
PPostal { cultural e desportivo }
Câmara Municipal de Aljustrel

Abril 2014 .36



a 16 de 

Março de 1974, o MFA d-

ecidiu avançar. O major Otelo 

Sar

aiva de Carvalho fez o plano militar e, na 

madrug

ada de 25 de Abril, a operação "Fim-regime" 

tomou 

conta dos pontos mais importantes da cidade de 

Lisboa, em 

especial do aeroporto, da rádio e da tv.

As forças do MFA, 
lideradas pelo capitão Salgueiro Maia, cercaram e tomaram o 

quartel do Carmo, 
onde se refugiara Marcelo Caetano. Rapidamente, o golpe de 

estado militar foi bem recebido pela população portuguesa, que veio para as ruas 

sem medo.

Para os militares saberem quando avançar foram lançadas duas "senhas" na rádio, a 

primeira foi a música "E Depois do Adeus", de Paulo de Carvalho, a segunda foi 

"Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso, 
que ficou ligada para sempre ao 

25 de Abril.

Depois de afastados todos os 

responsáveis pela ditadura 

em Portugal, o MFA libertou 

os presos políticos e 

acabou com a censura 

sobre a Imprensa. E 

assim começou um 

novo período da nossa 

História, onde temos 

liberdade, as crianças 

todas podem ir à 

escola e o País juntou-

se ao resto da 

Europa.

Mas ainda há muito, 

muito caminho a 

percorrer...

Fonte:http://myguide

.iol.pt/profiles/blogs/a-

hist-ria-do-25-de-

abril-explicada-s-

crian-as-e-que-

muitos

No dia 25 de Abril 

de 1974, ocorreu o 

golpe de estado em 

Portugal que ficou 

conhecido para 

sempre como a 

"Revolução dos 

Cravos". Diz-se que 

foi uma revolução 

porque a política do 

nosso País se 

alterou 

completamente.

No entanto não 

houve a violência 

habitual das 

revoluções, o 

derrame de sangue 

inocente e em vez 

de balas, que 

matam, havia 

cravos por todo o 

lado, significando o 

renascer da vida e a 

mudança!

O povo português fez 

este golpe de estado 

porque não estava 

contente com o 

governo de Marcelo 

Caetano, que seguiu 

a política de Salazar (o 

Estado Novo), que 

era uma ditadura. Esta 

forma de governo sem 

liberdade durou cerca de 

48 anos!

Enquanto os outros 

países da Europa 

avançavam e progrediam 

em democracia, o 

regime português mantinha 

o nosso país atrasado e 

fec

hado a 

novas ideias.
A escola 

A escola só 

era obrigatória até à 4ª 

classe e era complicado continuar a 

estudar depois disso.

 Todos os homens eram obrigados a ir à tropa (na 

altura estava a acontecer a Guerra Colonial) e a 

censura, conhecida como "lápis azul", é que escolhia o que 

as pessoas liam, viam e ouviam nos jornais, na rádio e na 

televisão.

Antes do 25 de Abril, todos se mostravam descontentes, mas não 

podiam dizê-lo abertamente e 
as manifestações dos 

estudantes deram muitas 

preocupações ao governo.

Os estudantes queriam 

que todos pudessem 

aceder igualmente ao 

ensino, liberdade de 

expressão e o fim da 

Guerra Colonial, que 

consideravam inútil.

Sabias que os países 

estrangeiros, que no 

início apoiavam 

Salazar e a sua política, 

começaram a fazer 

pressão contra Portugal. 

Por isso o governante 

dizia que o nosso País 

estava 

"orgulhosamente só".

Quando Salazar 

morreu foi substituído 

por Marcelo Caetano, 

que não mudou nada na 

política.

A solução acabou por 

vir do lado de quem 

fazia a guerra: os 

militares. Cansados 

desse conflito e da falta 

de liberdade criaram o 

Movimento das Forças 

Armadas (MFA), 

conhecido como o 

"Movimento dos 

Capitães".

Depois de um golpe 

falhado a 16 de  Março 

de 1974, o MFA decidiu 

avançar. O major Otelo 

Saraiva de Carvalho fez 

o plano militar e, na 

madrugada de 25 de 

Abril, a operação "Fim-

regime" tomou conta 

dos pontos mais 

importantes da cidade 

de Lisboa, em especial 

do aeroporto, da rádio e 

da tv.

As forças do MFA, 

lideradas pelo capitão 

Salgueiro Maia, 

cercaram e tomaram o 

quartel do Carmo, onde 

se refugiara Marcelo 

Caetano. Rapidamente, 

o golpe de estado 

militar foi bem recebido 

pela população 

portuguesa, que veio 

para as ruas sem 

medo.

Para os militares 

saberem quando 

avançar foram lançadas 

duas "senhas" na rádio, a 

primeira foi a música "E 

Depois do Adeus", de Paulo 

de Carvalho, a segunda foi "Grândola, Vila Morena", de Zeca 

Afonso, que ficou ligada para sempre ao 25 de Abril.

Depois de afastados todos os responsáveis pela ditadura 

em Portugal, o MFA libertou os presos políticos e 

acabou com a censura sobre a Imprensa. E 

assim começou um novo período da nossa 

História, onde temos liberdade, 

as crianças 

No dia 

25 de Abril de 1974, 

ocorreu o golpe de estado em 

Portugal que ficou conhecido para sempre 

como a "Revolução dos Cravos". Diz-se que foi 

uma revolução porque a política do nosso País se 

alterou completamente.

No entanto não houve a violência habitual das revoluções, o 

derrame de sangue inocente 
e em vez de balas, que 

matam, havia cravos 

por todo o lado, 

significando o 

renascer da vida e a 

mudança!

O povo 

português fez este 

gol

pe de estado 

porque não 

estava contente 

com o governo de 

Marcelo Caetano, 

que seguiu a 

política de 

Salazar (o Estado Novo), 

que era uma 

ditadura. Esta forma de governo sem 
liberdade durou 

cerca de 48 anos!

Enquanto os outros países da Europa avançavam e 
progrediam em 

democracia, o regime português mantinha o nosso país atrasado e fechado a 

novas ideias.

A escola só era obrigatória até 

à 4ª classe e era complicado 

continuar a estudar 

depois disso.

 Todos os homens 

eram obrigados a ir à tropa 

(na altura estava a 

acontecer a Guerra 

Colonial) e a 

censura, conhecida como 

"lápis azul", é que 

escolhia o que as pessoas 

liam, viam e 

ouviam nos jornais, na 

rádio e na 

televisão.

