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Animação e aventura para os mais novos, de 24 de junho a 19 de julho

 

O projeto Férias Ativas de Verão, uma iniciativa do Município de Alcanena,

feita a pensar na ocupação das crianças do concelho durante o período de férias

escolares, decorre de 24 de junho a 19 de julho de 2013.

 

Dividido em quatro turnos, com a duração de 5 dias cada, este programa

destina-se a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 15

anos e inclui um vasto leque de atividades, nomeadamente:

 

- Ida à Praia;

- Cinema;

- Futebol de Rua;

- Idas às Piscinas;

- Corfebol;

- Basebol;

- Rugby;

- Acampamento nos Olhos de Água.

 

Regulamento e plano de atividades em https://sites.google.com

/site/feriasemalcanena/

 

Oficinas de Verão Leitura e Arte 2013

De 4 a 26 de julho, na Biblioteca Municipal de Alcanena

 

 

Decorrem de 4 a 26 de julho, na Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes

Ferreira, em Alcanena, as Oficinas de Verão “Leitura e Arte” 2013, com um

conjunto de atividades destinadas a crianças com idades compreendidas entre

os 6 e os 12 anos e outras destinadas à população em geral.

 

As atividades realizam-se na sala Gente Jovem e no jardim em frente à

Biblioteca Municipal.

 

A calendarização é a seguinte:

 

Para crianças dos 6 aos 12 anos

 

4 julho | 15:00h – 17:00h

Teatro de Sombras e oficina de expressão plástica

 

11 julho | 15:00h – 17:00h

Teatro de fantoches e construção de um fantoche

 

18 julho | 15:00h – 17:00h

Oficina de Cartonagem, dinamizada por André Delgado
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Domingo, Junho 16, 2013 - 18:25

Situação da Associação Os Quatro
Cantos do Cisne - Constância

Têm sido muitas e contraditórias as informações que

circulam sobre o estado atual de “Os Quatro Cantos do

Cisne – Associação para o Desenvolvimento...

[ler mais]

2 comentários 1,507 leituras
 

Domingo, Junho 9, 2013 - 18:53

A Minha resposta a toda a situação...

O meu nome é Paulo Filipe Diniz Rebelo, residente em

Entroncamento e possuo o contrato Via Verde

Nº515317337, com três identificadores atribuídos...

[ler mais]

2 comentários 1,040 leituras
 

Sábado, Maio 11, 2013 - 14:56

Furto de cães

Bom dia, na qualidade de defensora e protetora dos

direitos dos animais, venho por este meio, alertar todas

os cidadãos desta cidade e outras no...[ler mais]

1 comentários 1,438 leituras
 

Top Leituras

30/06/2013 - CDS considera que apresentação do
Projeto de Resolução do PSD é “manobra dilatória sem
qualquer efeito prático”

26/06/2013 - CDS-PP quer criar a Casa do Universitário

25/06/2013 - Paulo Bica quer Festas no centro da

cidade

16/06/2013 - Candidatura do CDS-PP ouve estudantes

à porta da Escola Secundária

25/06/2013 - David Ribeiro poderá ter de indemnizar a

CP em mais de uma centena de milhares de euros

30/06/2013 - PS realiza 1º Fórum Autárquico no

Entroncamento
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25 julho | 15:00h – 17:00h

Oficina de expressão plástica “As casas da minha terra”

 

Para a população em geral

 

4 julho | 18:00h

Workshop de flores de fuxico, dinamizado por Ana Costa

 

12 julho | 18:00h

Workshop de trabalhos em EVA, dinamizado por Carla Carvalho

 

19 julho | 18:00h

Workshop de decoração de bolos, dinamizado por Cristina Fidalgo

 

26 julho | 18:00h

Workshop de trabalhos em barro, dinamizado por Maria Poejo

 

 

A participação é gratuita, com número limitado de participantes, e sujeita a

inscrição prévia, que deverá ser efetuada na receção da Biblioteca Municipal ou

através do telefone 249 891 207.

 

 

Inauguração da Exposição de Pintura “Imaginários”

Dia 6 de julho na Biblioteca Municipal de Alcanena

 

 

Tem lugar no próximo dia 6 de julho, sábado, pelas 11:00h, a inauguração da

Exposição de Pintura - “Imaginários”. Esta exposição vem na sequência dos

trabalhos realizados pelos alunos da Academia Sénior de Alcanena, no âmbito

das aulas de Artes Plásticas.

