativo sobre 
as espécies do Estuário, numa parceria com a 
Fundação das Salinas do Samouco.

Sábados Gigantes para Gente Miúda

”O pão que o diabo 
amassou”  
pelas Marionetas Rui Sousa

Observação de aves 
no Estuário do Tejo

TEATRO | 16h00 | 
Fórum Cultural de Alcochete

17 Out. | Sáb.

A história é a de “Zacarias Zebedeu Zambujal 
Zagalo Zarco”, o padeiro que tem um amor 
muito especial por uma donzela da sua 
freguesia. O diabo tendeiro não quer ver o 
padeiro junto da sua amada e faz tudo para 
ficar com a bela moça de nome “Gertrudes 
Generosa Gomes Gentil da Graça”. Assim, o 
Demo, de nome “Diabo Diabrete Demoníaco 
de Desgraça e Desgostos”, decide arruinar a 
receita do pão do padeiro que a sua amada 
tanto gosta. E… o padeiro e o seu burro irão 
‘comer o pão que o diabo amassou’ para dar 
uma reviravolta a esta história.
“O pão que o diabo amassou” pode ser 
“mastigado” por crianças dos 3 aos 103 anos 
de idade. 



OUTUBRO

Concerto com 
Márcia a solo

Provavelmente um dos talentos maiores da 
composição em língua portuguesa, Márcia vem a 
Alcochete para um concerto a solo. “A Pele que 
há em mim”, “Dá”, “Casulo” e “Quarto Crescente” 
são alguns dos temas da compositora que tem 
em “Vai e Vem” o seu mais recente trabalho, 
distinguido com o Prémio “José da Ponte” da 
Sociedade Portuguesa de Autores. 

Público: maiores 6 anos | Bilhetes: 10€/7,5€ 
(menores 18 anos) / a partir de 6€ 
(portadores de cartão “Amigo do Fórum).  

Informações e inscrições: Fórum Cultural de Alcochete  
Tel.: 212 349 640, forum.cultural@cm-alcochete.pt.

23 Out. | Sex.

MÚSICA | 21h30 | 
Fórum Cultural de Alcochete

OUTUBRO

Público: Pais e filhos (crianças a partir dos 3 anos). 
Duração: 3 horas. (aprox.) Informações e inscrições: 
Biblioteca de Alcochete – Tel.: 212 349 720 |  
biblioteca@cm-alcochete.pt

Informação adicional: A atividade é gratuita 
e está sujeita a marcação e está limitada a 12 
participantes (1 adulto + 1 criança).

28 Out. | Qua.

Um livro pode ter mil e uma formas, pode 
ter uma folha, pode contar uma história com 
pop-ups e ainda girar como um carrossel.  
É com a diversidade em mente que a Oficina 
“É um livro” apresenta uma oficina de artes 
plásticas em que os mais novos poderão 
desenvolver livros de artistas, onde o pop-up, 
a técnica das escadas ou um livro em forma 
de acordeão ajudam a contar histórias.

Oficina é um livro

WORKSHOP | Das 10h00 às 13h00 | 
Biblioteca de Alcochete

Público: Geral | Duração: 2 horas. (aprox.) | 
Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete
Tel.:212 349 720 | biblioteca@cm-alcochete.pt

28 Out. | Qua.

Mr. Mouse tira dúvidas

FORMAÇÃO | Das 15h00 às 17h00 | 
Biblioteca de Alcochete

Recantos de Alcochete 
Exposição coletiva 
de fotografia 

As fotografias resultantes do concurso 
aberto à comunidade intitulado 
“Recantos de Alcochete” chegam agora 
ao público em geral. Cada um destes 
trabalhos tem um ponto de destaque, 
seja o enquadramento, o registo de 
ações ou a composição entre luz, brilho 
e reflexo que dão origem a imagens 
originais e únicas. 

Público: Geral | Informações e inscrições: 
Fórum Cultural de Alcochete – Tel.: 212 349 640 | 
forum.cultural@cm-alcochete.pt  

A exposição vai estar em exibição na Galeria dos 
Paços do Concelho até ao dia 20 de novembro, 
com entrada gratuita. Horário de visita: de 
segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00 

30 Out. | Sex.

EXPOSIÇÃO | 18h00 | 
Galeria Municipal dos Paços do Concelho

A iniciativa Mr. Mouse regressa à Biblioteca 
de Alcochete para tirar dúvidas no mundo da 
informática.

O projeto municipal conta já com várias edições, 
com aulas gratuitas e generalizadas para 
pessoas que tenham dúvidas na utilização diária 
de computadores.



OUTUBRO

Público: Pais e filhos (crianças a partir dos 
3 anos). | Duração:  45 min. (aprox.) | 
Informações e inscrições: Biblioteca de Alcochete 
Tel.: 212 349 720 | biblioteca@cm-alcochete.pt

A atividade é gratuita e tem um mínimo 
de 3 participantes e carece de marcação.

SETEMBRO

31 Out. | Sáb.

Vamos saber mais sobre os contos tradicionais 
portugueses, num momento de valorização 
da tradição portuguesa e da cultura local, 
direcionado a miúdos e graúdos. A iniciativa 
promove a valorização da identidade cultural, 
focalizada no modo de ser português através 
da leitura de um conto tradicional português. Os 
contos tradicionais são um recurso inestimável 
no plano literário e importantes na formação das 
crianças, enquanto veículos para a transmissão 
de conhecimento, de novos saberes, novas 
aprendizagens e ainda, para o desenvolvimento 
da imaginação dos mais novos.

Quem conta um conto, 
acrescenta e pronto!

HORA DO CONTO | 11h00 | 
Biblioteca Escolar e Comunitária de São Francisco

OUTUBRO

Público: maiores de 12 anos.  | Bilhete: 5€; 
menores de 18 anos: 3€;  lugares com visibilidade 
reduzida: 2,5€  e portadores de cartão “Amigo 
do Fórum”: a partir de 3€. | Duração: 3 horas. 
(aprox.) 

Informações e inscrições: Fórum Cultural 
de Alcochete – Tel.: 212 349 640 | forum.
cultural@cm-alcochete.pt  

31 Out. | Sáb.

Num espetáculo multimédia um ator representa 
Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar a 
lua,  e retrata ainda o percurso da perceção e 
evolução científica da organização do Sistema 
Solar. 

Texto e encenação: Castro Guedes. | 
Interpretação: António Rodrigues. | Intérpretes 
(vídeos): Afonso Guerreiro, Bibi Gomes, 
Fernando Jorge Lopes, Jaime Soares, Karas, 
Marco Mendes e Rui Cerveira. | Cenário: 
Fernando Jorge Lopes e Daniel Verdades. 

“Armstrong” 
pelo Teatro Extremo

TEATRO | 21h30 | 
Fórum Cultural de Alcochete 

A DECORRER...