Antes do 25 de 

Abril, todos se mostravam 

descontentes, mas 

não podiam dizê-lo 

abertamente e as 

manifestações dos 

estudantes deram 

muitas preocupações ao 

governo.

Os estudantes queriam 

que todos pudessem aceder 

igualmente ao ensino, 

liberdade de expressão e o fim da 

Guerra Colonial, que consideravam inútil.

Sabias que os países estrangeiros, que no início apoiavam Salazar e a sua política, 

começaram a fazer pressão contra Portugal. Por isso o governante dizia que o nosso País 

estava "orgulhosamente só".

Quando Salazar morreu foi substituído por Marcelo Caetano, que não mudou nada na política.

A solução acabou por vir do lado de quem fazia a guerra: os militares. Cansados desse conflito 

e da falta de liberdade criaram o Movimento das 
Forças Armadas (MFA), conhecido 

como o "Movimento dos Capitães".

Depois de um golpe falhado a 16 

de Março de 1974, o MFA 

decidiu avançar. 
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No dia 25 de Abril de 1974, ocorreu o golpe de estado em 

Portugal que ficou conhecido para sempre como a 

"Revolução dos Cravos". 

Diz-se que foi 

uma revolução porque a 

política 

do nosso País se alterou 

comp

letamente.

No entanto não houve a 

violência habitual das 

revoluções, o derrame 

de sangue inocente e 

em vez de balas, que 

matam, havia cravos por 

todo o lado, significando 

o renascer da vida e a 

mudança!

O povo português fez 

este golpe de estado 

porque não estava 

contente com o governo 

de Marcelo Caetano, que 

seguiu a política de 

Salazar (o Estado Novo), 

que era uma ditadura. Esta 

forma de governo sem 

liberdade durou cerca de 48 

anos!

Enquanto os outros países 

da Europa avançavam e 
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português mantinha o 

nosso país atrasado e 
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4ª classe e era complicado 

continua

r a estudar depois disso.
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estava a acontecer a Guerra 

Colonial) e a censura, 

conhecida como "lápis azul", é 

que escolhia o que as pessoas liam, viam e ouviam nos jornais, na rádio e 

na televisão.

Antes do 25 de Abril, todos se mostravam descontentes, mas não podiam 

dizê-lo abertamente e as manifestações dos estudantes deram 

muitas preocupações ao governo.

Os estudantes queriam que todos pudessem aceder 
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o fim da Guerra Colonial, que 
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2 a 30 | ter a sex
10h00 - Hora do Conto: “Os Barrigas e os 
Magriços”, Álvaro Cunhal.

10h45 - Oficina da Criação – Atelier 
Fotográfico (tema liberdade)
Este dará lugar à exposição “Abril, 40 
anos”.

4 | sex
09h30 – Conferências de Aljustrel – 
Cidadania, Inovação & Território
“Os Desafios do Desenvolvimento: Crise 
Demográfica e Territorial”

05 | sáb
09h00 – Abril de 74: “Ressonâncias 
Contemporâneas no Alentejo”

09h30 - Conferências de Aljustrel – 
Cidadania Inovação & Território
“Forúm de projetos e iniciativas – 
Inovação & Desenvolvimento Territorial”

15h30 – Inauguração da Exposição de 
Fotografia “Olhar a Liberdade”, edição de 
2013

Destinada a alunos do pré-escolar e 1º 
ciclo do ensino básico.
[Biblioteca Municipal]

Destinada a alunos do pré-escolar e 1º 
ciclo do ensino básico.
[Sala Polivalente da Biblioteca Municipal]

Org.: CMA
Apoio: ESDIME

[Cine Oriental]

Consultar programa próprio.
Org.: CMA, Minom, NUOME
Apoio: Rmb, Museu da Ruralidade, 
ppontodosmuseus.pt

[Museu Municipal]

Org.: CMA
Apoio: ESDIME

[Cine Oriental]

Org.: Junta de Freguesia de Messejana
Apoio: CMA

[Centro de Multiatividades de Messejana]

16h00 – Sessão de Cinema Documental 
“Hora da Liberdade”

16h30 – Sessão de Cinema Infantil

21h30 – Cinema “Os Capitães de Abril”

06 | dom
11h00 – Concerto “Primavera Musical” 
pela banda da SMIRA

14h30 – “Velas ao Vento”
Abertura do Moinho Maralhas e visitas 
guiadas ao mesmo pelos técnicos do 
Museu Municipal

15h00 – Sessão de Cinema Infantil

“Primavera Musical” – Arruadas pela 
Banda da SMIRA
15h00 
16h00
16h30
17h00

15h30 – Sessão de Cinema Documental 
“Hora da Liberdade”

17h00 – Espetáculo Musical “40 anos 
d'Abril”: Nova Aurora “A cantar Abril” e 
Grupo Coral “Rosas de Abril”

21h30 – Teatro Infantil – PIM PAM PUM
“A Menina lá do Fundo da Sala” 

11 | sex 
21h00 - Teatro Infantil – PIM PAM PUM
“A Menina lá do Fundo da Sala” 

Org.: Junta de Freguesia de Messejana
Apoio: CMA

[Escola Primária – Aldeia dos Elvas]

Org.: CMA, Junta de Freguesia de S.J. Negrilhos

[Centro Sociocultural de S.J. Negrilhos]

Org.: Junta de Freguesia de S.J.Negrilhos
Apoio: CMA

[Centro Sociocultural de S.J. Negrilhos]

Org.: SMIRA, União das Freguesias de Aljustrel 
e Rio de Moinhos
Colab.: CMA, TLA Rádio

[Frente ao Centro Cultural de Rio de 
Moinhos]

[Moinho Maralhas]

Org.: CMA, Junta de Freguesia de Ervidel 
[Auditório do Centro Cultural de Ervidel]

– Carregueiro
 – Bairro de Vale d'Oca
 – Bairro do Plano 
 – Bairro de S. João 

Org.: SMIRA, União das Freguesias de Aljustrel 
e Rio de Moinhos
Colab.: CMA, TLA Rádio

Org.: CMA, Junta de Freguesia de Messejana

[Sala Polivalente junto ao Pavilhão de 
Messejana]

Org.: CMA, União de Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos

[Centro Comunitário de Rio de Moinhos]

[Auditório da Biblioteca Municipal]

Org.: CMA, União das Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos

[Centro Cultural de Rio de Moinhos]

12 | sáb
09h00 – Torneio de Pataco/Sueca

10h00 – Inauguração da exposição “Olhar 
a Liberdade – 8ª edição”

15h00 – Sessão de Cinema Infantil

16h00 – Teatro Infantil – PIM PAM PUM
“A Menina lá do Fundo da Sala”

16h30 - “Encontros com a Escrita”
Apresentação do livro ”Álvaro Cunhal e 
Antifascismo na Astrologia Histórica”
de Francisco Limpo Queiroz.

