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Ateliers de formação teórico-prática e práticas
laboratoriais de atelier, nos domínios do Desenho e Pintura, Fotografia e Vídeo e Teatro e
Marionetas, ao abrigo do protocolo entre a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, o
Instituto Politécnico de Tomar e a Fundação EDP.
Calendarização
De outubro a maio com aulas acompanhadas pelos monitores do CEAC e Professores do IPT.
Durante os meses de junho e setembro realizam-se as tardes de ateliers livres.
Regime Funcional
Aulas teórico-práticas semanais em regime de atelier e práticas laboratoriais, com a duração de
3 horas, lecionadas em dois turnos, acrescidas de uma tarde de atelier livre.
Horário
Regime Normal – Semanal das 15:00 às 18:00
Regime Pós-laboral – Semanal das 18:00 às 21:00
Ateliers livres – Semanal das 15:00 às 21:00
Dias de funcionamento:
Desenho e pintura – Segunda-feira
Fotografia e vídeo – Terça-feira
Teatro e marionetas – Quarta-feira
Objetivos
A atribuição de competências artísticas, técnicas e processuais, nos diferentes domínios
lecionados, através da aprendizagem e aprofundamento de conhecimentos teórico-práticos, de
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processos, meios e técnicas.
Metodologia
Lecionação de conteúdos teóricos e exercitação prática laboratorial de diferentes técnicas e
processos no decorrer das aulas.
Mensalidade
Um atelier – 15,00 €. A frequência de outro (s) acrescenta 10,00 € cada.
Desenho e Pintura
Iniciação ao Desenho e à Pintura, através da aprendizagem e desenvolvimento de
conhecimentos nos domínios técnico e prático, da linguagem plástica.
Fotografia e Vídeo
Iniciação à Fotografia e ao Vídeo, através da aprendizagem e desenvolvimento de
conhecimentos teórico-práticos nos domínios técnico e laboratorial de produção e edição, nas
áreas analógica e digital.
Teatro de Marionetas
Iniciação ao Teatro de Marionetas, através da aprendizagem e desenvolvimento de
conhecimentos teórico-práticos nos domínios técnico-artístico e performativo - Atelier.
Atelier para crianças
Evento mensal para crianças e jovens a partir dos 5 anos de idade, no 1.º sábado de cada
mês, no CEAC ou no parque, sujeito a uma temática monitorizada pelos alunos do IPT.
Congresso de artes
Durante o ano letivo será promovido um congresso de artes com a duração de um fim de
semana, para os alunos do CEAC, IPT e comunidade em geral.
Exposições dos alunos
Prática de curadoria em diversas exposições realizadas pelos alunos.
Residências Artísticas (a partir de Janeiro de 2015)
Contactos e inscrições:
Centro de Estudos de Arte Contemporânea Almourol
Casa da Hidráulica
Rua da Barca | Vila Nova da Barquinha
Tel: 249720358 (Centro Cultural da Barquinha)
Telm: 926273161 (Carlos Vicente )
E-mail: galeria@cm-vnbarquinha.pt
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Biblioteca Municipal de Vila Nova da Barquinha
São objetivos da Biblioteca Municipal de Vila Nova da Barquinha:
- criar e fortalecer os hábitos de leitura nas crianças, desde a primeira infância;
- apoiar a educação individual e a auto-formação, assim como a educação formal a todos os
níveis;
- assegurar a cada pessoa os meios para evoluir de forma criativa;
- estimular a imaginação e criatividade da crianças e dos jovens;
- promover o conhecimento sobre a herança cultural, o apreço pelas artes e pelas realizações e
inovações científicas;
- possibilitar o acesso a todas as formas de expressão cultural das artes e do espectáculo;
- fomentar o diálogo inter-cultural e a diversidade cultural;
- apoiar a tradição oral;
- assegurar o acesso dos cidadãos a todos os tipos de informação da comunidade local;
- proporcionar serviços de informação adequados às associações locais e grupos de interesse;
- facilitar o desenvolvimento da capacidade de utilizar a informação e a informática.
Serviços prestados pela Biblioteca:
- Sala de Adultos;
- Espaço multimédia com 6 computadores para utilização do público;
- Documentos vídeo e multimédia;
- Empréstimo domiciliário;
- Consulta de documentos;
- Periódicos;
- Acesso à internet;
- Ateliers.
Contactos:
Biblioteca Municipal de Vila Nova da Barquinha
Largo 1.º Dezembro
2260-403 Vila Nova da Barquinha
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Tel: 249720358
E-mail: biblioteca.barquinha@cm-vnbarquinha.pt
Dias úteis 09:00 - 12:30/14:00 - 17:30
39.457788,-8.432549|width:200|height:100|border:1

Biblioteca Infantil da Escola Ciência Viva
Serviços: Consulta, empréstimo domiciliário, livros,
vídeos,
jogos, hora do Conto, workshops.
Escola Ciência Viva
Rua D. Maria II
2260-434 Vila Nova da Barquinha
E-mail: biblioteca.barquinha@cm-vnbarquinha.pt
39.461789,-8.447522|width:200|height:100|border:1

