10:00/ feira do livro
20:00
09:30 soure em movimento

actividades permanentes

espaço multiusos
soure 1111

10:00/ feira do livro
20:00

espaço multiusos

actividade física e desportiva

soure 1111

09:30

aec - 1º ceb

espaço multiusos
soure 1111

soure em movimento

espaço multiusos

actividade fisica e desportiva

soure 1111

aec - 1º ceb

10:00 encontro

feira do livro

biblioteca municipal

ilustrador rui sousa

13ª

diariamente 10-20h
exposição
a arte e a ciência na palma da nossa mão
jardins de infância do agrupamento de escolas de soure
biblioteca municipal
>>10:00/20:00

SEMANA DO LIVRO
E DA CULTURA

10:30 teatro

centro paroquial

falar verdade a mentir (almeida garrett)

11:00 palestra

14:30 teatro

english is fun!
aec - inglês
biblioteca municipal
>>10:00/20:00

16:00

auditório

(santa casa misericórdia)

4ª

sala de espectáculos

aventura de ulisses (maria alberta meneres) (santa casa misericórdia)

26

estórias com história-iph

colectiva de pintura
diversidades 2
chorro manaia e nely nunes
museu municipal
>>10:00/18:00

3ª
25

24 a 30 de maio de 2010

ateliers de expressão
equipa de animação da biblioteca municipal
espaço multiusos soure 1111
>>14:00/17:00

10:00/ feira do livro
20:00

espaço multiusos

09:30 soure em movimento

espaço multiusos

soure 1111

actividade física e desportiva

soure 1111

10:00/ feira do livro
20:00

biblioteca municipal

ilustrador rui sousa

espaço multiusos

actividade física e desportiva

soure 1111

10:00 sentir a diferença

espaço multiusos

auditório

concursos: se eu fosse um génio ...
biodiversidade em acção!

(biblioteca municipal)

entrega de prémios

biblioteca municipal
abertura das exposições
a arte e a ciência na palma da nossa mão
jardins de inf. do agrupamento de escolas de soure

english is fun!

A Cultura tem constituído para a Câmara Municipal de Soure uma área
que, entre outras, consideramos essencial à Melhoria do Bem-Estar
Colectivo… Para nós, continuarmos a ser capazes de promover o
DESENVOLVIMENTO, nosso OBJECTIVO de sempre, só é possível,
também, com CULTURA!!!
Neste quadro, a Política Municipal de Cultura que, de forma inequívoca,
temos vindo a aprofundar, tem sido dirigida a um vasto e diversificado
universo, naturalmente, visando a sensibilização dos Munícipes para as
suas inúmeras vertentes.

aec - 1º ceb - inglês

biblioteca municipal

co-org. appacdm de soure

soure 1111

15:00/ abertura
pav. desp. municipal
21:00 feira efa (educação e formação de adultos)
(junto ao intep)
co-org: associação de samuel
casa nª sª do rosário (f.foz)
centro social bem querer (f.foz)

centro de recursos para a inclusão (cri)

10:30 teatro

sessão de abertura

10:00 encontro
ilustrador rui sousa

entidades apoiantes:

nota de abertura

soure 1111

aec - 1º ceb

10:00 encontro

organização:
câmara municipal de soure

espaço multiusos

09:30 soure em movimento

aec - 1º ceb

exposição colectiva de pintura
Diversidades 2

sala de espectáculos

implantação da república
estórias com história-iph

(biblioteca municipal)

exposição

18:00

biblioteca municipal

ilustrador rui sousa
sessão com educadoras de infância

10:00 teatro
21:30 viradinho à portuguesa

casa de afectos -ass. de intervenção cultural

soure e a república
prof. doutor fernando tavares pimenta

exposição

10:00 encontro

centro paroquial
18:30

episódios da vida romântica
os maias - eça de queirós

apresentação do livro

biblioteca municipal

histórias a amarelo e preto

há cultura

jorge varanda

10:30 encontro
14:30 escritor josé fanha

biblioteca municipal

6ª

5ª

28

27

10:30/ feira do livro
23:00

museu municipal

A SEMANA DO LIVRO E DA CULTURA constitui mais um exemplo que
ilustra o conjunto integrado de acções que temos vindo a implementar
no âmbito deste desígnio.

espaço multiusos

Assim, de 24 a 30 de Maio, será um privilégio para a Câmara Municipal
contar com a participação activa … com o saudável envolvimento
cultural ... de múltiplas Instituições do Município.

15:00

Nestes sete dias, vamos celebrar juntos o prazer da Cultura e do
Conhecimento!

16:00

espaço multiusos
soure 1111

15:00/ feira efa (educação e formação de adultos ) pav. des. municipal
23:00
(junto ao intep)

chorro manaia e nely nunes

abertura da feira do livro

Soure 1111

19:30 espectáculo

biblioteca municipal

grupo musical de brunhós
porto de honra

2ª
24

Visite diariamente as EXPOSIÇÕES… a FEIRA DO LIVRO…escolha
novos livros…vá ao TEATRO… participe nos ESPECTÁCULOS
MUSICAIS…aprofunde os seus conhecimentos sobre a Implantação da
República…conheça o Humor de muitas Histórias a Amarelo e Preto…
aprecie e valorize o trabalho das Escolas e dos Cursos EFA… sinta o
Presente e também o Passado revivido na FEIRA À MODA ANTIGA…
Apareça, viva connosco cada momento, porque…
Continuamos a trabalhar para si… sempre com o maior PRAZER!

espectáculo

espaço multiusos

músicas do mundo! music of the world!

soure 1111

música e inglês - aec - 1º ceb

sentir a diferença
co-org. appacdm de soure

espaço multiusos
soure 1111

centro de recursos para a inclusão (cri)

21:30

concerto
orquestra de sopros da fil. vilanovense

espaço multiusos
soure 1111

Sab
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Ana Maria dos Santos Costa Treno, Drª.
Vereadora da Câmara Municipal de Soure

10:00/ feira do livro
20:00

espaço multiusos
soure 1111

15:00/ feira efa (educação e formação de adultos)
20:00
15:00 x feira à moda antiga

pav. des. municipal
(junto ao intep)

largo do castelo

escolas + ipss + teatro + folclore + cursos efa

Dom
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A BIODIVERSIDADE
NO CONCELHO DE SOURE

2009
Ano Internacional
da Astronomia

O Ano Internacional da Biodiversidade é uma iniciativa da
Assembleia Geral das Nações Unidas que tem como missão
consciencializar a sociedade relativamente à importância da
biodiversidade, às ameaças que enfrenta a à urgência em unir
esforços para promover a sua conservação.
A Câmara Municipal de Soure, através da Semana do Livro e
da Cultura, associa-se a esta Celebração da Vida na Terra e,
de uma forma especial, à Diversidade da Vida no Concelho de
Soure!

orienta este mapa estelar para Norte
e procura identificar as constelações