13 | dom 
09h00 – Passeio BTT

15h00 – Torneio de Sueca

16h00 – Concerto “Primavera Musical” 
pela banda da SMIRA

16h00 – Teatro Infantil – PIM PAM PUM
“A Menina lá do Fundo da Sala”

16h00 – Espetáculo Musical “40 anos 
d'Abril”: Nova Aurora “A cantar Abril” e 
Grupo Coral do Sindicato Mineiro de 
Aljustrel

17h30 – “Primavera Musical” – Arruada 
pela Banda da SMIRA

19 | sáb
10h00 – Torneio de Pataco

Org.: União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos
Apoio: CMA

[Centro Comunitário de Rio de Moinhos]

Org.: CMA
Apoio: Juntas de Freguesia do Concelho, Crédito 
Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar, Halcon 
Viagens, IPDJ, Monte dos Poços – Agroturismo.

[Mercado Municipal]

Org.: CMA, União das Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos

[Centro Cultural de Rio de Moinhos]

Org.: CMA, Junta de Freguesia de Messejana

[NARM - Messejana]

[Auditório da Biblioteca Municipal]

Org.: União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos. Apoio: CMA

[Concentração junto ao Centro 
Comunitário de Rio de Moinhos]

Org.: CMA, União das Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos

[Centro Comunitário de Vale d'Oca]

Org.: SMIRA, Junta de Freguesia de Messejana
Colab.: CMA, TLA Rádio

[Praça 1º de Julho de Messejana]

Org.: CMA, Junta de Freguesia de Ervidel

[Auditório do Centro Cultural de Ervidel]

Org.: CMA, União das Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos

[Centro de Convívio de Vale d'Oca]

Org.: SMIRA, Junta de Freguesia de Messejana
Colab.: CMA, TLA Rádio

[Aldeia dos Elvas]

Org.: CMA, União das Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos

[Campo da Bola do Grupo Motard “Os 
Cortenhos”  – Corte Vicente Anes]
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comemorações

25 de Abril em Aljustrel

2 de abril a 4 de maio
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a 16 de 

Março de 1974, o MFA d-

ecidiu avançar. O major Otelo 

Sar

aiva de Carvalho fez o plano militar e, na 

madrug

ada de 25 de Abril, a operação "Fim-regime" 

tomou 

conta dos pontos mais importantes da cidade de 

Lisboa, em 

especial do aeroporto, da rádio e da tv.

As forças do MFA, 
lideradas pelo capitão Salgueiro Maia, cercaram e tomaram o 

quartel do Carmo, 
onde se refugiara Marcelo Caetano. Rapidamente, o golpe de 

estado militar foi bem recebido pela população portuguesa, que veio para as ruas 

sem medo.

Para os militares saberem quando avançar foram lançadas duas "senhas" na rádio, a 

primeira foi a música "E Depois do Adeus", de Paulo de Carvalho, a segunda foi 

"Grândola, Vila Morena", de Zeca Afonso, 
que ficou ligada para sempre ao 

25 de Abril.

Depois de afastados todos os 

responsáveis pela ditadura 

em Portugal, o MFA libertou 

os presos políticos e 

acabou com a censura 

sobre a Imprensa. E 

assim começou um 

novo período da nossa 

História, onde temos 

liberdade, as crianças 

todas podem ir à 

escola e o País juntou-

se ao resto da 

Europa.

Mas ainda há muito, 

muito caminho a 

percorrer...

Fonte:http://myguide

.iol.pt/profiles/blogs/a-

hist-ria-do-25-de-

abril-explicada-s-

crian-as-e-que-

muitos

No dia 25 de Abril 

de 1974, ocorreu o 

golpe de estado em 

Portugal que ficou 

conhecido para 

sempre como a 

"Revolução dos 

Cravos". Diz-se que 

foi uma revolução 

porque a política do 

nosso País se 

alterou 

completamente.

No entanto não 

houve a violência 

habitual das 

revoluções, o 

derrame de sangue 

inocente e em vez 

de balas, que 

matam, havia 

cravos por todo o 

lado, significando o 

renascer da vida e a 

mudança!

O povo português fez 

este golpe de estado 

porque não estava 

contente com o 

governo de Marcelo 

Caetano, que seguiu 

a política de Salazar (o 

Estado Novo), que 

era uma ditadura. Esta 

forma de governo sem 

liberdade durou cerca de 

48 anos!

Enquanto os outros 

países da Europa 

avançavam e progrediam 

em democracia, o 

regime português mantinha 

o nosso país atrasado e 

fec

hado a 

novas ideias.
A escola 

A escola só 

era obrigatória até à 4ª 

classe e era complicado continuar a 

estudar depois disso.

 Todos os homens eram obrigados a ir à tropa (na 

altura estava a acontecer a Guerra Colonial) e a 

censura, conhecida como "lápis azul", é que escolhia o que 

as pessoas liam, viam e ouviam nos jornais, na rádio e na 

televisão.

Antes do 25 de Abril, todos se mostravam descontentes, mas não 

podiam dizê-lo abertamente e 
as manifestações dos 

estudantes deram muitas 

preocupações ao governo.

Os estudantes queriam 

que todos pudessem 

aceder igualmente ao 

ensino, liberdade de 

expressão e o fim da 

Guerra Colonial, que 

consideravam inútil.

Sabias que os países 

estrangeiros, que no 

início apoiavam 

Salazar e a sua política, 

começaram a fazer 

pressão contra Portugal. 

Por isso o governante 

dizia que o nosso País 

estava 

"orgulhosamente só".

Quando Salazar 

morreu foi substituído 

por Marcelo Caetano, 

que não mudou nada na 

política.

A solução acabou por 

vir do lado de quem 

fazia a guerra: os 

militares. Cansados 

desse conflito e da falta 

de liberdade criaram o 

Movimento das Forças 

Armadas (MFA), 

conhecido como o 

"Movimento dos 

Capitães".

Depois de um golpe 

falhado a 16 de  Março 

de 1974, o MFA decidiu 

avançar. O major Otelo 

Saraiva de Carvalho fez 

o plano militar e, na 

madrugada de 25 de 

Abril, a operação "Fim-

regime" tomou conta 

dos pontos mais 

importantes da cidade 

de Lisboa, em especial 

do aeroporto, da rádio e 

da tv.

As forças do MFA, 

lideradas pelo capitão 

Salgueiro Maia, 

cercaram e tomaram o 

quartel do Carmo, onde 

se refugiara Marcelo 

Caetano. Rapidamente, 

o golpe de estado 

militar foi bem recebido 

pela população 

portuguesa, que veio 

para as ruas sem 

medo.

