
quinta-feira, 30 de junho de 2016

julho 2016

CENTRO CIÊNCIA VIVA DO ALVIELA - CARSOSCÓPIO

TRANSPORTES A HIDROGÉNIO” – CAFÉ CIÊNCIA

Dia 1 de julho de 2016, às 21:00h, Café com Ciência no

Centro Ciência Viva do Alviela

O Centro Ciência Viva do Alviela recebe, no próximo dia

1 de julho de 2016, sexta-feira, às 21:00h, mais um Café

Ciência,  cuja  temática  estará  relacionada  com  o

combustível do futuro: o hidrogénio.

O  petróleo  é  um  combustível  não  renovável  e  que

contribui, em muito, para a poluição do meio ambiente,

pelo  que  várias  indústrias  e  investigadores  procuram

novas  fontes  de  energia  combustível.  Neste  contexto,

surge  o  hidrogénio:  renovável,  inesgotável  e  não

poluente. Rui Costa Neto, do Instituto Superior Técnico

da Universidade de Lisboa, explica-nos se o hidrogénio

poderá  substituir  os  combustíveis  fósseis:  será  uma

alternativa  viável?  As  deslocações  ficarão  mais

económicas?  Que  obstáculos  tecnológicos  poderão

existir à sua utilização?

Não perca tempo, inscreva-se e participe em mais um

Café Ciência, com olhos postos na Ciência e Tecnologia

do futuro.

Venha conhecer a investigação tecnológica que está a

ser desenvolvida para termos transportes não poluentes.

As inscrições são gratuitas, obrigatórias e poderão ser

alviela

Torres Novas, PT
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efetuadas  através  do  249  881  805

ouinfo@alviela.cienciaviva.pt

Número máximo de inscrições: 70

CARSOFÉRIAS DE VERÃO 2016

Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de

verão 2016, um programa de atividades de tempos livres

para crianças dos 6 aos 11 anos.

De 27 de junho a 9 de setembro de 2016

O  ATL  de  verão  –  CARSOFÉRIAS  2016  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 11 anos, participa nas CARSOFÉRIAS

e diverte-te  com a ciência que há na Terra!  Sabemos

que  precisamos  de  água para  viver,  mas  será  que  a

água doce tem açúcar e a salgada tem sal? Se há vida

no  nosso  planeta,  o  Sol  é  também  responsável  por

isso… e por conseguirmos cozinhar algo para o lanche:

vamos  construir  um  forno  solar!  Vamos  ser

investigadores e explorar a geobiodiversidade existente

junto ao rio Alviela e descobrir a vida que se esconde

num charco. Hummm… rochas e minerais são a mesma

coisa? E para abrir o apetite para a ciência: deliciosas

gomas de agar-agar e lagartos de pão-de-leite.

Já estás convencido? Inscreve-te já! Estas CARSOférias

até parecem de outro planeta!

O preço do ATL é de 10,00€ por dia, 35,00€ por semana

(semana de 15 a 19 de agosto – 30,00€ - 4 dias), ou

65,00€  para  duas  semanas.  Desconto  de  10%  para

irmãos.

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.

Os participantes devem trazer:

- Roupa e calçado adequado para atividades de interior

e exterior;

- Calçado adequado para banhos no rio, fato de banho e

toalha;

- Chapéu de sol;

- Protetor solar;

- Refeições: lanche da manhã e da tarde e almoço;

- Caixa de sapatos.

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  6

(inscrição  obrigatória).  Para  inscrições  e  mais

informações,  consultarwww.alviela.cienciaviva.pt,  ou

contacte  o  Centro  Ciência  Viva do Alviela,  através do

telefone  249  881  805  ou  do

emailinfo@alviela.cienciaviva.pt.

CIENTISTAS NO CAMPO

De 11 a 13 de julho, no Centro Ciência Viva do Alviela

Para jovens dos 15 aos 17 anos

O Centro Ciência Viva do Alviela promove, de 11 a 13 de

julho  de  2016,  a  atividade  Cientistas  no  Campo,

destinada a jovens com idades compreendidas entre os

15 e os 17 anos.

Tu e 125 outros amigos gostam disto

Gosto 3,7 mil Partilhar

Incorporar Ver no Twitter

Tweets por @TorresNovasFM

20 de dez de 2017

20 de dez de 2017

Secção de Patinagem Artística e o E.Leclerc 

uniram esforços em proveito das vítimas 

dos… goo.gl/fb/TXYegP

 

Torres Novas | Trânsito interrompido em 

Ribeira Ruiva por obras de saneamento 

goo.gl/fb/rtsW3W

 

Torres Novas FM

@TorresNovasFM

Torres Novas FM

@TorresNovasFM

Seguidores (1)

Seguir
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Gostas do contacto com a natureza e de ciência? Se

tens entre 15 e 17 anos, não podes perder Cientistas no

Campo, as férias científicas que o Centro Ciência Viva

do Alviela organizou para ti, de 11 a 13 de julho. São 3

dias  onde  vais  explorar  a  biologia,  geologia  e

hidrogeologia  do Maciço Calcário  Estremenho.  Como?

Com saídas de campo, recolha e análise de águas, visita

a  laboratórios  e  exploração  da  ciência  e  tecnologia

associada  a  uma  importante  indústria  da  região:  os

curtumes.

Vem ser um Cientista no Campo.

As inscrições já estão abertas!

