Plano de Ações para 2018
janeiro 2018
Criação de imagem gráfica “Pontes para a Igualdade”
Divulgação de informação em página específica do sítio oficial da Câmara Municipal de Coruche
público alvo: generalista
fevereiro 2018
Pontes para a Igualdade – Mês da Violência no Namoro
15 de fevereiro
Workshop Prevenção da Violência no Namoro
“Eu daria o mundo por ti, mas preciso dele”
Org.: APi – Associação Plano i
Auditório do Pavilhão Municipal – 11h00 / 14h30 / 16h00
público alvo: Escola Profissional de Coruche e Escola Secundária de Coruche
março 2018
Pontes para a Igualdade no Mês da Mulher
8 de março
Comemoração do Dia Internacional da Mulher
Ações simbólicas com a Comunidade
10 de março a 8 de abril
V Coletiva Criativa e Artística / Dia Internacional da Mulher – Dia Europeu para a Criatividade
Artística
25 criativos do concelho de Coruche interpretam o tema da Igualdade através do texto, tela,
fotografia e instalações
público alvo: generalista
Local: Galeria do Mercado Municipal
25 de março
Apresentação de Livro Poesia “ Portugal a dois tempos ”, de Georgina Caçador
Galeria do Mercado Municipal - 15h30m
abril 2018
Pontes para a Igualdade no Mês da Liberdade
11 e 12 de abril
Fórum Educação e Ação Social
13 de abril - 21h00
Exibição do filme “Wonder – Encantador” de Stephen Chbosky, 2017
Auggie Pullman, de dez anos, sofre de uma malformação congénita rara que se manifesta em
deformações no crânio e na face. Foi operado diversas vezes. Agora que está a iniciar o quinto
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ano de escolaridade, os pais entendem que é o momento de ele deixar de estudar em casa e de
se aventurar numa escola normal.
Com Jacob Tremblay como protagonista, o filme inclui Julia Roberts e Owen Wilson
Um filme que emite uma mensagem sobre superação; de uma criança, de uma família, de um
grupo de amigos, de uma escola, de uma comunidade.
Local: Auditório do Pavilhão Desportivo Municipal
Entrada gratuita
14 de abril a 11 de maio
Exposição de Abril: ROSTOS DA REVOLUÇÃO
15 horas
À conversa com ...
público: generalista
Local: Galeria do Mercado Municipal
15 de abril - 10h00
Caminhada CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Coruche
Participação livre
público alvo: generalista
19 de abril
Bibliopontes de Leitura
Encontro com o Contador de Histórias Jorge Serafim
Visita à Escola Museu Salgueiro Maia
Visita à Biblioteca Móvel “Coruja do Saber”
Org.: Agrupamento Escolas de Coruche/ Biblioteca Municipal de Coruche
público alvo: alunos do Agrupamento de Escolas de Coruche
21 de abril – 21h
Exibição do filme “As Sufragistas” de Sarah Gavron (2015)
Início do século XX. Apoiadas pelos conceitos iluministas de igualdade e liberdade, as mulheres
passaram a reivindicar o direito de participação na política e a exigir leis mais justas que as
incluíssem nas decisões parlamentares. Um grupo de mulheres da classe operária juntam as suas
vozes à de Emmeline Pankhurst, uma mulher à frente do seu tempo que há muito lutava pelos
direitos das mulheres.
Um filme dramático sobre um importante momento da História que conta com a participação de
Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw, Brendan Gleeson e AnneMarie Duff.
Local: Auditório do Pavilhão Desportivo Municipal
Entrada gratuita
Público alvo: generalista
maio 2018
Pontes para a Igualdade no Mundo Rural
De 24 a 27 de maio (durante a FICOR – Feira Internacional da Cortiça)
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Ação de Boas Práticas - Oportunidades de Igualdade de Género na Tiragem da Cortiça – Pode a
mulher ser “tirador” de cortiça?
Ações de Empreendedorismo – Workshop - Utilização da cortiça como matéria nobre
Apresentação do Livro “Mulheres Corticeiras, edição com o apoio do Município de Coruche
junho 2018
Pontes para a Igualdade na Infância e Juventude
Exibição do filme “ A bela e o monstro” de Bill Condon, 2017
Auditório do Pavilhão Desportivo Municipal
Maiores de 6 anos
Local: Auditório do Pavilhão Desportivo Municipal (data a agendar)
Entrada gratuita
Ação/ Debate “Há brincadeiras para meninos e meninas?”
público alvo: generalista
julho 2018
Pontes para a Igualdade no Desporto Inclusivo
Canoagem no rio Sorraia com o CRIC - Centro de Reabilitação e Integração de Coruche
público alvo: utentes do CRIC/generalista
agosto 2018
Pontes para a Igualdade Intergeracional
4 de agosto
A cultura como fonte de Inclusão Intergeracional – espetáculo temático
Distribuição de informação e sensibilização da população durante as Festas em Honra de Nossa
Senhora do Castelo 14 a 18 de Agosto
público alvo:generalista
setembro 2018
Pontes para a Igualdade Intercultural
Tarde de Interculturalidade – Ser Mulher...Ontem, Hoje e Amanhã
Parceria com Assecor – Associação Sénior de Coruche
público alvo: População reformada do Concelho de Coruche
outubro 2018
Pontes para a Igualdade - Cidadania participada, Igualdade Alcançada
20 de outubro
Dia Mundial do Combate ao Bullying
Práticas Pedagógicas de Combate e Prevenção de Bullying
Org: Assoc. API
24 de outubro – 18h00
Seminário de Comemoração do Dia Municipal para a Igualdade
público alvo: generalista
novembro 2018
Pontes para Igualdade – a escrita no feminino
34ª Feira do Livro – 2 a 11 de novembro
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“Apresentação de livros e conferência sobre o feminino” (Data a designar)
11 de novembro
Dia Europeu do Enoturismo - A enologia no feminino
25 de novembro
Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres
(participação na Marcha organizada)
Encontro sobre tipos de violência contra as mulheres
em colaboração com a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta
público alvo: generalista
dezembro 2018
Pontes para a Igualdade – Empreendedorismo no Feminino
Ações de sensibilização com o comércio local
público alvo: generalista/comércio local
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