Para os militares 

saberem quando 

avançar foram lançadas 

duas "senhas" na rádio, a 

primeira foi a música "E 

Depois do Adeus", de Paulo 

de Carvalho, a segunda foi "Grândola, Vila Morena", de Zeca 

Afonso, que ficou ligada para sempre ao 25 de Abril.

Depois de afastados todos os responsáveis pela ditadura 

em Portugal, o MFA libertou os presos políticos e 

acabou com a censura sobre a Imprensa. E 

assim começou um novo período da nossa 

História, onde temos liberdade, 

as crianças 

s crianças 

todas podem ir à escola e o 

País juntou-se ao resto da Europa.

Mas ainda há muito, muito caminho a 

percorrer...

Fonte: http://myguide.iol.pt/profiles/blogs/a-hist-ria-do-

25-de-abril-explicada-s-crian-as-e-que-muitos

No dia 25 de Abril de 1974, ocorreu o golpe de estado em 

Portugal que ficou conhecido para sempre como a 

"Revolução dos Cravos". 

Diz-se que foi 

uma revolução porque a 

política 

do nosso País se alterou 

comp

letamente.

No entanto não houve a 

violência habitual das 

revoluções, o derrame 

de sangue inocente e 

em vez de balas, que 

matam, havia cravos por 

todo o lado, significando 

o renascer da vida e a 

mudança!

O povo português fez 

este golpe de estado 

porque não estava 

contente com o governo 

de Marcelo Caetano, que 

seguiu a política de 

Salazar (o Estado Novo), 

que era uma ditadura. Esta 

forma de governo sem 

liberdade durou cerca de 48 

anos!

Enquanto os outros países 

da Europa avançavam e 

progrediam em 

democracia, o regime 

português mantinha o 

nosso país atrasado e 

fechado a novas ideias.

A 

escola só era obrigatória 

até à 

4ª classe e era complicado 

continua

r a estudar depois disso.

 Todos os 

homens eram obrigados a ir 

à tropa (na altura 

estava a acontecer a Guerra 

Colonial) e a censura, 

conhecida como "lápis azul", é 

que escolhia o que as pessoas liam, viam e ouviam nos jornais, na rádio e 

na televisão.

Antes do 25 de Abril, todos se mostravam descontentes, mas não podiam 

dizê-lo abertamente e as manifestações dos estudantes deram 

muitas preocupações ao governo.

Os estudantes queriam que todos pudessem aceder 

igualmente ao ensino, liberdade de expressão e 

o fim da Guerra Colonial, que 

considera

No dia 

25 de Abril de 1974, 

ocorreu o golpe de estado em 

Portugal que ficou conhecido para sempre 

como a "Revolução dos Cravos". Diz-se que foi 

uma revolução porque a política do nosso País se 

alterou completamente.

No entanto não houve a violência habitual das revoluções, o 

derrame de sangue inocente 
e em vez de balas, que 

matam, havia cravos 

por todo o lado, 

significando o 

renascer da vida e a 

mudança!

O povo 

português fez este 

gol

pe de estado 

porque não 

estava contente 

com o governo de 

Marcelo Caetano, 

que seguiu a 

política de 

Salazar (o Estado Novo), 

que era uma 

ditadura. Esta forma de governo sem 
liberdade durou 

cerca de 48 anos!

Enquanto os outros países da Europa avançavam e 
progrediam em 

democracia, o regime português mantinha o nosso país atrasado e fechado a 

novas ideias.

A escola só era obrigatória até 

à 4ª classe e era complicado 

continuar a estudar 

depois disso.

 Todos os homens 

eram obrigados a ir à tropa 

(na altura estava a 

acontecer a Guerra 

Colonial) e a 

censura, conhecida como 

"lápis azul", é que 

escolhia o que as pessoas 

liam, viam e 

ouviam nos jornais, na 

rádio e na 

televisão.

Antes do 25 de 

Abril, todos se mostravam 

descontentes, mas 

não podiam dizê-lo 

abertamente e as 

manifestações dos 

estudantes deram 

muitas preocupações ao 

governo.

Os estudantes queriam 

que todos pudessem aceder 

igualmente ao ensino, 

liberdade de expressão e o fim da 

Guerra Colonial, que consideravam inútil.

Sabias que os países estrangeiros, que no início apoiavam Salazar e a sua política, 

começaram a fazer pressão contra Portugal. Por isso o governante dizia que o nosso País 

estava "orgulhosamente só".

Quando Salazar morreu foi substituído por Marcelo Caetano, que não mudou nada na política.

A solução acabou por vir do lado de quem fazia a guerra: os militares. Cansados desse conflito 

e da falta de liberdade criaram o Movimento das 
Forças Armadas (MFA), conhecido 

como o "Movimento dos Capitães".

Depois de um golpe falhado a 16 

de Março de 1974, o MFA 

decidiu avançar. 

O major 

11h00 – Atletismo e Jogos Tradicionais

13h00 – Almoço dos ex-combatentes da 
Guerra Colonial

14h30 – Torneio de Sueca

15h00 – Reabertura do Espaço Criança
Insufláveis, jogos recreativos, pinturas 
faciais… 

15h30 – Espetáculo Musical “40 anos 
d'Abril”: Nova Aurora “A cantar Abril”, Grupo 
Coral “Os Cigarras” e Grupo de Cantares 
Femininos de Aljustrel

16h00 – Inauguração da Exposição “Olhar a 
Liberdade, edição de 2013”
Atuação do Grupo Coral da Freguesia de 
S.J. Negrilhos
Atuação de Sandra Lança

16h30 – Torneio de Malha

17h00 – Atuação do Grupo Coral da 
Freguesia de S.J. Negrilhos
Distribuição de cravos

17h30 – Distribuição de cravos

21h30 – Sessão de cinema “ Mandela: 
Longo Caminho para a Liberdade”

22h00 – “Baile da Liberdade” com Ricardo 
Glória

26 | sáb
09h00 – 4º Passeio Concelhio em 
Motorizadas Antigas

Org.: Junta de freguesia de S.J. Negrilhos
Apoio: CMA

[Largo da Sociedade - Jungeiros]

Inscrições na secretaria da Câmara e 
Juntas de Freguesia
Org.: CMA
Apoio: Ex-combatentes da Guerra Colonial

[Pavilhão do Parque de Expo. e Feiras]

Org.: Junta de Freguesia de Ervidel

[Centro de Convívio - Ervidel]

[Praça da Resistência]