N.º de Participante: Mínimo 6 | Máximo 15

Preços: 50,00€

Receção: Dia 11 de julho, às 9:30h (Os pais que assim o

preferirem podem trazer os jovens no dia 10 de julho, às

21h30)

Saída: Dia 13 de julho, às 18:00h

NOTAS:

O  preço  inclui  refeições,  alojamento  em  regime

camarata-beliche,  seguro,  atividades  e

acompanhamento  por  parte  de  monitores

especializados.

As inscrições devem ser efetuadas até 3 dias úteis antes

do início da atividade.

Os participantes devem trazer:

- Saco-cama

- Pequena mochila

-  Vestuário  e  calçado  adequado  às  atividades

programadas

- Artigos de higiene pessoal

Mais informações através do telefone 249 881 805, do

emailinfo@alviela.cienciaviva.pt  ou

em www.alviela.cienciaviva.pt

CIDLES – CENTRO INTERDISCIPLINAR DE DOCUMENTAÇÃO LINGUÍSTICA E SOCIAL

1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE LÍNGUAS E

VARIEDADES LINGUÍSTICAS AMEAÇADAS NA PENÍNSULA

IBÉRICA: DOCUMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO – LAPI 2016

Dias 1 e 2 de junho, no Hotel Eurosol, em Alcanena

O  CIDLeS  -  Centro  Interdisciplinar  de  Documentação

Linguística e Social promove, nos dias 1 e 2 de julho de

2016,  sexta-feira  e  sábado,  no  Hotel  Eurosol,  em

Alcanena, o 1º Simpósio Internacional sobre Línguas e

Variedades  Linguísticas  Ameaçadas  na  Península

Ibérica:  Documentação  e  Revitalização  (LAPI  2016),

durante  o  qual  mais  de  40  investigadores  de  vários

países  irão  debater  questões  relacionadas  com

diversidade  linguística,  línguas  ameaçadas  e

revitalização linguística na Península Ibérica.

O programa pode ser consultado emhttp://www.cidles.eu

/events/lapi-2016/programa/

Para  informações  adicionais,  por  favor  contacte  Vera

Ferreira,  responsável  pelo  comité  organizador  do

evento,  através  do  número  916906470  ou  do

email info@cidles.eu.

CASA DO POVO DE ALCANENA
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ÉPOCA 2015/2016

No decorrer  do  mês de  julho  de  2016,  os  atletas  da

Casa do Povo de Alcanena (CPA-S) vão participar nas

seguintes competições:

01/07 – Meeting Internacional da Guarda;

02/07  –  Torneio  Internacional  de  Atletismo  Master

“Cidade de Coimbra”, em Coimbra;

02  e  03/07  –  Campeonato  Nacional  de  Juvenis,  em

Lagoa;

09  e  10/07  –  Campeonato  Nacional  de  Masters,  em

Lisboa;

09  e  10/07  –  Campeonato  Nacional  de  Juniores,  em

Viseu;

09 e 10/07 – Campeonato Distrital de Iniciados, em Rio

Maior;

23 e 24/07 – Torneio Internacional de Lançamentos, em

Leiria.

APAL – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALCANENA

CAMPANHA DE RECOLHA DE LIVROS E OUTRO MATERIAL

ESCOLAR

Até 2 de setembro de 2016

Uma iniciativa da APAL – Associação de Pais de

Alcanena

A APAL – Associação de Pais de Alcanena, com o apoio

da  Câmara  Municipal  de  Alcanena,  das  Juntas  de

Freguesia  e  Uniões  de  Freguesia  do  Concelho  e  do

Agrupamento de Escolas de Alcanena, levar a cabo a

sua  sexta  campanha  de  recolha  de  livros  escolares

usados  e  outro  material  escolar  (dicionários,

compassos,  calculadoras,  etc.),  com  vista  à  sua

distribuição  junto  dos  alunos  mais  carenciados  do

Agrupamento de Escolas de Alcanena.

A entrega do referido material deverá ser efetuada na

Junta de Freguesia da sua área de residência, até ao

dia 2 de setembro de 2016.

A posterior distribuição pelas crianças carenciadas será

feita  em  articulação  com  as  escolas  que  estas

frequentam.

Esta iniciativa visa diminuir os custos do ensino para as

famílias, motivar as crianças para preservarem os livros

que têm e motivar a solidariedade na nossa sociedade

concelhia.

O material que já não se use nas nossas escolas será

enviado,  através  de  uma  ONG  que  opera  nesses

territórios, para África.

Colabore  nesta  campanha!  Ajude  as  crianças  com

dificuldades económicas.

CAORG – CENTRO DE ARTES E OFÍCIOS ROQUE GAMEIRO

Ao longo do mês de julho de 2016, o CAORG – Centro

de Artes e Ofícios Roque Gameiro promove a realização

das seguintes atividades:

De 3 de maio a 31 de agosto

Exposição  “Roque  Gameiro  –  a  felicidade  de

observar, entender e sentir”, no Museu de Aguarela

Roque  Gameiro  (todas  as  visitas  serão  guiadas  e

orientadas por técnico qualificado)
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4 a 9 julho, segunda-feira a sábado

-  Estágio  da  Orquestra  Académica  do  Médio  Tejo

(OAMT) no Conservatório de Minde;

5 de julho, terça-feira

-  Concerto  pela  Orquestra  Académica  do  Médio  Tejo

(OAMT),  no  Cine-Teatro  Virgínia,  em Torres  Novas  –

21:30h;