 

Esta exposição estará patente ao público, na Biblioteca Municipal de Alcanena,

até ao final do mês de julho.

 

Para mais informações contacte a Biblioteca Municipal de Alcanena através do

telefone 249891207.

 

 

 

Inauguração da Exposição Foto Literária “(Entre) Laços Literários”

Dia 13 de julho na Biblioteca Municipal de Alcanena

 

 

 

Tem lugar no próximo dia 13 de julho, sábado, pelas 16:00h, na Biblioteca

Municipal de Alcanena, a inauguração da Exposição Foto Literária “(Entre)

Laços Literários” – de Marta Moita, uma exposição comemorativa dos 125 anos

de Fernando Pessoa.

 

Esta exposição estará patente ao público, na Biblioteca Municipal de Alcanena,

até ao final do mês de agosto.

 

Para mais informações contacte a Biblioteca Municipal de Alcanena através do

telefone 249891207.

 

CARSOFÉRIAS de verão 2013

Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de verão 2013, um

programa de atividades de tempos livres onde “verão com animação tem

ciência até mais não!”.

De 24 de junho a 30 de agosto
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O ATL de verão – CARSOFÉRIAS 2013 pretende estimular o gosto pela ciência

junto dos mais novos através da realização de experiências científicas, jogos

lúdico-pedagógicos, atividades desportivas e muito mais.

 

Se tens entre 6 e 12 anos, participa nas Carsoférias e vem conhecer o BATista –

o morcego cientista! Como os morcegos não falam, utilizamos um microscópio

para descobrir qual o seu prato favorito e vamos até ao exterior identificar

algumas das borboletas que fazem parte da dieta do BATista. E porque falamos

de comida, vais ser um mini master chef na nossa cozinha, onde a ciência

também é explicada de forma apetitosa. Sempre sonhaste em ter um penteado

diferente? A eletricidade estática dá-te uma ajuda, pois temos experiências que

te vão pôr o cabelo em pé. Nestas Carsoférias, há tempo para explorar as

nossas exposições e há lugar também para o desporto. Dá um mergulho na

ciência e refresca as ideias na praia fluvial.

 

O preço do ATL é de 7,50€ por dia, 30,00€ por semana, ou 25,00€ na semana

de 12 a 16 de agosto (4 dias).

 

O preço inclui seguro, atividades e acompanhamento por parte de monitores

especializados. Não inclui alimentação (os participantes devem trazer almoço e

lanche).

 

As inscrições devem ser efetuadas até 3 dias úteis antes da data pretendida,

havendo vagas disponíveis para todas as semanas até ao final da iniciativa, com

exceção da semana de 08 a 12 de julho (atividades canceladas).

 

Os participantes devem trazer vestuário e calçado adequado às condições

climatéricas e às atividades programadas.

 

Algumas atividades realizam-se no exterior.

 

As atividades repetem-se de duas em duas semanas.

 

As atividades decorrem das 10h00 às 18h00 (as crianças serão recebidas a

partir das 9:30h), com um número máximo de 20 participantes e mínimo de 10

(inscrição obrigatória). Para inscrições e mais informações, consultar

www.alviela.cienciaviva.pt.

 

Exposição “A moda aos olhos de Roque Gameiro”

De 2 de maio a 31 de agosto de 2013, no Museu de Aguarela Roque Gameiro,

em Minde

 

 

 

Abriu ao público, no passado dia 2 de maio, no Museu de Aguarela Roque

Gameiro, em Minde, a exposição “A moda aos olhos de Roque Gameiro”.

 

Esta é a 12ª exposição do Museu de Aguarela Roque Gameiro e estará patente

ao público até ao dia 31 de agosto de 2013, podendo ser visitada de terça-feira a

domingo, das 10:00h às 12:30h e das 14:00h às 18:00h.

 

 

“Romeu e Julieta”- Espetáculo de Ballet

Dia 5 de julho, no Auditório do Conservatório de Música

 

 

O Auditório do Conservatório de Música de Minde recebe, no próximo dia 5 de

julho, às 18:00h, o espetáculo de ballet “Romeu e Julieta”, pelos alunos do

Ateliê de Dança do CAORG.

 

Esta é mais uma iniciativa do CAORG – Centro de Artes e Ofícios Roque

Gameiro.
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O Som das Cores

De 9 a 11 de julho, em Minde

Uma iniciativa do CAORG

 

 

O CAORG - Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro promove, nos dias 9, 10 e

11 de julho (de terça a quinta-feira), das 14:00h às 17:00h, a atividade “O som

das cores”, destinada a crianças dos 1º e 2º anos de escolaridade.