[Praça da Resistência]

Org.: Junta de Freguesia de S.J. Negrilhos 
Apoio: CMA

[Centro Comunitário - Jungeiros]

Org.: Junta de Freguesia de Ervidel
Apoio: CMA

[Jardim da Liberdade - Ervidel]

Org.: Junta de Freguesia de Messejana
Apoio: CMA

[Praça 1º de Julho - Messejana]

Org.: Junta de Freguesia de Messejana
Apoio: CMA

[Aldeia dos Elvas]

Entradas livres
[Auditório da Biblioteca Mun. de Aljustrel]

Org.: Grupo Etnográfico de Danças e Cantares 
Planície Alentejana. Apoio: CMA

[Centro Sociocultural – S.J. Negrilhos]

Org.: Grupo Motard “Os Cortenhos” 
Apoio: CMA, União das Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos

[Concentração junto à sede do Grupo 
Motard “Os Cortenhos” – Corte V. Anes]

10h00 – Torneio 25 de Abril “Armindo 
Peneque”

10h00 – Torneio de Pataco

10h00 – Passeio a Cavalo e Charrete

11h00 – Cerimónia de Inauguração do 
Centro de Recursos da Freguesia 
Assinatura do protocolo de colaboração com 
o associativismo
Tomada de posse dos membros do forúm 
comunidade ativa

11h30 – Concerto “Primavera Musical” pela 
banda da SMIRA

15h00 – Encontro de Poesia Popular 
“Entoar Abril”

15h00 – Encontro de Futebol: Escolinhas 
“Petizes e Traquinas”

15h00 – Sessão Solene de Homenagem ao 
Poder Local Democrático

15h00 – Torneio de Sueca

15h00 – Torneio de Sueca

15h00 – Espetáculo Musical “40 anos d' 
Abril”: Nova Aurora “A Cantar Abril”

16h00 – Futebol de Cinco

16h00 – Concerto “Primavera Musical” pela 
banda da SMIRA

Org.: SCMA – Secção de Hóquei em Patins
Apoio: CMA

[Pavilhão Municipal dos Desportos “Armindo 
Peneque”]

Org.: CMA, União das Freguesias de Aljustrel e Rio 
de Moinhos

[Bairro de S.João]

Org.: Associação Equestre de Aljustrel. Apoio: CMA 

[Partida: Picadeiro do Parque de Expo. e 
Feiras]

Org.: Junta de Freguesia de S.J. Negrilhos
Apoio: CMA

[Escola primária - Jungeiros] 

Org.: SMIRA e Junta de Freg. de S.J. Negrilhos 
Colab.: CMA, TLA Rádio

[Jungeiros]

Org.: Junta de Freguesia de Ervidel. Apoio: CMA

[Auditório do Centro Cultural - Ervidel]

Org.: SCMA. Apoio: CMA

[Estádio Municipal]

Org.: Junta de Freguesia de S. J. Negrilhos
Apoio: CMA

[Sala de Sessões da Junta de Freguesia de 
S.J. Negrilhos]

Org.: União das Freg. de Aljustrel e Rio de Moinhos
Apoio: CMA

[Associação de Caçadores - Carregueiro]

Org.: Sociedade Recreativa da Corte Vicente Anes
Apoio: CMA e União das Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos

[Sociedade Recreativa Corte Vicente Anes]

Org.: CMA, Junta de Freguesia de Messejana

[Praça 1º de Julho - Messejana]

Org.: União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos
Apoio: CMA

[Polidesportivo – Bairro de S.João]

Org.: SMIRA, Junta de Freguesia de S.J. Negrilhos
Colab.: CMA, TLA Rádio

[Largo da Junta de Freg. de S.J. Negrilhos]

16h15 – Descerramento de Toponímia aos 
Combatentes de Guerra

16h30 – Concerto “Primavera Musical” pela banda 
da SMIRA

17h00 – Torneio de Matraquilhos 

21h00 - Espetáculo Musical “40 anos d' Abril”:
Nova Aurora “A cantar Abril”, Grupo Coral “Flores 
de Primavera” e Grupo Coral “Margens do Roxo”

21h30 – Teatro infantil – PIM PAM PUM
“A Menina lá do Fundo da Sala”

22h00 – Baile da Liberdade

27 | dom
08h30 – Passeio de Cicloturismo

09h00 – Caminhada da Liberdade

09h30 – Passeio em “Viaturas 2CV”

10h00 – Prova de Atletismo

10h00 – Picadeiro Aberto e Aulas de Iniciação

15h00 - “Pedddy Paper”
Jogo com perguntas sobre o 25 de Abril e a 
ditadura 

Org.: SMIRA, Junta de Freguesia de S.J. Negrilhos
Apoio: CMA

[Junto à Ciclovia – S.J. Negrilhos]

Org.: SMIRA, Junta de Freguesia de S.J. Negrilhos
Colab.: CMA, TLA Rádio

[Centro Sociocultural - S.J. Negrilhos]

Org.: Sociedade Recreativa de Corte Vicente Anes
Apoio: CMA, União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos

[Sociedade Recreativa Corte Vicente Anes]

Org.: CMA, Junta de Freguesia de Ervidel

[Salão de Festas - Ervidel]

Org.: CMA, Junta de Freguesia de S.J. Negrilhos

[Centro Comunitário – Jungeiros]

Org.: União das Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos
Apoio: CMA

[Carregueiro]

Org.: Junta de Freguesia de Ervidel
Apoio: CMA

[Concentração junto ao Largo da Liberdade - 
Ervidel]

Inscrições nas juntas de freguesia.
Org.: CMA
Apoio: GNR e Bombeiros Aljustrel

[Concentração junto à CMA]

Percurso: Aljustrel, Corte Vicente Anes, Ervidel, 
Montes Velhos, Jungeiros, Rio de Moinhos, 
Messejana e Aljustrel. (Almoço às 13h00 na escola 
dos Escanchados)
Org.: Casa do Benfica em Aljustrel – Núcleo 2CV “Os 
Latinhas”
Apoio: CMA

[Concentração junto ao Patataki]

Org.: Junta de Freguesia de Messejana 
Apoio: NARM, CMA

[Concentração na Praça 1.º de Julho - Messejana]

Org.: Associação Equestre de Aljustrel 
Apoio: CMA

[Picadeiro do Parque de Exposições e Feiras]

Destinado ao público em geral
Inscrições: No local
Org.: Guardiões da Natureza - Secção Ambiental do 
CRIRA. Apoio: CMA 

[Aljustrel – Nossa Senhora do Castelo]

(cont. dia 19)

Org.: CMA, União das Freguesias de Aljustrel e Rio 
de Moinhos

[Escola Primária – Corte Vicente Anes]