9 de julho, sábado

- Concerto final de estágio da OAMT, em Minde (local e

hora a definir);

11 a 13 de julho, segunda a quarta-feira

-  Master Classe de Piano (aberta a alunos de todo o

país),  orientado por Marta Menezes,  no Conservatório

de Música de Minde

13 de julho, quarta-feira

-  Curso  de  Artes  –  aula  de  aguarela,  no  Ateliê  de

Desenho e Pintura – das 18:00h às 20:00h;

16 de julho, sábado

- Inauguração da Exposição dos trabalhos dos alunos

do curso de aguarela, no Ateliê de Desenho e Pintura –

15:00h (esta exposição estará aberta ao público durante

os restantes dias do mês de julho);

17 de julho, domingo

-  “O  jones  panta-se  na  chaveca”  –  atividade  para

crianças  dos  4  aos  7  anos,  no  jardim  do  Museu  de

Aguarela Roque Gameiro – 10:30h;

-  Concerto  Charales  Chorus,  no  jardim do  Museu  de

Aguarela Roque Gameiro – 18:00h;

20 de julho, quarta-feira

-  Curso  de  Artes  –  aula  de  aguarela,  no  Ateliê  de

Desenho e Pintura – das 18:00h às 20:00h;

24 de julho, domingo

- Museu com Música – concerto pelos alunos da Classe

de Percussão do Conservatório de Minde, no jardim do

Museu de Aguarela Roque Gameiro – 18:00h;

31 de julho, domingo

- Encerramento da Exposição de trabalhos dos alunos

do curso de aguarela, no Ateliê de Desenho e Pintura –

18:00h.

CLUBE DE KARATÉ AMICALE DE ALCANENA

6º ENCONTRO DE KARATÉ NA PRAIA

Dia 3 de julho de 2016, na Praia do Baleal

Terá lugar no próximo dia 3 de julho de 2016, domingo,

na Praia do Baleal, em Peniche, o 6º Encontro de Karaté

na Praia, promovido pelo Clube de Karaté Amicale de

Alcanena.

O programa é o seguinte:

- Treino de manhã: 9:30h

- Visita à Fortaleza de Peniche

- Treino da tarde: 16:00h

Participação gratuita.

Para  mais  informações,  contacte  o  Clube  de  Karaté

Amicale de Alcanena, através do telefone 911 070 702

ou  através  do  email  clube.karate.alcanena@hotmail.

com.

DOMINGO FITNESS

Dia 3 de julho de 2016, na sede do Clube de Karaté

Amicale de Alcanena, em Filhós
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O Clube de Karaté Amicale de Alcanena promove, no

próximo dia 3 de julho de 2016, domingo, na sua sede,

em Filhós, a atividade “Domingo Fitness”, que inclui duas

aulas  de  grupo:  aeróbica,  às  18:00h,  e  localizada,  às

19:00h.

Participação gratuita.

Para  mais  informações,  contacte  o  Clube  de  Karaté

Amicale de Alcanena,  na sua sede,  em Filhós (antiga

Escola Primária), através dos telefones 918 052 654 ou

911  070  702,  ou  através  do

email clube.karate.alcanena@hotmail.com.

sexta-feira, 8 de julho de 2016

8 a 17 de julho 2016

Animação Desportiva na Praia Fluvial dos Olhos de Água

Animação Desportiva na Praia Fluvial dos Olhos de Água
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Aos fins de semana, nos meses de julho e agosto

A Câmara Municipal de Alcanena promove, nos meses de julho e agosto, aos

fins de semana, a realização de atividades de animação desportiva, na Praia

Fluvial dos Olhos de Água, com a colaboração das coletividades do concelho.

No mês de julho, serão dinamizadas as seguintes atividades, nas seguintes

datas:

Dia 2

15:00h – Aula de Kempo

16:00h – Workshop Defesa Pessoal

Dia 3

15:00h – Demonstração Artes Marciais

16:00h – Workshop Kempo

Organização: Associação Rico Duelo

Dia 9

10:00h/19:00h – Torneio Andebol de Praia

Dia 10

10:00h/13:00h – Torneio Andebol de Praia

Organização: JAC Alcanena

Dia 16

16:00h – Mini Cicloturismo

Organização: Vitória Futebol Clube Mindense

17:00h – Aula de Kempo (CRC Malhouense)

Dia 17

17:00h – Aula de Yoga e Meditação

Organização: CRC Malhouense

Dia 23

10:00h/19:00h – Torneio Futebol Praia

Dia 24

10:00h/13:00h – Torneio Futebol Praia

Organização: EFCA

Dia 30

17:00h – Aula de Zumba

Dia 31

14:00h/18:00h – Canoagem

Organização: CMA, Serviço de Desporto e Tempos Livres

No mês de agosto, as atividades a dinamizar serão as seguintes:

Dia 6

10:00h/19:00h – Torneio Futebol Praia

Dia 7

10:00h/13:00h – Torneio Futebol Praia

Organização: EFCA

Dias 13 e 14

13:00h/19:30h – Torneio Vólei Praia

Organização: Consciência Jovem

Dia 20

18:00h/19:30h – Aula de Karaté

Dia 21

18:00h/19:00h – Aula de Aeróbica

Organização: Associação Karaté Amicale Alcanena

Dia 27

17:00h – Passeio BTT

Dia 28

9:00h – Caminhada

14:00h/18:00h – Torneio Vólei de Praia

Organização: Casa do Povo de Alcanena

Para  mais  informações,  contacte  os  serviços  de  Desporto  da  Câmara

Municipal  de  Alcanena,  através  do  email  desporto@cm-alcanena.pt  ou  do
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telefone 249 889 010 ou contacte as Associações envolvidas nesta iniciativa.

