
agenda de eventosjaneiro / fevereiro‘22

A par�r de 12 fevereiro
Sábados - 16h00 | Domingos - 11h00
Arteviva – Companhia de Teatro do Barreiro
Teatro Municipal do Barreiro
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Informações 

Auditório Municipal Augusto Cabrita
De 3ª a domingo, das 14h00 às 20h00
Bilheteira: de 3ª a 6ª, das 17h30 às 20h00
Aos fins-de-semana, com espetáculo, a Bilheteira abre 1h antes do 
mesmo
Parque da Cidade
Av. Escola de Fuzileiros Navais
2830-150 Barreiro
Geral: 21 206 82 32 | Bilheteira: 21 206 82 30
cultura@cm-barreiro.pt 
bilheteira@cm-barreiro.pt

Biblioteca Municipal do Barreiro
Urbanização do Palácio do Coimbra, Rua da Bandeira
2830-330 Barreiro
21 206 86 59 
biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt

Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e
Sapal do Rio Coina
Estrada Nacional 10-3
Vale de Zebro
2830-412 Barreiro
21 206 86 48
ceambiental@cm-barreiro.pt

Ficha Técnica 

Propriedade:

Câmara Municipal do Barreiro 

Rua Miguel Bombarda, 2834-005 Barreiro 

Tel.: 21 206 80 00  

Site Oficial: https://cm-barreiro.pt

https://facebook.com/municipio.barreiro

https://facebook.com/agenda.camaramunicipa

lbarreiro

https://instagram.com/municipiodobarreiro

https://youtube.com/c/municipiodobarreiro

https://linkedin.com/company/c-mara-

municipal-do-barreiro

https://fabricadonobarreiro.pt/

Recolha de informação:

Câmara Municipal do Barreiro 

Edição e composição gráfica:

Divisão de Comunicação, Relações Públicas e

Protocolo

Periodicidade: Bimestral 

Tiragem: 6500 exemplares 

Impressão: C.M.B.

Distribuição gratuita 

Serviço TAKE AWAY
BIBLIOTECA MUNICIPAL DO BARREIRO

Informações de segunda a sexta-feira | 09h00 - 12h30 e 14h00 - 17h30 

Tel.: 21 206 8656 e/ou 21 206 8655



JANEIRO

15 janeiro | 10h00 às 12h00
Mata Nacional da Machada e Sapal do Rio Coina
No Natal plantamos pelo Ambiente – Ajude-nos a reflorestar a 
Mata da Machada
Entrada gratuita
Informações: 800 912 070 – Linha Verde
Org.: CMB

15 janeiro | 11h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca Municipal do Barreiro
Histórias Vivas na Biblioteca – A Melhor Sopa do Mundo
De Susanna Isern, OQO PT Editora.
Público-alvo: M/3 anos
Duração: 40 min. 
Entrada gratuita mediante marcação através do telefone 21 206 86 56 ou 
do e-mail biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt
Org.: CMB

22 janeiro | 11h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca Municipal do Barreiro
Oficina de Artes – “Ilustrar é Contar!”
O elefante Elmer é a estrela que vai brilhar em janeiro e nos vai 
mostrar que ser diferente só pode trazer vantagens! Uma história 
cheia de cor para animar o tempo frio, com texto e ilustração de 
David Mackee.
Público-alvo: M/4 anos
Duração: 50 min. 
Entrada gratuita mediante marcação através do telefone 21 206 86 56 ou 
do e-mail biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt
Org.: CMB

23 janeiro | 16h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Malas e Fraldas – Espetáculo para Bebés com Teatro, Luz e 
Música ao vivo 
Malas, muitas malas, e dentro delas muitas músicas. Músicas de 
colo, músicas de embalar, músicas que nascem da raiz: África, 
Brasil, Japão, Índia, Portugal! Malas, muitas malas, e dentro delas 
muitas coisas, carpas e outros peixes do mar, bolas, fitas, guarda-
chuvas cantantes, instrumentos que embalam os ritmos dos 
bebés ao colo das mães e dos pais... Malas, muitas malas, e dentro 
delas muita magia: carinhos, sorrisos, abraços entre música, 
ritmos entre pai, mãe e bebé, palavras e gestos que se confundem, 
tsurus de papel e canoas gigantes, estrelas a dançar com a 
música.... Vem também viajar connosco, mas não tragas a mala. 
Traz só a tua fralda.
Criação, interpretação e música: Vânia Couto (vocalista das 
bandas Pensão Flor e Macadame)   
Público-alvo: A par�r dos 3 meses de idade
Duração: 45 min.
Limite de inscrições: Máximo de 20 duplas. Para acompanhante, máximo 
de 16 lugares.
Ingresso: 5,00€ (adulto + bebé) / acompanhante 3,00€
Informações e venda de ingressos através do telefone 21 206 82 30 
Org.: CMB
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FEVEREIRO