Org.: Junta de Freguesia de Messejana
Apoio: CMA

[Sala Polivalente junto ao Pavilhão de 
Messejana]

Org.: SMIRA, União das Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos
Apoio: CMA, TLA Rádio

[Ermida de Nossa Senhora do Castelo] 

[Praça da Resistência]

Org.: Junta de Freguesia de Ervidel
Apoio: CMA 

[Concentração junto ao Largo da Liberdade 
- Ervidel]

Org.: CMA, Centro de Ciclismo de Aljustrel
Apoio: GNR, Bombeiros de Aljustrel e TLA Rádio

[Concentração junto à CMA]

Org.: Junta de Freguesia de S.J. Negrilhos
Apoio: CMA

[Largo da República, Aldeia de Baixo – S.J. 
Negrilhos]

Org.: CMA
Apoio: NAVA

[Jardim 25 de Abril - Aljustrel]

Org.: Junta de Freguesia de S.J. Negrilhos
Apoio: CMA

[Av. 25 de Abril, Aldeia Nova – S.J. 
Negrilhos]

Org.: Assembleia Municipal 

[Oficinas de Formação e Animação Cultural]

[Praça do Combatente]

15h00 – Sessão de Cinema Infantil

16h00 – Sessão de Cinema Infantil

20 | dom
16h00 – Concerto “Primavera Musical” pela 
banda da SMIRA

24 | qui
21h00 – Abertura do Espaço Criança
21h30 – Espetáculo Musical 
“David Antunes & The Midnight Band, 
Wanda Stuart, CC & Diana Monteiro”
Espetáculo Pirotécnico, Robótica & Raios 
Laser.
Continuação da atuação “David Antunes & 
The Midnight Band, Wanda Stuart, CC & 
Diana Monteiro”

25 | sex
08h00 – Caminhar pela Liberdade - Ervidel

09h00 – 25º Raid Cicloturista ao Concelho 
de Aljustrel

09h00 – Atletismo e Jogos Tradicionais

10h00 – Pintura Infantil

10h00 – Atletismo e Jogos Tradicionais

11h00 – Sessão Solene da Assembleia 
Municipal Evocativa do 25 de Abril 

Homenagem aos Combatentes da Guerra 
Colonial

15h30 – Espetáculo Musical “40 anos d' Abril”: 
Nova Aurora “A Cantar Abril” e Grupo Coral da 
Freguesia de S. J. Negrilhos

16h00 – Concerto “Primavera Musical” pela 
banda da SMIRA

16h00 – Teatro Infantil PIM PAM PUM
“A Menina lá do Fundo da Sala”

16h00 – Sessão de Cinema “A Gaiola 
Dourada”

01 | qui (maio)
12h30 – Almoço e Animação

03 | sáb (maio)
11h00 – Torneio do Pataco

16h00 – Atuação do Grupo Etnográfico de 
Danças e Cantares “Planície Alentejana”

16h30 – Atuação do Grupo Etnográfico de 
Danças e Cantares “Planície Alentejana”

04 | dom (maio)
09h00 – Jogo de Futebol
Casados Vs. Solteiros

13h00 – Almoço volante

15h00 – Espetáculo Musical 
“Maravilhas do Alentejo”

Org.: CMA, Junta de Freguesia de S.J. Negrilhos

[Av. 25 de Abril – S.J Negrilhos]

Org.: SMIRA, Junta de Freguesia de Ervidel
Colab.: CMA, TLA Rádio

[Salão de Festas - Ervidel] 

Org.: CMA, União das Freg. de Aljustrel e Rio de 
Moinhos

[Sociedade Recreativa – Corte Vicente Anes]

Org.: Junta de Freguesia de Messejana 
Apoio: CMA

[Sala Polivalente junto ao Pavilhão - 
Messejana]

Org.: Junta de Freguesia de Messejana
Apoio: CMA

[Ermida de N. Senhora da Assunção - 
Messejana]

Org.: União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos
Apoio: CMA

[Junto ao Pavilhão do Parque de Exposições e 
Feiras]

Org.: União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos
Colab.: CMA

[Bairro de Plano]

Org.: União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos. Colab.: CMA

[Bairro de Algares]

Org.: União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos
Apoio: CMA

[Polidesportivo – Rio de Moinhos]

Org.: União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos. Apoio: CMA

[Centro Cultural - Rio de Moinhos]

Org.: União das Freguesias de Aljustrel e Rio de 
Moinhos
Apoio: CMA

[Centro Comunitário – Rio de Moinhos]
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Até 1 | ter

até 5 | sáb

Seg | 18h30

Seg a sex | 10h00

Qua e sex | 17h30

Qui | 18h30

Sáb | 11h00

Concurso de fotografia
“Olhar a Liberdade” – 8ª edição
Regulamento disponível em 
www.mun-aljustrel.pt
[Oficinas Form. Animação Cultural]

Exposição coletiva de pintura 
Alunos da Sociedade Nacional de 
Belas-Artes de Lisboa.
Colab.: Sociedade Nacional de Belas-
Artes de Lisboa.
[Oficinas Form. Animação Cultural]

Yoga para jovens
Dos 12 aos 17 anos.
Inscrições abertas no espaço 
Oficinas.
[Sala Polivalente da Piscina 
Municipal]

Atelier de criatividade - Atividades 
do Dia da Mãe
Destinado a crianças do pré-escolar e 
1º ciclo do ensino básico.
[Biblioteca Municipal] 

Encontros semanais do grupo 
contador de histórias da Biblioteca 
– PIM PAM PUM
Jogos de expressão corporal e 
dramática.
Para crianças dos 6 aos 14 anos.
[Auditório da Biblioteca Municipal]

Yoga
A partir dos 18 anos.
Inscrições abertas no espaço 
Oficinas.
[Sala Polivalente da Piscina 
Municipal]

Yoga para Crianças 
Dos 3 aos 5 e dos 6 aos 12 anos.
Inscrições abertas no espaço 
Oficinas.
[Sala Polivalente da Piscina 
Municipal]

Inscrições no workshop de sushi
A decorrer até dia 30.
[Oficinas de Form. Animação cultural]

Todo mês

12 | sáb | 10h30

12 | sáb | 10h30 

12 | sáb | 16h30

12 | sáb | 22h00

13 | dom | todo o dia

14 e 15 | seg e ter | 10h00

15 | ter | 21h00

15, 16, 22, 23, 29 e 30 |ter e qua

Bebéteca – O Espaço bebé
“O Coelhinho que não queria ser 
coelho da Páscoa”
Para crianças dos 9 meses aos 3 
anos.
[Biblioteca Municipal]