Galeria Municipal Maria Lucília Moita

Exposição de Pintura “O Meu Olhar”, de Arnaldo Barateiro
Na Galeria Maria Lucília Moita, de 9 a 29 de julho de 2016

Inauguração dia 9 de julho, às 18:00h

Terá lugar, no próximo dia 9 de julho de 2016, sábado, às 18:00h, na Galeria

Maria  Lucília  Moita,  na  Casa  da  Cultura,  em Alcanena,  a  inauguração  da

Exposição de Pintura “O Meu Olhar”, de Arnaldo Barateiro.

Esta exposição estará patente ao público, na Galeria Maria Lucília Moita, entre

os dias 9 e 29 de julho de 2016, de segunda a sexta-feira, das 9:00h às 12:30h

e das 14:00 às 17:30h.

Mercadinho de Alcanena

Mercadinho de Alcanena
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Dia 9 de julho, na Praça 8 de Maio, em Alcanena

A próxima edição do Mercadinho de Alcanena terá lugar no dia 9 de julho,

sábado, entre as 18:00h e as 23:00h, na Praça 8 de Maio, em Alcanena (em

frente à Câmara Municipal).

O Mercadinho de Alcanena pretende valorizar o meio rural e a sua população,

dinamizando e consolidando as atividades económicas locais de agricultura,

comércio e de artesanato, através da prática de uma agricultura sustentável,

com controlo  da  produção  e  rastreabilidade,  garantia  de  saúde,  higiene  e

segurança  alimentar,  qualidade  e  genuinidade,  através  da  venda  de

proximidade entre produtores e consumidores, na prática do comércio justo,

de  forma  a  potenciar  e  aumentar  a  biodiversidade  dos  alimentos  não

massificados  (ressurgimento  das  variedades  tradicionais)  e  a  tradição

alimentar.

O Mercadinho de Alcanena rege-se por quatro princípios básicos:

- É sustentável

- É o ponto de encontro da cidadania ativa

- É não lucrativo

- É diverso

Os interessados em participar no Mercadinho de Alcanena deverão enviar a

Ficha de Candidatura, devidamente preenchida, através do endereço de email

- mercadinhodealcanena@cm-alcanena.pt.

Para mais informações contacte a Câmara Municipal de Alcanena, através do

emailmercadinhodealcanena@cm-alcanena.pt ou através do telefone 249 889

010.

Caminhadas pelo Concelho

Caminhadas pelo Concelho 2015/2016
Última caminhada da temporada 2015/2016 realiza-se a 10 de julho, na Praia

Fluvial dos Olhos de Água

A última caminhada e convívio de encerramento da temporada 2015/2016 do

projeto Caminhadas pelo Concelho realizam-se no próximo dia 10 de julho, na

Praia Fluvial dos Olhos de Água, estando a concentração marcada para as

09:00h, junto à ponte da Praia Fluvial.

À semelhança do ano anterior, os participantes desta caminhada irão juntar-se

no Auditório do Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio para um lanche

partilhado (a levar pelos participantes) e visionamento de algumas fotos que

foram sendo tiradas ao longo da presente temporada.

Os interessados poderão ainda beneficiar  de uma visita  ao Centro Ciência

Viva do Alviela – Carsoscópio.

Inscrições  em:  https://sites.google.com/site/alcanenatrails/  (caminhada  e

restantes atividades).

Para participar nas Caminhadas pelo Concelho, apenas precisa de vestuário e

calçado  confortável,  adequado  às  condições  climatéricas,  água  e  boa

disposição q.b.

Participe! Venha conhecer o concelho de Alcanena pelos seus próprios pés!

Para mais informações, contacte o Serviço de Desporto e Tempos Livres da
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Câmara  Municipal  de  Alcanena,  através  do  telefone  249  889  112  ou  do

e-mail desporto@cm-alcanena.pt.

Cine-Teatro São Pedro

Concerto Solidário de Marta Menezes ao Piano
Dia 10 de julho de 2016, no Cine-Teatro São Pedro

A favor de Lara Maria

O Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena, recebe, no próximo dia 10 de julho de

2016, domingo, às 22:00h, um Concerto Solidário de Marta Menezes ao Piano,

cujos lucros revertem a favor de Lara Maria.

A Lara é uma criança que nasceu com paralisia  cerebral,  que lhe afeta a

coordenação  motora,  precisando  de  apoio  para  realizar  tratamento  com

fisioterapia especial intensiva, que lhe devolverá esperança para recuperar.

O preço dos bilhetes é de 10,00€, devendo as reservas ser efetuadas através

do telefone 249 889 010.

Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira

Workshop de Origami
Dia 12 de julho de 2016, na Biblioteca Municipal de Alcanena

Para crianças dos 6 aos 15 anos
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A Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, em Alcanena, promove, no

próximo dia 12 de julho, terça-feira, às 15:00h, a realização de um workshop

de Origami, para crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos.

Inscrições gratuitas.

Para  mais  informações,  contacte  a  Biblioteca  Municipal  Dr.  Carlos  Nunes

Ferreira, através do telefone 249 891 207.