05 fevereiro | 09h00
Centro de Educação Ambiental da Mata Nacional da Machada
Reserva o Sábado – Passeio Micológico
Inscrições/informações: 800 912 070 – Linha Verde
Org.: CMB

05 fevereiro | 09h00
Academia Unlimited
@�vo2830 – I@mUnlimited 
A�vidade integrada no projeto @�vo2830 que visa dotar os 
par�cipantes de conhecimento diversificado de artes marciais 
para aplicação em defesa pessoal, através de uma prá�ca saudável 
e diver�da que potencia o desenvolvimento de capacidades 
motoras, gestão emocional e melhoria de autoconfiança, 
autoconhecimento, resiliência e autocontrole. A base 
programá�ca, desenvolvida pela Academia Unlimited é, 
maioritariamente, cons�tuída de elementos do desporto MMA – 
Mixed Mar�al Arts, com a metodologia desenvolvida pelo famoso 
Bruce Lee, chamada Jeet Kune Do.
Público-alvo: Dos 8 aos 16 anos
Entrada gratuita 
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: Associação Portuguesa de Ciências de Combate

05 fevereiro | 10h30
Academia de Xadrez do Barreiro
@�vo2830 – X@drez
A�vidade integrada no projeto @�vo2830 que pressupõe a 
aprendizagem do Xadrez.
Público em geral
Entrada gratuita 
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: Academia de Xadrez do Barreiro

05 fevereiro | 11h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca Municipal do Barreiro
Histórias Vivas na Biblioteca – O Leão Que Temos Cá Dentro 
De Rachel Bright, Editorial Presença.
Público-alvo: M/3 anos
Duração: 40 min. 
Entrada gratuita mediante marcação através do telefone 21 206 86 56 ou 
do e-mail biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt
Org.: CMB
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12 fevereiro | 11h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca Municipal do Barreiro
Oficina de Artes – Quem Dança um Conto…
Fevereiro leva-nos a viajar pela Europa, mais precisamente até à 
Alemanha, para descobrir, ou melhor, redescobrir, um conto de 
fadas! Prometemos aquecer os corações e o corpo, claro, ou não 
fossemos nós dar um pezinho de dança a brincar.
Público-alvo: M/4 anos
Duração: 50 min.
Entrada gratuita mediante marcação através do telefone 21 206 86 56 ou 
do e-mail biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt
Org.: CMB

A par�r de 12 fevereiro
Sábados | 16h00
Domingos | 11h00
Arteviva – Companhia de Teatro do Barreiro – Teatro Municipal 
do Barreiro
As Guardiãs da Carta
- Nós somos as Guardiãs da Carta! Com velocidade, força e astúcia, 
protegemos a carta, para que o significado de outrora seja 
preservado através dos tempos! 
- Pela carta, através dos tempos! 
Carta, mas qual carta?
Há 500 anos o rei veio ao Barreiro para lhe conceder uma carta. 
Uma carta que o tornava vila! Com velocidade, força e astúcia, as 
guardiãs protegem a carta...
Público-alvo: M/6 anos
Ingresso: 5,00€
Mais info.: h�ps://artevivactb.wixsite.com/teatro
Org.: Arteviva – Companhia de Teatro do Barreiro
Apoio: CMB

19 fevereiro | 11h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca Municipal do Barreiro
Para Que Servem as Mãos – Teatro de Marionetas de 
Mandrágora
O Sol nasce, o galo canta e os pássaros chilreiam, são horas de 
acordar!
Cuckoo! Cuckoo! Toca a levantar!
O bebé só quer brincar, mas há muito que fazer, a mãe precisa de 
trabalhar, não há tempo a perder.
O bebé fica zangado, faz asneiras por todo o lado.
Vai procurar outra casa onde lhe possam dar atenção, onde possa 
fazer o que quer, comer doces, e ver televisão…
O que será que vai encontrar? Qual será a solução, para tamanha 
confusão?…
O espetáculo trabalha com as sensações e com um tema muito 
sensível: a violência. No espetáculo “Para que Servem as Mãos” a 
palavra não é mais importante do que os es�mulos visuais e 
sensoriais. A curiosidade e a par�cipação das crianças são 
suscitadas através da música e dos ritmos presentes no 
espetáculo, que transformam os pequenos espectadores em 
figuras a�vas.
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Encenação: Clara Ribeiro 
Público-alvo: M/3 anos
Duração: 40 min. 
Entrada gratuita mediante marcação através do telefone 21 206 86 56 ou 
do e-mail biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar; 
Ins�tuto de Medicina Legal do Porto; SPECAN – Sociedade Portuguesa 
para o Estudo da Criança Abusada e Negligenciada; Faculdade de Medicina 
do Porto e Fundação Calouste Gulbenkian.