O Arquivo Municipal de Vila Nova da Barquinha ocupa o espaço de um antigo edifício municipal
existente na Rua de Cabo Verde. Com dois pisos, está dotado de sala de leitura, sala de
tratamento de classificação documental, atendimento e área para depósito da documentação.
Este equipamento é fruto de um acordo de colaboração celebrado entre o Município de Vila
Nova da Barquinha e o Instituto dos Arquivos Nacionais – Torre do Tombo, no âmbito do
Programa de Apoio à Rede de Arquivos Municipais (PARAM).
O Arquivo Municipal tem como missão promover o acesso dos serviços camarários e do
público em geral à documentação que tem à sua guarda. Estes documentos foram produzidos
e recebidos pela Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e constituem a memória do
concelho.
39.459160, -8.430548|width:870|height:100|border:1
Contactos:
Rua de Cabo Verde
2260 Vila Nova da Barquinha
Tel: 249720358
Email: cultura@cm-vnbarquinha.pt
Horário de funcionamento ao público:
Dias úteis 09:00 às 13:00, 14:00 às 18:00
Parque de Escultura Contemporânea Almourol
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Município de Vila Nova da Barquinha
Praça da República
2260-408 Vila Nova da Barquinha
(Entrada livre)
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Centro de Estudos de Arte Contemporânea
Casa da Hidráulica - Rua da Barca
Vila Nova da Barquinha
Tel: 249720358
E-mail: galeria@cm-vnbaquinha.pt
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Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha
Largo 1.º Dezembro
2260-403 Vila Nova da Barquinha
Tel/Fax.: 249720358
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E-mail: turismo@cm-vnbarquinha.pt
E-mail: biblioteca.barquinha@cm-vnbarquinha.pt
Dias úteis 09:00 - 12:30/14:00 - 17:30
39.457788,-8.432549|width:200|height:100|border:1

Centro de Interpretação de Arqueologia do Alto
Ribatejo
Largo do Chafariz nº 3
2260-419 Vila Nova da Barquinha
Tel: 249711209

E-mail: ciaar.vnbarquinha@gmail.com

39.459345,-8.4333249|width:200|height:100|border:1

Arquivo Municipal
Rua de Cabo Verde
2260 Vila Nova da Barquinha
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Tel: 249720358
E-mail: cultura@cm-vnbarquinha.pt
Dias úteis 9:00 - 13:00/14:00 - 18:00
39.459160, -8.430548|width:200|height:100|border:1

Vila Nova da Barquinha é uma terra rica em festas e tradições. Ao longo do ano são vários os
eventos que trazem animam este concelho ribeirinho.Mês do Sável e da Lampreia
Como concelho ribeirinho que se preza, Vila Nova da Barquinha tem no Rio Tejo a sua principal
fonte de sabores.
Da gastronomia típica do concelho salientam-se asCaldeiradas, a Sopa de Peixe do Rio, os
Barbos de Molhata, a Fataça na Telha, a Açorda de Sável, o Arroz de Lampreia e as Enguias,
são paladares inesquecíveis.
A iniciativa decorre aos fins-de-semana nos restaurantes aderentes, e dá direito a um passeio
no rio Tejo, do cais de Tancos ao Castelo de Almourol.Comemorações do 25 de Abril
Evento evocativo do 25 de Abril com atividades desportivas e culturais.
Feira d' Época
O Barquinha Parque acolhe na Primavera um certame onde a venda de produtos da terra, fruta
da época, artesanato, gastronomia, chás, licores, mel e doçaria faz as delícias dos
visitantes.Festas do Concelho / Feira do Tejo
As Festas do Concelho são um dos cartazes mais atractivos de Vila Nova da Barquinha,
realizadas num espaço ímpar com é o Barquinha Parque.
A Música , o Desporto, as Exposições, as Tasquinhas, o Festival de Folclore , as Corridas de
Toiros e a Feira do Tejo fazem parte de um programa bastante rico e variado, que proporciona
anualmente a largos milhares de visitantes momentos de animação e entretenimento.
A Feira do Tejo tem como objectivo a divulgação do artesanato regional e nacional, atraindo
cada vez mais turistas ao concelho.
A 13 de Junho, feriado municipal, realiza-se a tradicional procissão de St.º António, o patrono
da Vila.Festa do Rio e das Aldeias
Tancos e Arripiado, duas terras separadas pelo rio Tejo, unem-se durante a Festa do Rio e das
Aldeias.
Música, artesanato, festa brava e cerimónias religiosas a decorrer em ambas as margens do rio
marcam este evento que decorre em Agosto, incluindo o feriado do dia 15.Feira d' Época
A edição de Outono deste evento realiza-se no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha,
mantendo os moldes que tantos forasteiros atrai em Maio. Uma iniciativa onde não falta a
animação musical.À Mesa com Azeite
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Mostra gastronómica baseada em pratos confeccionados com azeite, um produto com larga
tradição no concelho de Vila Nova da Barquinha, realiza-se nos restaurantes aderentes.menu_t
opo/espacos_culturais,limit=0,random=1,width=100,height=100,gap_h=20,gap_v=20,displayarti
cle=1
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