Exposição de Pintura “GP – Salão de Verão 2016” – 50 Anos de

Obras Nesta Mostra, de Gomes Pereira
De 18 de junho a 18 de julho de 2016, na Biblioteca Municipal de Alcanena

Está patente, na Biblioteca Municipal Dr. Carlos Nunes Ferreira, em Alcanena,

a exposição de pintura “GP – Salão de Verão 2016” – 50 Anos de Obras Nesta

Mostra, de Gomes Pereira.

A exposição estará patente ao público entre os dias 18 de junho a 18 de julho

de 2016.

Exposição Temática “História do Rock em Portugal
De 13 de julho a 15 de setembro de 2016, na Biblioteca Municipal de Alcanena
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Estará  patente,  na  Biblioteca  Municipal  Dr.  Carlos  Nunes  Ferreira,  em

Alcanena, entre os dias 13 de julho e 15 de setembro de 2016, a exposição

temática “História do Rock em Portugal”.

Uma iniciativa no âmbito do Dia Mundial do Rock, que se assinala a 13 de

julho.

EXPOPELE 2016

EXPOPELE 2016
De 14 a 17 de julho, no Pavilhão Multiusos de Alcanena

Decorre, de 14 a 17 de julho de 2016, no Pavilhão Multiusos de Alcanena, a

terceira edição da EXPOPELE, uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal

de Alcanena e da APIC – Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes,

com  o  apoio  da  ACIS  –  Associação  Empresarial  de  Torres  Novas,

Entroncamento,  Alcanena  e  Golegã,  e  do  CTIC –  Centro  Tecnológico  das

Indústrias  do  Couro,  que  visa  dar  notoriedade  à  Indústria  de  Curtumes

Portuguesa  e  a  toda  a  Fileira  da  Pele  e  do  Couro,  contribuindo  para  a

divulgação das marcas “Alcanena Capital da Pele” e “Leather from Portugal”.

Programa:

14 de julho (quinta-feira)

17:00h | Sessão de Abertura da EXPOPELE 2016

20:00h | Encerramento

15 de julho (sexta-feira)

10:00h | Abertura
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11:00h |  Sessão Solene de Assinatura da Geminação entre o Município de

Alcanena e Santa Croce Sull’Arno, Itália (Salão Nobre da Câmara Municipal de

Alcanena)

18:30h | Conferência Internacional “Novas Soluções Para Novos Desafios: A

Resposta da Indústria Química

20:00h | Encerramento

16 de julho (sábado)

14:00h | Abertura

15:00h  |  Apresentação  do  Curso  Técnico  Superior  Profissional  em  Arte  e

Técnica do Couro, IPT

17:00h | Workshop Limpeza e Conservação de Produtos em Pele

20:00h | Encerramento

17 de julho (domingo)

14:00h | Abertura

17:00h | Desfile de Moda em Pele

20:00h | Encerramento da EXPOPELE 2016

Este evento procura dinamizar e promover o conceito “Alcanena Capital  da

Pele”,  concretizando a expressão desta indústria e de toda a sua fileira no

contexto das economias local, nacional e internacional.

Para além da afirmação do conceito  “Alcanena Capital  da Pele”,  o  evento

pretende, de igual modo, dar relevância à marca “Leather from Portugal”, que

tem  vindo  a  conseguir  uma  afirmação  internacional  por  via  das  inúmeras

participações  em  feiras  internacionais  levadas  a  cabo  por  empresas  de

curtumes,  fruto  das  quais  tem  conseguido  incorporar  as  peles  acabadas

produzidas em Portugal em produtos finais em pele cada vez mais exigente,

com uma componente de valor acrescentado cada vez maior.

A pele de Portugal está cada vez mais presente em produtos de luxo e de alta

qualidade das marcas nacionais e internacionais, para os quais produz direta e

indiretamente, fator da mais alta relevância para a promoção e prestígio da

indústria de curtumes e da fileira do couro portuguesa.

A  EXPOPELE  2016  assume,  assim,  uma  vocação  promocional  para  a

excelência,  inovação  e  design  das  peles  e  artigos  acabados  em  pele,

concebidos, desenvolvidos e produzidos em Portugal e de todos os agentes e

operadores ligados a esta área de atividade.

Férias Ativas de Verão 2016

Férias Ativas de Verão 2016
Animação e aventura para os mais novos, de 20 de junho a 15 de julho

A edição de 2016 das 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 20 de junho a 1 de julho.

Dividido em quatro turnos, com a duração de 5 dias cada (de 20 a 24 de junho;

de 27 de junho a 1 de julho; de 4 a 8 de julho; e de 11 a 15 de julho), 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:
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- Dia de Praia no Baleal;

- Manhãs de Atividade Física;

- Tardes nas Piscinas Municipais;

- Dias na Praia Fluvial dos Olhos de Água.

Mais informações através do telefone 249 889 010 ou do e-mail desporto@cm-

alcanena.pt.

34ºs Passeios Seniores

34ºs Passeios Seniores
De 5 a 22 de julho de 2016

Decorrem,  de  5  a  22  de  julho  de  2016,  os  34ºs  Passeios  Seniores,  uma

iniciativa  da  Câmara  Municipal  de  Alcanena,  através  da  Divisão  de

Desenvolvimento  Humano e  Social,  com o  apoio  das  Juntas  e  Uniões  de

Freguesia do concelho.

Este ano, os passeios decorrerão em Alcobaça e São Martinho do Porto.