 

Esta iniciativa resulta de um trabalho integrado e desenvolvido pelo Museu de

Aguarela Roque Gameiro, Conservatório de Música e Atelier de Tecelagem.

 

 

Para mais informações, contacte o CAORG, através do telefone 249 840 022 ou

do e-mail info@caorg.pt.

 

 

Exposição de Pintura de Saul Roque Gameiro

De 13 a 29 de julho, no Atelier de Desenho e Pintura do CAORG, em Minde

 

 

Estará patente, entre os dias 13 e 29 de julho de 2013, no Atelier de Desenho e

Pintura do CAORG, em Minde, uma exposição de pintura de Saul Roque

Gameiro.

 

A inauguração da exposição terá lugar às 15:00h do dia 13 de julho, sábado.

 

 

Esta é mais uma iniciativa do CAORG – Centro de Artes e Ofícios Roque

Gameiro.

 

Para mais informações, contacte o CAORG, através do telefone 249 840 022 ou

do e-mail info@caorg.pt.

 

 

Concerto do Charales Chorus

De 14 de julho, no jardim do Museu de Aguarela Roque Gameiro

 

 

O jardim do Museu de Aguarela Roque Gameiro recebe, no próximo dia 14 de

julho, às 17:00h, um Concerto do Charales Chorus.

 

Para mais informações, contacte o CAORG, através do telefone 249 840 022 ou

do e-mail info@caorg.pt.

 

 

Festival do Caracol

De 14 de julho, em Minde

 

 

O CAORG – Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro promove, no próximo

dia 14 de julho, domingo, o Festival do Caracol.

 

A iniciativa terá lugar no Largo do Coreto, em Minde, a partir das 18:00h.

 

 

Para mais informações, contacte o CAORG, através do telefone 249 840 022 ou

do e-mail info@caorg.pt.

 

Para poder comentar deverá efectuar Login ou Registar-se através do formulário de registo no Portal.
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Outros artigos da mesma categoria:

Alcanena recebe feira de produtos dos alunos do 2º e 3º ciclo do Médio Tejo

Município assina acordo de cooperação com o Millennium BCP

Inauguração Requalificação Quartel Bombeiros Municipais

99º Aniversário da Fundação do Concelho de Alcanena

Encontrados os vencedores do Concurso "Alcanena a Ler"

Ildo Rocha, vereador da Câmara Municipal do Sal visita o concelho

Quedas de árvores e cortes de cabos de energia elétrica foram as situações mais verificadas no concelho

Sessão de Esclarecimento e-fatura

Rastreio do Cancro da Mama de 8 de janeiro a 21 de março

Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela

ALCANENA

Férias Ativas de Verão 2013

O projeto Férias Ativas de Verão, uma
iniciativa do Município de Alcanena, feita a

pensar...
 

SARDOAL

Tradicionais Festas de Verão em
Andreus

Animação vai ser a palavra-chave das

tradicionais festas de verão em Andreus,

Sardoal,...
 

SESSÕES DE ESCLARECIMENTO N...

NERSANT continua a divulgar
apoios ao empreendedorismo na
região

Tendo em conta o objetivo de dinamizar a

criação de empresas e negócio na região

do...
 

AÇÃO DE FORMAÇÃO ESPECIALIZ...

115 ativos do Ribatejo na
Formação Inicial de
Empreendedores

Todas as semanas a NERSANT recebe

dezenas de inscrições para a Formação

Inicial para...
 

NERSANT DINAMIZA PORTAL DE...

Mais 140 artigos da região à venda
no ClubNERSANT

Em apenas 6 meses, a NERSANT –

Associação Empresarial da Região de

Santarém, já incluiu...
 

NERSANT DIGITAL

É a ferramenta eficaz para a gestão
das empresas

A NERSANT – Associação Empresarial da

Região de Santarém, criou um pacote de

ferramentas...
 

PENSÕES

Mulheres recebem em média
menos 39%

Na União Europeia, as mulheres recebem

pensões que são, em média, 39% mais

baixas do que...
 

NERSANT ELABORA GRATUITAMEN...

Empresas podem obter
financiamento de 75 % para a
aquisição de serviços através do
Vale Inovação

Reestruturação / reorganização da

empresa e gestão estratégica, exploração

de novos...
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