CULTURA E
COMUNICAÇÃO

PLANO DE ATIVIDADES & ORÇAMENTO 2022

CULTURA E COMUNICAÇÃO
A cultura e a oferta cultural são, hoje, uma realidade
que é equacionada como algo que está umbilicalmente ligada à própria vivência da cidade numa lógica de
uso e fruição de espaços e de programas culturais que
sejam, também eles, uma forma de crescimento e de
afirmação de um certo conceito de civilização.
Neste sentido, promoveremos e privilegiaremos a
relação com as entidades da freguesia, por forma
apoiar as suas atividades e a desenvolver os seus
planos programáticos:
— Apoiar a realização de projetos e eventos artísticos
de dimensão internacional, nomeadamente aqueles
que incluam produtoras culturais, associações culturais e artistas residentes em Alvalade e que contribuam
para a sua divulgação e valorização;
— Promover o envolvimento das Instituições do
Ensino Superior, da Comunidade Escolar de Alvalade,
das Associações Empresariais, IPSS e Instituições de
saúde na programação das atividades de natureza
cultural e artística promovida e apoiada pela Junta
de Freguesia;
— Continuar a apoiar a dinamização do Espaço
Briosos Alvalade (EBA,) um espaço de aprendizagem
dinâmica e afetiva, não formal, no qual os seniores
da freguesia partilham vivências, adquirem novas
competências e experienciam atividades num convívio salutar;
— Dinamização do Programa cultural +55 um programa cultural dedicado aos + de 55 anos que engloba
ateliers literários, debates, tertúlias, horas de conto,
clube de leitura, viagens internacionais por meio de
filmes, ateliers de culinárias, visitas a património histórico em Alvalade e na cidade de Lisboa;
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— Dinamização dos Passeios direcionados aos
recenseados com + de 55 anos, desvendam as tradições gastronómicas e o património português;
— Promoção do programa Alvalade em Férias Sénior:
direcionados aos recenseados com + de 55 anos
privilegia o período balnear, o bem-estar, a boa
disposição, a amizade e a confraternização salutar;
— Dinamização da Biblioteca Manoel Chaves Caminha (BMCC). Promover o reconhecimento de escritores, obras e artistas, com ligação à Freguesia, que
impulsionem o ensino das artes, do teatro e da
música. Apoio às reuniões mensais da Comunidade
de Leitores;
— Desenvolvimento de programa educativo articulado com as escolas da Freguesia, que fomente a
educação pela arte como instrumento de aprendizagem/educação;
— Dinamização dos pontos de leitura distribuídos
por diversos locais da freguesia;
— Criação de Biblioteca Digital, com obras de relevo
nacional e internacional;
— Criação de parceria solidária com o intuito de
doar livros em troca de alimentos a serem entregues
ao pelouro dos Direitos Sociais;
— Dinamização de iniciativas, com o objetivo de
desenvolver uma resposta cultural adequada a diversas formas artísticas e intergeracionais por meio de
atuações musicais, espetáculos de teatro, dança,
recitais de poesia/literatura, tertúlias e debates;
— Promoção de concursos e exposições de fotografia
com o objetivo de estimular a criatividade e originalidade dos participantes na abordagem ao tema
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proposto, na interpretação dos conceitos aplicados
ao território da freguesia de Alvalade;
— Promover a valorização do património da freguesia
de Alvalade por meio da fotografia enquanto meio de
expressão, assegurando a visibilidade das obras
produzidas através da divulgação pública;
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— Privilegiar a programação plurianual, numa ótica de
continuidade que promova hábitos de fruição cultural
e fomente a qualidade da oferta cultural da Freguesia
e permita às entidades enriquecer e aprofundar os
planos de atividades em parceria com a autarquia.

— Dinamização do programa ocupacional das férias
de Verão - Realização de passeios temáticos e visitas
de estudo com o propósito, em particular, de conhecer
melhor o património localizado na freguesia, nomeadamente, Museu da Cidade, Museu Bordalo Pinheiro,
Palácio dos Coruchéus, Biblioteca Nacional e Torre do
Tombo, bem como obras de arquitetos de referência;
— Implementação de bolsas de estudo, em parceria
com as instituições de ensino, apoiando a frequência do ensino e aprendizagem e o desenvolvimento
de formação avançada dos mais jovens;
— Dinamização de iniciativas destinadas a assinalar
efemérides;
— Dinamização de festivais bem como sessões de
cinema ao ar livre em diferentes locais da freguesia, com
o objetivo de promover os espaços públicos da freguesia;
— Aprofundar as parcerias e contratos programas
com as entidades culturais da freguesia, assim como
apoiar novas entidades;
— Dinamização e apoio a exposições de artes plásticas e fotografia, desenvolvendo parcerias com as
instituições de ensino superior;
— Dinamização da rota de arte urbana e implementação de novas formas de expressão e novos projetos artísticos no espaço público;
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