O programa é o seguinte:

8:00h | Partida

9:00h | Pequeno-almoço na Esplanada-jardim, em Porto de Mós

10:30h | Visita ao Parque dos Monges - Alcobaça

13:00h | Almoço, no Restaurante Quinta das Carrascas

14:30h | Saída para a Praia de São Martinho do Porto

TARDE LIVRE

17:30h | Regresso

20:00h | Hora provável de chegada

CLDS3G “Crescer e Desenvolver Alcanena”

Férias em Igualdade – “Talentos & Vocações”
Uma iniciativa do CLDS3G “Crescer e Desenvolver Alcanena” para crianças e

jovens do 5º ao 12º ano de escolaridade
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O CLDS3G “Crescer e Desenvolver Alcanena” promove, nos dias 4, 6, 8, 11, 13

e 15 de julho de 2016, entre as 14:00h e as 17:00h, no Pavilhão Multiusos de

Alcanena, a iniciativa Férias em Igualdade – “Talentos & Vocações”, destinada a

crianças e jovens do 5º ao 12º ano de escolaridade.

As inscrições são gratuitas e limitadas, devendo ser efetuadas até ao dia 1 de

julho  de  2016,  no  CLDS3G “Crescer  e  Desenvolver  Alcanena”,  no  Pavilhão

Multiusos de Alcanena, através do emailclds.alcanena@gmail.com ou através

dos telefones 249 098 868 ou 917 438 781.

Inscreve-te! Vem explorar os teus talentos e conhecer as tuas vocações!

Workshop “Aprender a Fazer Receitas Económicas”
Dia 13 de julho de 2016, no Pavilhão Multiusos de Alcanena

O CLDS3G “Crescer e Desenvolver Alcanena” promove, no próximo dia 13 de

julho,  quarta-feira,  entre  as  14:30h  e  as  16:30h,  no  Pavilhão  Multiusos  de

Alcanena, o Workshop “Aprender a Fazer Receitas Económicas”.
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As inscrições são gratuitas e limitadas, devendo ser efetuadas até ao dia 12 de

julho.

Para  mais  informações  e  inscrições,  contacte  o  CLDS3G  “Crescer  e

Desenvolver Alcanena”, através dos telefones 249 098 868 ou 917 438 781.

Sessão Empreendedorismo para Tod@s
Dia 15 de julho, no Auditório da Câmara Municipal de Alcanena

Terá  lugar,  no  próximo dia  15  de julho  de 2016o,  sexta-feira,  às  10:30h,  no

Auditório da Câmara Municipal de Alcanena, a sessão “Empreendedorismo para

Tod@s”, destinada a pessoas desempregadas ou que querem criar  o próprio

emprego.

Com o tema “Apoiar na Criação do Próprio Emprego”, o programa desta sessão

é o seguinte:

10:30h

Rosa  Carvalho,  IEFP  –  Instituto  do  Emprego  e  Formação  Profissional,  I.P.,

Serviço de Emprego de Torres Novas

11:00h

João Santos, NERSANT

11:30h

Testemunhos de Pessoas Empreendedoras

Esta  é  mais  uma  iniciativa  da  Câmara  Municipal  de  Alcanena,  através  do

Gabinete para a Igualdade e Cidadania da Divisão de Desenvolvimento Humano

e Social,  do  CLDS3G – Crescer  e  Desenvolver  Alcanena e do  Gabinete  de

Inserção Profissional, e do IEFP.

Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio

CARSOFÉRIAS de verão 2016
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Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de verão 2016, um

programa de atividades de tempos livres para crianças dos 6 aos 11 anos.

De 27 de junho a 9 de setembro de 2016

O ATL de verão – CARSOFÉRIAS 2016 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 11 anos, participa nas CARSOFÉRIAS e diverte-te com a

ciência que há na Terra! Sabemos que precisamos de água para viver, mas será

que a água doce tem açúcar e a salgada tem sal? Se há vida no nosso planeta,

o Sol é também responsável por isso… e por conseguirmos cozinhar algo para o

lanche: vamos construir um forno solar! Vamos ser investigadores e explorar a

geobiodiversidade  existente  junto  ao  rio  Alviela  e  descobrir  a  vida  que  se

esconde num charco. Hummm… rochas e minerais são a mesma coisa? E para

abrir  o  apetite  para  a  ciência:  deliciosas  gomas  de  agar-agar  e  lagartos  de

pão-de-leite.

Já estás convencido? Inscreve-te já! Estas CARSOférias até parecem de outro

planeta!

O preço do ATL é de 10,00€ por dia, 35,00€ por semana (semana de 15 a 19 de

agosto – 30,00€ - 4 dias), ou 65,00€ para duas semanas. Desconto de 10% para

irmãos.

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.

Os participantes devem trazer:

- Roupa e calçado adequado para atividades de interior e exterior;

- Calçado adequado para banhos no rio, fato de banho e toalha;

- Chapéu de sol;

- Protetor solar;

- Refeições: lanche da manhã e da tarde e almoço;

- Caixa de sapatos.

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 6

(inscrição  obrigatória).  Para  inscrições  e  mais  informações,

consultar  www.alviela.cienciaviva.pt,  ou  contacte  o  Centro  Ciência  Viva  do

Alviela, através do telefone 249 881 805 ou do email info@alviela.cienciaviva.pt.

