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Teatro Auditório
Municipal de Alijó

Sammy 2
SEX | 22 | 21:30H >> SÁB | 23 | 16:00H
Realização: Ben Stassen
Versão Portuguesa
Género:Animação
Classificação: M/4
Duração: 127 min.

Sinopse:
A tarefa dos avós Sammy e Ray é encaminhar a mais recente
ninhada de tartaruguinhas em segurança em direcção ao mar.
Porém, num momento de distracção, os dois acabam apanhados
por um caçador que os leva para um exuberante aquário
submarino no Dubai. Lá chegados, eles vão conhecer outros
peixes e a sua miserável existência em cativeiro. Determinados
a encontrar uma maneira de reencontrarem a liberdade, Sammy
e Ray vão tentar um arriscado plano de fuga. Infelizmente, as
coisas tornam-se mais complicadas do que poderiam imaginar
e a liberdade parece inalcançável. Até que descobrem que Ricky
e Ella, os seus dois netinhos, os seguiram até ao Dubai. Agora os
pequenos vão tornar-se na única esperança de salvação de todos.

Concerto da Amizade
SÁB | 09 | 21:30H
Banda de Música de S. Mamede de Ribatua
Les enfants de l’ozon
Sinopse:
O intercâmbio entre a Banda Les Enfans de L´Ozon da região
de Lyon e a Banda Filarmónica de S. Mamede Ribatua surgiu
pelo intermédio de um descendente do Concelho de Alijó
membro dessa associação Musical, com o objetivo de trocar
experiências musicais, conhecer a nossa região e vivenciar
outros modos de vida.
Local: Teatro Auditório Municipal de Alijó
Duração: Aprox. 120 min.

Exposição comemorativa dos
25 anos da Associação de Andebol
de Vila Real

02 a 16 de MARÇO
Sinopse:

De 02 a 16 de março, nas Piscinas Municipais de Alijó, poderá
visitar a Exposição Comemorativa dos 25 anos da Associação de
Andebol de Vila Real. A abertura ao público está marcada para
as 15.30h no dia 02.
As comemorações iniciaram-se no dia 5 de Janeiro com destaque
para o jogo FC Porto/Seleção Nacional da Austrália e a assinatura
de protocolos com escolas/colégios e Centro de Formação de
Professores do Distrito de Vila Real
De fevereiro a maio estão programadas ações de formação sobre o
tema “Didática do Andebol – Novas Metodologias de Ensino”.
Local: Piscinas Municipais de Alijó

Museu do Pão e do Vinho - Favaios
Actividades de páscoa
Nestas férias da Páscoa no Museu experimentam-se novas formas
de aprendizagem lúdica numa “Oficina de Formação Cívica”,
destinada aos mais novos, que decorrerá nos dias 19, 20, 21, 22,
26 e 27 de março, entre as 14 e as 17.30 horas.
Síntese do Programa
Dia 19: - “O que é ser Bombeiro Voluntário?” – Ateliê em parceria
com os Bombeiros Voluntários de Favaios.
Dia 20: - “O que é isto? E aquilo?” – Passeio pelas ruas de Favaios
à descoberta de pormenores do património edificado.
Dia 21: - “ E se eu fosse escuteiro?” – Ateliê em parceria com o
Agrupamento de Escuteiros de Favaios.
Dia 22: - “A vida é um palco” – Oficina de iniciação ao teatro em
colaboração com a OFITEFA.
Dia 26: “ O caminho faz-se caminhando” – Caminhada até ao
monte de Santa Bárbora orientada por técnicos de desporto
da CMA.
Dia 27: - “Nós somos a Primavera” – Desfile, pelas ruas de
Favaios, com os trajes elaborados pelos técnicos do Museu.
Outras atividades: visualização de filmes; amassar e cozer
pão; estórias de adormecer…

INFORMAÇÕES ÚTEIS
INSCRIÇÕES
Receção no Museu de terça a sexta das 10h30-12h30 e sábado a
domingo das 14h às 17h.
A inscrição deverá ser efetuada no máximo até 2 dias úteis antes da
realização da oficina.
LOTAÇÃO
Lotação mínima por Oficina: 5 participantes
Lotação máxima por Oficina: 20 participantes
Idades Oficinas: 6-14 anos
Orientação: As oficinas são orientadas por elementos e colaboradores da
Equipa do Núcleo Museológico Favaios, Pão e Vinho.
HORÁRIO
Oficinas: 14h00 - 17h30
INDICAÇÕES E CONSELHOS
> As atividades são concebidas em função das faixas etárias a que se
destinam. É fundamental que o limite mínimo e máximo das idades sejam
respeitados.
> No final de cada sessão os responsáveis devem vir buscar os participantes
ao local onde se realiza a atividade (edifício do Núcleo Museológico
Favaios, Pão e Vinho).
> Pedimos o máximo rigor no cumprimento dos horários de início e de
encerramento de cada atividade.
> As crianças deverão trazer chapéu e roupa confortável que possam sujar.
> As crianças deverão trazer um pequeno lanche para o intervalo da tarde.
> Todas as atividades são registadas em fotografia ou vídeo para arquivo e
divulgação.
Observações: As atividades podem sofrer alterações mediante a disponibilidade
das entidades participantes e consoante as condições climatéricas.

