
 

Cronograma Geral do Concelho da Moita 

 

DATA ENTIDADE 
RESPONSÁVEL 

LOCAL HORÁRIO DESCRIÇÃO 

20 Fev C. M. Moita Moita 10h30 Receção da Chama no Cemitério do 
Lavradio com a presença das viaturas de 
todas as entidades envolvidas para 
concretização do percurso em caravana até 
à Praça da República na Moita, passando 
por localidades já acordadas (Centro de 
Alhos Vedros e Qta Fonte da Prata) até o 
Destino. 
Desenvolvimento do protocolo e atividades 
(em construção) alusivo a passagem da 
Chama da Solidariedade com entrega de 
pedaço de rede de pesca (1) a cada 
instituição.  

21 Fev Associação NÓS 
 

Penteado 10h00 "A Solidariedade conjuga-se no Plural" 
- Receção da Chama no Lar Residencial 
"Nossa Casa" no Penteado, com passagem 
pela Escola Básica do Penteado. 
- Breve apontamento seguido de almoço 
convívio 
16h00 
- "Sociodrama Público" - Grupo de Jovens 
do CAFAP da Associação Nós 
 

22 Fev Santa Casa da 
Misericórdia A.V.  
 

Lar Abrigo 
do Tejo -  
Moita 

11h00 Valores da Solidariedade 
Receção da Chama da Solidariedade com 
os utentes e trabalhadores das respostas 
sociais de ERPI e Centro de Dia e um grupo 
de crianças e trabalhadores do Varino. 
Pretende-se um momento intergeracional 
onde irão ser reconhecidos e reforçados os 
valores da sociedade, bem como 
mensagens alusivas ao encontro e 
solidariedade. 
 

23 Fev Centro S. Paroquial São 
Lourenço de Alhos 
Vedros 
 

Alhos 
Vedros 

10h30 
 

Construção do Painel da Solidariedade 
Decoração do Parque Infantil no Largo da 
Igreja com motivos alusivos ao tema 
"Solidariedade", construção de um painel 
com a colaboração das crianças da 
Instituição. 

24 Fev Casa de Deus Igreja 
Cristã 
 
 

Praça do 
Correto 
(Alhos 
Vedros) 

10h às 
15h 

Feira Social 



25 Fev Famílias com Esperança MOITA   

26 Fev CRIBB 
 
 

Baixa da 
Banheira 

10h00 Mãos na Massa 
Receção da “Chama da Solidariedade” no 
Centro de Reformados e Idosos da Baixa da 
Banheira (Entrada pelo Jardim das 
Laranjeiras): 
• Passagem formal da Chama 
• Dinâmica da Rede de Pesca 
• Atuação do grupo Coral Amizade – 
Interpretação do Hino  
 
10h30min – Abertura das atividades 
intergeracionais com a participação das 
crianças da creche “Os Netinhos”, dos 
utentes do Centro de Dia (CD)  e dos alunos 
da Escola Básica Nº 6 da Baixa da Banheira. 
Dinâmicas de Grupo: 
• Atividade Dar de Mim: Construção 
e Decoração de Puzzle Gigante.  
• Tear dos Afetos: linhas que unem 
gerações. 
• Ateliê de Expressão Plástica: Cores 
do Dar 
 
14h00 – “O Pão Solidário” – Workshop de 
confeção de um pão gigante com a 
envolvência dos utentes do CRIBB (CD e 
creche), dos alunos do Jardim de Infância 
da EB 1 Nº6 da Baixa da Banheira e da 
Escola Secundária da Baixa da Banheira 
(Curso Restaurante-Bar) em colaboração 
com a Padaria e Pastelaria “O Pão Rei”. 
 
16h00 – Lanche Convívio: GerAções 
Solidárias 

27 Fev A Voz do Operário da 
Baixa da Banheira 
 

Baixa da 
Banheira 

  

28 Fev Raríssimas 
 

Moita   

1 Mar Centro Paroquial da 
Moita 
 

Moita  - Recepção da Chama no edifício de “O 
Ninho” (creche, jardim-de-infância, CATl). 
 
- A Chama vai ficar durante a manhã no 
pátio do edifício para que todas as crianças 
lá possam passar com as respectivas 
educadoras, seguindo-se uma catividade 
em cada uma das salas. Dessas actividades 
sairão os trabalhos que irão compor 
metade da tela. 
 