Cientistas no Campo
De 11 a 13 de julho, no Centro Ciência Viva do Alviela

Para jovens dos 15 aos 17 anos
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O Centro Ciência Viva do Alviela promove, de 11 a 13 de julho de 2016, a

atividade Cientistas no Campo, destinada a jovens com idades compreendidas

entre os 15 e os 17 anos.

Gostas do contacto com a natureza e de ciência? Se tens entre 15 e 17 anos,

não  podes  perder  Cientistas  no  Campo,  as  férias  científicas  que  o  Centro

Ciência Viva do Alviela organizou para ti, de 11 a 13 de julho. São 3 dias onde

vais  explorar  a  biologia,  geologia  e  hidrogeologia  do  Maciço  Calcário

Estremenho. Como? Com saídas de campo, recolha e análise de águas, visita a

laboratórios e exploração da ciência e tecnologia associada a uma importante

indústria da região: os curtumes.

Vem ser um Cientista no Campo.

As inscrições já estão abertas!

N.º de Participante: Mínimo 6 | Máximo 15

Preços: 50,00€

Receção: Dia 11 de julho,  às 9:30h (Os pais que assim o preferirem podem

trazer os jovens no dia 10 de julho, às 21h30)

Saída: Dia 13 de julho, às 18:00h

NOTAS:

O  preço  inclui  refeições,  alojamento  em  regime  camarata-beliche,  seguro,

atividades e acompanhamento por parte de monitores especializados.

As inscrições devem ser efetuadas até 3 dias úteis antes do início da atividade.

Os participantes devem trazer:

- Saco-cama

- Pequena mochila

- Vestuário e calçado adequado às atividades programadas

- Artigos de higiene pessoal

Mais  informações  através  do  telefone  249  881  805,  do

email info@alviela.cienciaviva.pt ou emwww.alviela.cienciaviva.pt

Museu da Boneca
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Exposição Temática “Arte Circense”
Durante o mês de julho de 2016, no Museu da Boneca, em Alcanena

Estará patente, no Museu da Boneca, em Alcanena, entre os dias 1 e 31 de

julho de 2016, a exposição temática “Arte Circense”.

A exposição poderá ser visitada durante o horário de funcionamento do Museu,

de terça a sexta-feira,  das 10:00h às 13:00h e das 14:00h às 18:00h, e aos

sábados e domingos, entre as 14:00h e as 18:00h.

Dia do Restauro

Na primeira quarta-feira de cada mês, poderá trazer a sua boneca e vê-la ser

recuperada ao vivo e gratuitamente (oferta válida para restauros simples, após

avaliação prévia).

Para  mais  informações,  contacte  o  Museu  da  Boneca,  através  do  telefone

249 899 308 ou do emailgeral@museu-boneca.alcanena.pt.

CAORG – Centro de Artes e Ofícios Roque Gameiro

Exposição “Roque Gameiro – a felicidade de observar, entender

e sentir”
De 3 de maio a 31 de agosto, no Museu de Aguarela Roque Gameiro

Está patente, de 3 de maio a 31 de agosto de 2016, no Museu de Aguarela

Roque Gameiro,  em Minde,  a  exposição “  Roque Gameiro – a felicidade de

observar, entender e sentir”.

Esta exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 10:00h às 12:30h

e das 14:00h às 18:00h.

Estágio da Orquestra Académica do Médio Tejo
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De 4 a 9 de julho de 2016, no Conservatório de Música, em Minde

Terá lugar, entre os dias 4 e 9 de julho de 2016, de segunda-feira a sábado, no

Conservatório de Música, em Minde, um estágio da Orquestra Académica do

Médio Tejo.

A fechar este estágio,  estará o concerto final,  no dia 9 de julho, sábado, em

horário e local ainda a definir, em Minde.

Exposição de Trabalhos dos Alunos do Curso de Aguarela
De 16 a 31 de julho de 2016, no Ateliê de Desenho e Pintura do CAORG

Inauguração no dia 16 de julho, às 15:00h

Terá lugar, no dia 16 de julho de 2016, sábado, às 15:00h, no Ateliê de Desenho

e Pintura do CAORG, no Complexo Casa dos Açores, em Minde, a inauguração

da Exposição de Trabalhos dos Alunos do Curso de Aguarela.

A exposição estará patente ao público até ao final do mês de julho.

“O jones panta-se na chaveca”
Dia 17 de julho, no jardim do Museu de Aguarela Roque Gameiro

Para crianças dos 4 aos 7 anos

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

17 de julho de 2016,  domingo,  às 10:30h,  no jardim do Museu de Aguarela

Roque Gameiro, em Minde, a atividade “O jones panta-se na chaveca”.

Concerto do Charales Chorus
Dia 17 de julho, às 18:00h, no jardim do Museu de Aguarela Roque Gameiro

O jardim do Museu de Aguarela Roque Gameiro, em Minde, recebe, no próximo

dia 17 de julho, domingo, às 18:00h, um Concerto do Charales Chorus.

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

do e-mailinfo@caorg.pt, ou o Museu de Aguarela Roque Gameiro, através do

telefone 249 841 292 e do emailmuseuaguarela@caorg.pt.

Festa da Cerveja Malhou

Festa da Cerveja
Dias 8, 9 e 10 de julho de 2016, em Malhou

Terá lugar, nos dias 8, 9 e 10 de julho, sexta, sábado e domingo, em Malhou, a

Festa da Cerveja, uma organização da Comissão de Festas de Malhou 2016 –
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Nascidos 1976 - 1991.

