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PROGRAMA

Sábado | 27 nov 

16h00

17h00

18h00

21h00

 Inauguração da Feira do Livro com a presença da escritora 
                 Autora do livro “  – Mistério na primeira República”

 Apresentação do projecto 
                 Projecto de promoção do livro e da leitura junto da comunidade alpiarcense
                 Com a presença da Dr.ª Filomena Cravo e Dr.ª Ana Bela Martins

Sábados a Contar  
                 Sessão de Contos para toda a família pela Biblioteca Municipal

 

| Patrícia Reis
Diário do Micas

 | “Alpiarça ” 

 | “História da República”

| “Câmara de reflexão”
                 José Carlos Ramalho  Rui do Ó 

a +Ler

Apresentação do livro
Com a presença de (RTP) e (SIC)

                 Edições Plátano 
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Entradas Livres

Terça-feira | 07 dez 

10h00 | “Era uma vez a República”
José Fanha

11h00 | “Era uma vez a República”
José Fanha

14h00 | “Era uma vez a República” 
José Fanha

21h30 | “Era uma vez a República”
José Fanha

   

  
                À conversa com o escritor 
                Para alunos do ensino básico
                Leya editores 

  
               À conversa com o escritor 
             Para alunos do ensino básico  

  
              À conversa com o escritor 
                Para alunos do ensino básico

  
              À conversa com o escritor 

 
           

 
   

  

  

2ª a Sábado > 10h00 às 22h30

Domingos e Feriados > 14h00 às 22h30

Horários

«Alpiarça: Terra de Repúblicanos» 

Permanentes

Quarta-feira | 08 dez - Feriado 

15h30

18h00

  Espectáculo 
               Cie Jardins Insolites

  
                Sessão de contos para todas as crianças

|

|

“Bicicleta da República”

“Con'stórias”

Exposições

«A República vista pelas crianças» 
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Domingo | 28 nov 

16h00 | Lançamento do Livro  da autoria de João Moita
                Apresentação pela Professora Doutora Fernanda Gil Costa, 
                Faculdade de Letras de Lisboa Edições Cosmorama

17h00 | Encontro de poetas
Com a presença de ,  
e
Organização Cosmorama

18h00 |
Sessão de contos para todas as crianças

  

  
                 
               
                

 
                

“Miasmas”

José Rui Teixeira Jorge Melícias
Fernando de Castro Branco

“Con'stórias”

 
  

Terça-feira | 30 nov 

10h30

11h00

14h00

21h30

 

 
              

  
              

  

|
                Vista das crianças da ARPICA

| Espectáculo 
 de  para alunos do ensino secundário

| Espectáculo
  de  para alunos do ensino secundário

| Concerto com o 

 “Histórias para bebés”

“Os Monstros na escola” 
Paulo Condessa

 “Os Monstros na escola” 
Paulo Condessa

Orfeão da S.F.A. 1º de Dezembro

10h00

15h30

 |

| Espectáculo
Pelo grupo Rodapé – Teatro, vídeo e animação

                Para alunos do 3º ciclo

  
               

 
                

Espectáculo “Encontro Mágico”

 “Encontro Mágico”

 Pelo grupo Rodapé – Teatro, vídeo e animação
                Para alunos do 3º ciclo

Domingo | 05 dez 

              

15h00

16h00

18h00

 | 

 | 

 |

Apresentação do livro 
                
                Da autoria de 
                Edições Bichinho de conto

Concerto com a 

Sessão de contos para todas as crianças

“A biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente”
Mafalda Milhões

Banda da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 
                1º de Dezembro

 “Con'stórias”
 

Segunda-feira | 29 nov 

10h00

11h00

13h30

14h30

15h30

 | 
                Para público Pré-escolar

|
                Para público Pré-escolar

|
                Para público Pré-escolar

 |  
Encontro com Luís Silva, escritor e ilustrador do 

                livro   
                Alunos do 2º Ciclo – 6º ano
                Edições Afrontamento

|  
Encontro com Luís Silva, escritor e ilustrador do 

                livro   
                Alunos do 2º Ciclo – 6º ano
                Edições Afrontamento

“Contos com magia”

 “Contos com magia”

 “Contos com magia”

“Escrever é uma Arte”

 “O livro da avó” 

“Escrever é uma Arte”

 “O livro da avó” 

 

 

 
                

                
  

Sexta-feira | 03 dez 

10h00 |
                Para público Pré-escolar

11h00 | 
                Para público Pré-escolar

14h20 |
 Sessão de contos com
Para alunos do 2º ciclo – 5º ano

21h30 |
 Sessão de contos para o público em geral 

                 com

  

  
              
              

 
                

 

“Contos com magia”

“Contos com magia”

“Histórias ao Serafim”
Jorge Serafim 

 “Ceia de Contos”

Jorge Serafim 

 
 

Sábado | 04 dez 

15h00 | Conferência sobre a exposição
Com a presença de João Serra, Nuno Prates e José João Marques Pais

16h00 | 
 Atelier pelo Serviço Educativo da

                Casa dos Patudos - Museu de Alpiarça

18h00 |
Sessão de contos para todas as crianças

21h00 | Apresentação do Livro
da autoria de José Luís Cordeiro

                Edições Papiro

   
                

 
               

  
               

   
                

“Alpiarça: terra de republicanos”

“O Museu está na Feira”

“Con'stórias”

“Transparências da Alma” 

 

Quarta-feira | 01 dez - Feriado 

17h00 |  - Primeira experiência teatral para bebés
               Para bebés dos 6 meses aos 3 anos
              Cie Jardins Insolites
18h00 | 

Sessão de contos para todas as crianças

  

 
 

              

“Coucou”

“Con'stórias”
 

Quinta-feira | 02 dez 

10h00 |

11h00 |

|

  
              

  
               

 
                

“A fada palavrinha e o gigante das histórias” de Luísa Ducla Soares

“A fada palavrinha e o gigante das histórias” de Luísa Ducla Soares

Grupo de Cantares da ASAL de Alpiarça

  

 

História interactiva para alunos do 1º ano do ensino básico
                Pela Biblioteca Municipal

 História interactiva para alunos do 2º ano do ensino básico
                Pela Biblioteca Municipal

Espectáculo Musical com o14h30 
Para os idosos do concelho

Segunda-feira | 06 dez 