- Da parte da tarde a Chama vai ser 
entregue no Lar de Nossa Senhora da Boa 
Viagem, em Sarilhos Pequenos, onde às 
15h30 haverá uma celebração eucarística, 
no jardim, aberta à comunidade de Sarilhos 
Pequenos, Moita e Rosário. No final da 
celebração a irá ser preenchida com 
trabalhos dos idosos. 
- No Lar irá também ser composta, uma 
folha de pano, para o Livro da 
Solidariedade, com poemas feitos pelos 
utentes. 
 
- Depois de preenchida a segunda metade 
da tela, a Chama irá para o Centro de 
Reformados do Rosário, que tem um 
programa ainda em elaboração mas cuja 
temática é a Solidariedade, onde 
permanecerá acesa até às 21h00. 

2 Mar RUMO 
 

Espaço 
Sede do 
Projeto 
CLDS 3G 
Moita - 
Alhos 
Vedros 
 

10h00 Chama Rumo à Solidariedade 
Projetos da Rumo: CLDS 3G Moita “Moita 
Intervir para Incluir” e RSI da Rumo 
Atividades a Desenvolver:  
 
10h00 – Receção da Chama 
10h30 – Workshop Cozinh’arte 
11h30 – Exercício Físico: Aula Aberta  
12h00 – Construção do Mural da 
Solidariedade 

3 Mar CRIVA 
 
 

Vale de 
Amoreira 

13h30 "O CRIVA canta a solidariedade" 
O CRIVA estará aberto à população. 
Pensamos desenvolver na parte da manha 
um torneio de futebol "Jogo Solidário" - 
Escolhas vs convidados. Durante a tarde irá 
decorrer várias atividades no âmbito da 
solidariedade. 

4 Mar Centro Social “O Bom 
Samaritano” 
 

Oásis 
(Arroteias) 

11h00 Reunião com cerimónia de entregue da 
Chama seguida de Almoço Solidário 

5 Mar Santa Casa da 
Misericórdia de Alhos 
Vedros 
 

Sede da 
Santa Casa 
da 
Misericórdi
a de Alhos 
Vedros - 
Alhos 
Vedros 

10h30  Receção da Chama da Solidariedade 
efetuada por um grupo de crianças, 
trabalhadores do Charlot e Serviços 
Administrativos. O momento terá 
conclusão na entrega da Chama da 
Solidariedade pelas crianças do Charlot aos 
utentes e trabalhadores do Lar Pedro 
Rodrigues Costa, local onde a Chama irá 
permanecer até à data de passagem para 
outra Instituição. 
 



6 Mar Fundação Santa Rafaela 
Maria 

Fonte da 
Prata 

14H00 - Receção da Chama pelas Crianças do 
TASSE 
 - Jogo da Solidariedade 

7 Mar CERCIMB 
 
 

Moita 10h00 A iniciativa da CERCIMB, no dia 6 de Março, 
será uma "Street parade" que irá decorrer 
num percurso que teremos ainda que 
definir, de acordo com a hora a que a 
Chama tenha de chegar à Praça da 
Republica. 
 
A nossa ideia era sair da Biblioteca 
Municipal da Moita, parar na Av. Teófilo 
Braga entre a Capricho Moitense e o 
cabeleireiro e depois no Largo da Câmara.  
Caso tivéssemos mais tempo partiríamos 
do Mercado Municipal. 
 
Gostávamos de ver convosco como 
podemos assegurar uma coluna de som 
portátil durante o percurso. (qualquer 
dúvida sobre este assunto podem 
contactar a Rita Borges - 927455074). Já 
enviámos um mail à Vereadora a pedir a 
colaboração dos "Toca a Arrufar" para esta 
iniciativa. 
 
O horário da atividade dependerá da hora 
a que a Chama tenha de chegar à Praça da 
Republica, sendo que não poderemos 
começar antes das 9h30m (pela hora de 
chegada dos alunos/utentes). 

 

(1) Na cerimónia da passagem da Chama da Solidariedade do Município do Barreiro ao 

Município da Moita, a decorrer na Praça da República no dia 20 de Fevereiro, vai ser 

distribuído uma porção de rede de pesca a todas as instituição, para que, segundo a 

criatividade de cada um, enfeitar/decorar a sua porção e no dia da sua atividade uni-la 

à uma moldura geral que irá estar presente em todas as iniciativas institucionais. A 

Rede de Pesca foi a objeto escolhido como um símbolo do nosso concelho ligado ao rio 

e que ao mesmo tempo será emblema representação como ato de união entre as 

instituições Particulares de Solidariedade Social, que acompanhará o percurso da 

Chama da Solidariedade no concelho. 