O programa é o seguinte:

Sexta-feira, 8 de julho

19:00h – Abertura do Arraial

20:00h – Serviço de jantares/petiscos

22:30h – Baile com JC Power

After Hours com Pimba d’Elas

Sábado, 9 de julho

12:00h – Serviço de almoços/petiscos

18:30h – Aula aberta de Zumba, com Neuza Duarte

20:00h – Serviço de jantares/petiscos

22:30h – Baile com o Duo Ritmo Certo

After-Hours com DJ Kito

Domingo, 10 de julho

09:30h  –  Início  do  I  Passeio  BTT  Guiado  –  Rota  do  Sol  (inscrições  e

concentração junto à Casa do Povo de Malhou, às 8:30h)

12:00h – Serviço de almoços/petiscos

16:00h – Picaria

Esta iniciativa conta com os apoios da Câmara Municipal  de Alcanena e da

União das Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro.

Apresentação do Livro “Olhares de Saudade”, de Arlete Piedade e João Furtado

Apresentação do Livro “Olhares de Saudade”, de Arlete Piedade

e João Furtado
Dia 9 de julho de 2016, em Espinheiro

Terá lugar, no próximo dia 9 de julho de 2016, sábado, às 17:00h, na sede do

Coro da Associação Musical e Tradições de Espinheiro (antiga Escola Primária),

em Espinheiro, a apresentação do livro “Olhares de Saudade”, de Arlete Piedade

e João Furtado.

A sessão contará com a participação da Associação Musical  e Tradições de

Espinheiro e Coro Infantil do Arneiro das Milhariças.

Esta iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Alcanena e da União

das Freguesias de Malhou, Louriceira e Espinheiro.

Arraial de São Marçal
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Arraial de São Marçal
Dia 9 de julho de 2016, junto à Câmara Municipal de Alcanena

Uma iniciativa dos Bombeiros Municipais de Alcanena

Terá lugar, no próximo dia 9 de julho de 2016, sábado, a partir das 18:00h, junto

à Câmara Municipal de Alcanena,  o Arraial  de São Marçal,  cuja organização

está a cargo dos Bombeiros Municipais de Alcanena.

O programa é o seguinte:

18:00h – Abertura do Recinto de Festas junto à Câmara Municipal de Alcanena

19:30h – Arraial do Petisco

22:00h – Animação e Baile com Klimax Music

Os eventuais lucros revertem para a aquisição de equipamentos e material de

apoio dos bombeiros.

Esta iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Alcanena.

JUBILARE – Associação Cultural e Social de Alcanena

Concerto de Verão
Dia 9 de julho de 2016, no Miradouro Joaquim Ramos Vieira, em Alcanena

Uma iniciativa da JUBILARE - Associação Cultural e Social de Alcanena
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A JUBILARE – Associação Cultural e Social de Alcanena promove, no próximo

dia 9 de julho de 2016, sábado, às 21:30h, no Miradouro Joaquim Ramos Vieira,

em Alcanena, o Concerto de Verão, que contará com a atuação dos seguintes

grupos:

- Coral JUBILARE de Alcanena;

- Música e Tradições de Espinheiro;

- Robustuna Afonsina – Casais Robustos.

Esta iniciativa conta com os apoios da Câmara Municipal de Alcanena, da União

das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira, do Centro de Bem Estar Social de

Alcanena, do Sindicato de Curtumes de Alcanena e da Fundação INATEL.

Festa de Verão – Serra de Santo António

Festa de Verão
Dia 17 de julho, em Serra de Santo António

Terá lugar, no dia 17 de julho de 2016, domingo, em Serra de Santo António, a

Festa de Verão, uma organização do Centro de Bem Estar Social da Serra de

Santo António.

O programa é o seguinte:

12:00h – Almoços

15:00h – Bolos fritos / petiscos (caracóis, pipis, bifanas)

19:00h – Jantares

21:00h – Animação Musical com Sérgio Jorge
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23:00h – Sorteio das Rifas

Esta iniciativa conta com os apoios da Câmara Municipal  de Alcanena e da

Junta de Freguesia de Serra de Santo António.

APAL – Associação de Pais de Alcanena

Campanha de Recolha de Livros e Outro Material Escolar
Até 2 de setembro de 2016

Uma iniciativa da APAL – Associação de Pais de Alcanena

A APAL – Associação de Pais de Alcanena, com o apoio da Câmara Municipal

de Alcanena, das Juntas de Freguesia e Uniões de Freguesia do Concelho e do

Agrupamento de Escolas de Alcanena, levar a cabo a sua sexta campanha de

recolha  de  livros  escolares  usados  e  outro  material  escolar  (dicionários,

compassos, calculadoras, etc.),  com vista à sua distribuição junto dos alunos

mais carenciados do Agrupamento de Escolas de Alcanena.

A entrega do referido material deverá ser efetuada na Junta de Freguesia da sua

área de residência, até ao dia 2 de setembro de 2016.

A posterior distribuição pelas crianças carenciadas será feita em articulação com

as escolas que estas frequentam.

Esta iniciativa visa diminuir  os custos do ensino para as famílias,  motivar as

crianças para preservarem os livros que têm e motivar a solidariedade na nossa

sociedade concelhia.

O material que já não se use nas nossas escolas será enviado, através de uma

ONG que opera nesses territórios, para África.

Colabore nesta campanha! Ajude as crianças com dificuldades económicas.
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