Entre o Vinho e o Pão

Exposição de fotografia de Ricardo Raminhos

20 de MARÇO a 20 de Abril
Favaios situa-se na região vinhateira do Douro onde a actividade económica
predominante é a vinha e a panificação – o mais famoso o vinho moscatel
precedido do pão de quatro cantos.
Estas actividades perdem-se no tempo, mas nem só de vinha e pão é feita a
história de Favaios. Aqui, a arte de representar também se perde no tempo.
A OFITEFA – Oficina de Teatro de Favaios – iniciou a sua actividade em
2006, dando continuidade a uma tradição longínqua da aldeia, na arte
de representar.
Consta, que essa tradição se terá iniciado com representações de rua,
de passagens bíblicas e religiosas, com o intuito de consolidar a fé e
moralizar os
costumes.
Em 1919 foi construído o Teatro António Augusto Assunção – hoje a
casa da Ofitefa. Desde então, sempre que existe uma representação
nesse local, toda a sua população e das zonas limítrofes ai ocorrem
lotando o espaço.
Este trabalho é centrado na sala de Teatro e no grupo de teatro amador
que luta diariamente por manter uma arte, seu espaço e uma tradição
num local isolado onde a oferta cultural dos grandes centros urbanos
está longe e vive diariamente com a realidade do êxodo rural.

Local: Núcleo Museológico do Pão e do Vinho - Favaios

Conhecer o Passado no Presente...
Monumento - Lagar de Souto (Amieiro Velho).
Tipologia - Lagar Escavado na Rocha.
Cronologia - Romano/Medieval.
Função - Lagar é o local onde se pisam frutos para separar a
parte líquida da massa sólida, como as azeitonas para fazer o
azeite ou as uvas para elaborar vinho. Por extensão de sentido
é também o lugar onde se encontra estabelecido o aparelho
mecânico para espremer os frutos.
Descrição - Pequeno lagar escavado na rocha, de forma
retangular, que possui rego de escorrimento na parte mais
baixa. A vegetação atual envolvente impede a deteção de
outros eventuais vestígios nas redondezas. Tal como os restantes
lagares do género conhecidos, este deverá ter uma cronologia
romana ou medieval. Em função da sua tipologia e de acordo
com estudos recentes, não é possível apurar se de facto estamos
perante um lagar de azeite ou pelo contrário, este era destinado à
elaboração do vinho.
Mais informação sobre este monumento/visitas guiadas
consultar: http://arqueologia.cm-alijo.pt | http://360.cm-alijo.pt
No próximo mês não perca a “viagem” à Sepultura Rupestre de
Vila Chã.

VISITAS GUIADAS
INSCRIÇÕES ONLINE
http://arqueologia.cm-alijo.pt

Espaço Internet

Horário

Segunda a Sexta
10:00h - 12:30h | 14:00h - 17:30h
Sábado: 15:00h - 18:00h

Olho vivo, orelha fita …
Projecto de continuidade. Formação de leitores. Pré leitores
Projecto de continuidade. Formação de leitores. Pré leitores
Desenvolvido em contexto escolar, tem como principal objetivo
contribuir de uma forma continuada numa intervenção precoce
na promoção de competências pré-leitoras em crianças do
ensino pré-escolar do concelho.
Para isso procuraremos organizar um fundo documental que
privilegie o imaginário infantil, o despertar do sentido poético
e artístico, as pequenas narrativas do quotidiano, as estruturas
narrativas de tradição oral – poesia e prosa, assim como, a
qualidade da ilustração.
Público-alvo: Todas as crianças que frequentam o ensino Préescolar.
Calendarização do projecto:
Periodicidade: quinzenal
Data de início: Novembro de 2012
Data final: Julho de 2013