20 fevereiro | 10h30
Pequeno Auditório no Auditório Municipal Augusto Cabrita 
Histórias a Meias – Oficina de Criação de Marionetas de Luva 
A�vidade de criação de uma marioneta de luva, mais conhecida 
por fantoche, que permite aos seus criadores e manipuladores a 
dinamização de um jogo cole�vo teatral que se des�na, quer a 
a�vidades em família, quer em contexto escolar.
Público-alvo: M/4 anos
Duração: 150 min. 
Ingresso: 5,00€ (adulto e criança) 
Informação e venda de ingressos através do telefone 21 206 82 30 
Promotor: Teatro de Marionetas de Mandrágora 
Org.: CMB

JANEIRO / FEVEREIRO

Todas as quintas-feiras | 18h00 às 19h30
Biblioteca Municipal do Barreiro 
Clube de Palavras Cruzadas
As palavras cruzadas fazem bem ao vocabulário e à ortografia. São uma excelente forma de 
exercitar o cérebro, melhorar a concentração e proporcionar momentos relaxantes.
Público em geral | Entrada gratuita 
Org.: Paulo Freixinho 
Apoio: CMB 

08 janeiro e 22 janeiro | 09h30
12 fevereiro e 26 fevereiro | 09h30
Centro Náu�co do GD dos Ferroviários do Barreiro
@�vo2830 – Rem@Barreiro
Treinos de iniciação à modalidade de Remo integrados no projeto @�vo2830.
Público-alvo: 10 anos | Entrada gratuita 
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB | Parceria: GD dos Ferroviários do Barreiro

08 janeiro e 12 fevereiro | 11h00
Pavilhão GD Fabril
@�vo2830 – P@�ns
Treinos de iniciação à modalidade de Hóquei em Pa�ns integrados no projeto @�vo2830.
Público-alvo: Dos 3 aos 10 anos | Entrada gratuita 
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB | Parceria: GD Fabril
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15 janeiro e 19 fevereiro | 08h00
Pavilhão GD Fabril
@�vo2830 – P@�nagem
Treinos de iniciação à modalidade de Pa�nagem Ar�s�ca integrados no projeto @�vo2830.
Público em geral | Entrada gratuita 
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB | Parceria: GD Fabril

15 janeiro | 12h30
19 fevereiro | 16h30
Sede do Clube Naval Barreirense
@�vo2830 – Rem@das
Treinos de iniciação à modalidade de Remo integrados no projeto @�vo2830.
Público em geral | Entrada gratuita 
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB | Parceria: Clube Naval Barreirense

16 janeiro | 13h00
20 fevereiro | 14h20
Sede do Clube de Vela do Barreiro
@�vo2830 – 8.88vel@paratodos
A�vidades náu�cas integradas no projeto @�vo2830 com o obje�vo de criar uma a�vidade �sico-
despor�va, especialmente dedicada à população, que lhe permita experienciar algumas 
modalidades de água, beneficiando, simultaneamente, de um programa de melhoria da saúde e da 
sua condição �sica através da prá�ca de vela, SUP ou caiaque.
Público-alvo: M/8 anos | Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB | Parceria: Clube de Vela do Barreiro

22 janeiro e 26 fevereiro | 10h00
Skate Park do Parque da Cidade
@�vo2830 – Sk8G@soline
Aulas de iniciação ao skate integradas no projeto @�vo2830.
Público-alvo: M/7 anos | Entrada gratuita 
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB | Parceria: Associação Cultural e Despor�va Gasoline

29 janeiro e 26 fevereiro | 10h00
Moinho de Maré Pequeno – Centro Interpreta�vo 
Visita ao Circuito do Património Moageiro
O ponto de encontro desta visita será no Centro Interpreta�vo da Indústria Moageira no Moinho de 
Maré Pequeno. A par�r dele, e após uma explicação de contextualização, podemos par�r para uma 
viagem através dos passadiços, acompanhados dos moinhos de maré e de vento, terminando com 
uma visita ao Moinho de vento Nascente de Alburrica. Este circuito, com visita guiada por técnicos 
do Município, permite explicar a história dos moinhos que cons�tuem o património moageiro 
barreirense. As visitas guiadas iniciam no Moinho Pequeno. 
Público em geral | Limite de inscrições: Máximo de 10 par�cipantes
Entrada gratuita (obrigatória a u�lização de máscara) | Duração: 120 min.
As inscrições são obrigatórias e devem ser efetuadas junto do Posto de Turismo do Município (Terminal Rodo-
Ferro-Fluvial do Barreiro, loja nº 10), via telefone 21 206 82 87 ou e-mail  postodeturismo@cm-barreiro.pt
Org.: CMB



escola em segurança

Cumpre as recomendações!

- Lava as mãos com regularidade;

- Cumprimenta os colegas mas com distância de 
segurança;

- Respeita as áreas destinadas a brincar;

- Respeita os horários de entrada e saída da escola;

- Não troques material com os teus colegas;

- Respeita os horários das refeições e o distanciamento;

- Respeita todas as indicações que forem dadas pelos 
professores e auxiliares de educação;

- Os adultos estão lá para te ajudar sempre que 
precisares. 

Em caso de sintomas, avisa a escola e liga para a linha SNS 24