Encontros com a escrita
Apresentação do livro “Álvaro Cunhal 
e Antifascismo na Astrologia 
Histórica”, de Francisco Limpo 
Queiroz.
[Auditório da Biblioteca Municipal]

Baile da Pinha 
Org.: Grupo Planície Alentejana
Apoio: CMA e Junta de Freguesia de 
S.J. Negrilhos
[Centro Sociocultural – S.J. Negrilhos]

Feira Anual de S.J. Negrilhos
Org.: Junta de Freguesia de S.J. 
Negrilhos
Apoio: CMA
[Parque de Feiras de S.J.Negrilhos]

Histórias divertidas
“O Menino que detestava a escova de 
dentes”
Para crianças com 2 anos.
[Biblioteca Municipal/ Infantários]

Via Sacra ao Vivo
Org.:Paróquia de S.J. Negrilhos
Apoio: CMA, Junta de Freguesia de 
S.J Negrilhos, TLA rádio
[Igreja Paroquial de S.J. Negrilhos]

Oficinas de exploração artística 
Exploração da exposição de pintura.
9h30 - Destinadas a crianças do pré-
escolar e do 1ºciclo.
14h30 - Destinadas aos alunos do 2º 
e 3º ciclo e secundário.
Mediante marcação prévia.
[Oficinas de Form. Animação Cultural]

Curso de Reiki
Nível 1
Formadora: Graça Mestre.
[Oficinas Form. Animação Cultural]

17 | qui | 10h00

18 | sex | 21h00

19 | sáb | 10h00

19, 20, 26 e 27 | sáb e dom | 10h00 e 
14h00

19 | sáb | 10h30

19 | sáb  | 22h00

19 | sáb | 22h00

Biblioteca ao Largo
Contos tradicionais e atividades 
plásticas relacionadas com o mês de 
abril.
Destinada a utentes dos lares do 
concelho.
[Lar de Messejana]

Procissão do Enterro do Senhor
Org.: Paróquia do SS.mo Salvador 
Apoio: CMA, União das Freguesias de 
Aljustrel e Rio de Moinhos, TLA Rádio
[Igreja Matriz]

Clube Sénior
Atividades de animação sociocultural 
e educativa.
Destinadas a utentes da Cocaria e a 
todos os seniores.
Org.: União das Freguesias de 
Aljustrel e Rio de Moinhos
Apoio: CMA
[Cocaria de Rio de Moinhos]

Malmequer de histórias 
Caça aos ovos. 
Destinado a crianças dos 3 aos 7 
anos.
[Biblioteca Municipal]

Baile da Pinha 
Org.: Junta de Freguesia de Ervidel
Apoio: CMA
[Salão de festas - Ervidel]

Baile da Pinha com a banda “Sem 
limites”
Org.: Sociedade Recreativa e 
Operário Futebol Clube de Rio de 
Moinhos.
Colab.: União das Freguesias de 
Aljustrel e Rio de Moinhos
Apoio: CMA
[Centro de Comunitário de Rio de 
Moinhos]

Encontros com Arte
Workshop de serigrafia dinamizado pelo 
Prof. António Inverno.
Inscrições até ao dia 11 de abril.
Informações e inscrições nas Oficinas.
[Oficinas Form. Animação Cultural]

CULTURACAbril 2014

2 | qua | 10h00 e 14h00

3 | qui | 10h00 e 14h00

3 e 4 | qui e sex

4 | sex | 21h00

5 | sáb | 10h00

5 | sáb | 10h30

6 | dom | 10h00

6 | dom | 16h00

Gincana Literária
Destinada a alunos do 3º e 4º ano do 
ensino básico. Integrada nas com. do Dia 
Internacional do Livro Infantil.
[Biblioteca Municipal]

Biblioteca ao Largo
Contos tradicionais e atividades plásticas 
relacionadas com o mês de abril.
Destinada a utentes dos lares do 
concelho.
[Lar de Aljustrel]

Feira das Profissões
Consultar programa próprio.
[Pavilhão de Exposições e Feiras de 
Aljustrel]

Adoração ao Santíssimo
Org.: Paróquia de Messejana
Apoio: CMA, Junta de Freg. de Messejana 
[Igreja da Misericórdia - Messejana]

Clube Sénior
Atividades de animação sociocultural e 
educativa.
Destinadas a utentes da Cocaria e a todos 
os seniores.
Org.: União das Freguesias de Aljustrel e 
Rio de Moinhos
Apoio: CMA
[Cocaria de Rio de Moinhos]

Malmequer de histórias
“O abraço perfeito”, Joanna Walsh.
Destinado a crianças dos 3 aos 7 anos.
[Biblioteca Municipal]

Passeio pedestre “Na rota dos moinhos 
de vento de Aljustrel”
No âmbito do dia Nacional dos Moinhos 
Abertos (dia 7).
[Concentração: junto à CMA]

Solene Eucaristia
Acompanhada pelo Canto Litúrgico do 
Grupo de Jovens da Paróquia de 
Messejana.
Org.: Paróquia de Messejana
Apoio: CMA, Junta de Freg. de Messejana 
[Igreja Matriz - Messejana] 

6 | dom | 17h00

6 | dom | 22h30

8 e 9 |ter e qua | 10h00

10 | qui | 10h00

10 e 11 | qui e sex | 10h00

11 |sex| 18h00

Imponente procissão em Honra do 
Senhor dos Paços
Org.: Paróquia de Messejana
Apoio: CMA, Junta de Freguesia de 
Messejana 
[Messejana]

Dormir com livros
Teatro, jogos, pinturas faciai, ateliers, 
livros…
Destinado a crianças dos 6 aos 12 anos.
(Dia internacional do livro infantil)
[Biblioteca Municipal]

Livros e fraldas 
“Autocarro, vruum, vruum”
Para crianças de 1 ano.
[Biblioteca Municipal/ Infantários]

Ciclo de Cinema "Abril - Mês da 
Prevenção dos Maus Tratos”
Projeção dos filmes “Polisse”, “Speak - O 
silêncio de Melinda”, “Te doy mis ojos” e 
“Precious” respetivamente.
Org.: CPCJ
Apoio:CMA
[Oficinas Form. Animação Cultural]

Biblioteca ao Largo
Contos tradicionais e atividades 
relacionadas com o mês de abril.
Destinada a utentes dos lares do 
concelho.
[Lar de Ervidel]

Histórias para crescidos
“Os Ovos Misteriosos”
Para crianças com 3 anos.
[Biblioteca Municipal/ Infantários]