A saquinha da flor
Projecto de continuidade. Leitores iniciais. Leitores medianos
Inspirados no título de um livro de Matilde Rosa Araújo, “A
saquinha da flor “ partimos mais uma vez à boleia da B.I.
Levamos além dos livros, a vontade de partilhar com os leitores
do 1º ciclo as palavras que habitam os livros.
Em parceria com os docentes do 1º ciclo, percorreremos os
caminhos da literatura Infantil e a nossa proposta para este ano
letivo será o trabalho de textos de poesia teatro e conto.
Público-alvo:
Crianças do 1º ciclo.
Periodicidade: quinzenal
Data de início: Novembro de 2012
Data final: Junho de 2013

A Festa das Palavras

Sessão de leitura encenada a partir da adaptação de textos de
escritores Portugueses.
Público: utentes das IPSS’s do concelho
Local: Biblioteca Municipal
Periodicidade: Mensal

Nós vamos lá
Sessão de leitura encenada a partir da adaptação de textos
de escritores Portugueses. Projecto de continuidade, com
três anos de existência, propõe a satisfação e o encantamento
das palavras ditas em voz alta, estimulando a imaginação e
contribuindo para a ocupação dos tempos livres de qualidade.
Este projecto consiste na visita da Biblioteca Itinerante e de
Sessões de Leitura em voz alta para os utentes das IPSS’s do
concelho de Alijó, contribuindo para realçar o papel social da
leitura como instrumento de solidariedade.
Os livros lidos nestas sessões abordam em geral temas
relacionados com o mundo rural, com religião, e por vezes,
segue o calendário das efemérides nacionais e locais. Explora-se
provérbios, adágios populares, lendas, contos, tradições de outros
tempos, e os idosos partilham as experiências e vivências antigas.
Publico-alvo: utentes das IPSS’s do concelho
Periodicidade: Quinzenal
Duração prevista de cada visita: aproximadamente 1 hora.

Sugestões de Leitura

O Outro pé da Serra

O Caderno Vermelho
Da Rapariga Karateca

Maria Atravessa
O Atlântico

Mia Couto

Ana Pessoa

Margarida Fonseca Santos
Maria João Lopo de Carvalho

Equinócio
Michael White

Duas Horas por sanfins
SÁB | 16 | 15:00H
Santuário de N. S. da Piedade

Vamos antecipar o dia da árvore.
Não vamos plantar árvores novas, vamos
cuidar e limpar as que já existem.
Associa-te a nós nesta iniciativa
Clube Desportivo Sanfinense, na defesa da
Floresta e na preservação e valorização do
património de Sanfins do Douro.
OBS: Traz material de trabalho (tesoura de podar, serrote,
machado, etc.)

Concerto/Oração
DABAR - A Palavra
Sáb | 23 | 21:00H - Igreja Paroquial de
Sanfins do Douro
DOM | 24 | 21:00H - Igreja Paroquial de
Alijó
O grupo DABAR - A palavra é composto por um grupo de
jovens oriundos das freguesias de Alijó e Sanfins do Douro e
conta com a orientação do pároco, Pe. Pedro Rei.
Em comum, têm um gosto pela música e juntaram-se há
cerca de um ano. Desde então vêm escrevendo músicas e
letras que falam da relação de Deus/Homem, baseando-se
na Sagrada Escritura e na sua experiência de Fé.

CONCERTO “ TODOS A FAVAIOS”
Multidão Solitária
SÁB | 30 | 22:00H
Multidão Solitária, existe desde 1997, espectáculos apenas com
originais com um reportório de cerca de 300 canções em inglês
e português.
Estilos que variam entre o blues, folkrock, funck e folk tradicional
português.
Influências Bob Dylan Jimi hendrix,Neil Young, Doors, Dire Straits,
Pink Floyd, zeca Afonso, Jorge Palma, Sérgio Godinho e Rui Veloso.
Em 2012 editou o álbum “Return of the Beginning” o qual está a
promover em concerto com a actual formação
Romeu Sampaio- Vóz, guitarra acústica e eléctrica e harmónica
Luís Monzon- Bateria e guitarra
Nuno Leitão- Baixo
Local: Teatro António Augusto de Assunção
Entrada:2,00€
Organização: Aldeia Vinhateira de Favaios e OFITEFA

SESSão DE DIVULGAÇÃO
PARA AGRICULTORES
QUA | 13 | 14:30H - 17:00h
Teatro Auditório Municipal
A DRAP Norte vai realizar sessões de esclarecimento sobre as
novas candidaturas ao Regime de Apoio à Reestruturação e
Reconversão das Vinhas (RARRV), às Regras a respeitar nas
Intervenções no Douro Vinhateiro e à doença da Flavescência
dourada da videira.
Convidamos os Srs. Agricultores a estarem presentes nestas
sessões.

Visite
http://360.cm-alijo.pt

www.cm-alijo.pt