Inauguração da exposição coletiva de 
pintura do Núcleo de Artes Visuais de 
Aljustrel - NAVA CONVIDA
Artista convidado: Margarida de Araújo.
Exposição comemorativa do 25º 
Aniversário. Patente ao público até ao dia 
3 de maio de 2014.

as16h30 – Visitas guiadas às 4.  feiras 
destinadas ao público em geral.
(mediante marcação prévia).
Org.: CMA e Colab.: NAVA
[Oficinas de Form. Animação Cultural]

9, 16, 23 e 30 I Qua I 21h30



CINEMA - Auditório da Biblioteca Municipal

4 | sex| 21h30 11 | sex | 21h30 18 | sex | 21h30 25 | sex | 21h30
Mandela- Longo caminho para a Jack Ryan : Agente sombra Lobo de Wall Street liberdadeArmadas e Perigosas

Abril 2014

Todo o mês

6 | dom | 7h00

06 | dom | 09h00

Classes municipais 
desportivas: multiatividades, 
voleibol, natação e 
hidroginástica.
Informações e inscrições: 
Gabinete de Desporto do 
município (piscina coberta),
desporto@mun-aljustrel.pt / 917 
604 621

Prova da Caça “Santo 
Huberto”
Inscrições até dia 3 através do 
mail: info@fac.pt
Org: Federação Alentejana de 
Caçadores
Apoio: CMA
Colaboração: Associação de 
Caçadores L. C. Aljustrel
[Concentração: Escola Primária 
de S. João do Deserto]

Passeio de BTT – 1ª Maratona 
BTT
Info.: 962 072 523 / 965 497 
314
Org.: Secção de BTT do 
Alvorada FC
Apoio: CMA
[Concentração junto ao campo 
de futebol de Ervidel]

13 | dom | 10h00 e 14h00

13 | dom | 16h00

6 | dom | 11h00

27 | dom | 11h00

05 | sáb | 10h30

Desporto para todos
Insufláveis, jogos, música, 
gincanas…
[Quintal desportivo]

#Futebol 

SCMA - FC São Marcos 
[Estádio Municipal]

SCMA – Moura AC
[Estádio Municipal]

SCMA – FC Serpa
[Estádio Municipal]

SCMA – Despertar SC “A”
[Estádio Municipal]

Futebol 11 – seniores

Campeonato Distrital da 1ª 
divisão

Campeonato Distrital de 
iniciados – 2ª fase

Futebol 7 – infantis

Campeonato Distrital – 2ª fase

Futebol 7 – Benjamins

Campeonato Regional – 
Benjamins 

Campeonato Regional – Infantis

12 | sáb | 10h30

05 | sáb | 14h00

05 | sáb | 15h00

26 | sáb | 12h00

Nota:  A programação 
apresentada pode sofrer 
alterações. Mais informações 
em www.mun-aljustrel.pt ou 
http://www.facebook.com/#!/mu
nicipioaljustrel.
Publicação escrita conforme o 
novo acordo ortográfico.

SCMA – Núcleo Sportinguista 
Beja
[Estádio Municipal]

# Hóquei em Patins

SCMA – CP Beja
[Pavilhão Municipal de 
Desportos “Armindo Peneque”]

SCMA – CP Beja 
[Pavilhão Municipal de 
Desportos “Armindo Peneque”]

SCMA – FC Castrense
[Pavilhão Municipal de 
Desportos “Armindo Peneque”]

24 | qui | 10h00

24 | qui | 21h30 

26 | sáb | 10h30

26| sáb | 22h00

29 | ter | 14h00

30 | qua | 09h00

Biblioteca ao Largo
Contos tradicionais e atividades 
plásticas relacionadas com o mês 
de abril. Destinada a utentes dos 
lares do concelho.
[Cocaria – Rio de Moinhos]

Comemoraações do 25 de Abril:
espetáculo musical com “David 
Antunes & The Midnight Band, 
Wanda Stuart, CC & Diana 
Monteiro”, espetáculo 
pirotécnico, robótica & raios laser.
[Praça da Resistência]

Bebéteca – O Espaço do bebé
“Atelier de Modelagem” 
Destinado a crianças dos 9 meses 
aos 3 anos.
[Biblioteca Municipais]

Baile da Pinha com os Irmãos 
Braulios
Org.: Marcha Baeta – Engenho e Arte
Apoio: Junta de Freguesia de 
Messejana e CMA
[Pavilhão Desp. de Messejana]

Palavras ao Vento: Leitura em 
voz alta
Destinada a alunos do 3º e 4º ano 
do ensino básico.
[Biblioteca Municipal / Escolas]

Seminário da CPCJA – “Abril – 
Mês da prevenção dos maus 
tratos”
Oradores: Dr. José Agostinho 
Pereira Grelha e Dr. Luís Villas-
-Boas, fundador do projeto 
“Emergência Infantil”.
Org.: CPCJA
Apoio: CMA
[Auditório da Biblioteca Municipal]

19 | sáb | 22h00

21 | seg | 10h00

21 a 24 | seg a qui | 10h00 e 
14h00

22 | ter | 14h00

23 | qua | 10h00

24 | qui | 10h00

Baile da Pinha com João Paulo 
Cavaco
Org.: Sociedade Recreativa 
Vicente Anes
Apoio: CMA, TLA Rádio e KWK 
produções
[Salão de Festas da Sociedade 
Recreativa Vicente Anes]

À descoberta da Biblioteca
Visitas orientadas com o objetivo 
de dar a conhecer o fundo 
documental e os serviços 
disponíveis.
[Biblioteca Municipal]

Apresentação do Livro 
“Andarilho e os seus caminhos”
Produzido por alunos de todos os 
graus de ensino do concelho 
(integrado na comemoração do Dia 
Mundial do Livro).
[Auditório da Biblioteca Municipal]

Palavras ao Vento: Leitura em 
voz alta
Destinada a alunos do 3º e 4º ano 
do ensino básico.
[Biblioteca Municipal / Escolas]

Biblioteca ao Largo
Contos tradicionais e atividades 
plásticas relacionadas com o mês 
de abril.
Destinada a utentes dos lares do 
concelho.
[Lar de Montes Velhos]

Largada de balões com poemas 
alusivos à Liberdade
Integrada nas comemorações do 
Dia Mundial do Livro.
[Auditório da Biblioteca Municipal]

Letras e letrinhas e saco das 
palavras – escrita criativa
Divulgação, leitura dos textos 
vencedores dos concursos e 
entrega de prémios aos 
vencedores.
[Auditório da Biblioteca Municipal]

23 | qua | 10h00

entradas grátis
integrado nas comemorações

do 25 de Abril

DDESPORTO


