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NATAL(I)A	  TERRA	  DO	  PAI	  NATAL	  

A	  Natal(i)a	  Terra	  do	  Pai	  Natal	  está	  já	  aí	  à	  porta!	  É	  já	  a	  partir	  do	  dia	  16	  de	  dezembro,	  que	  o	  Lar-‐
go	  do	  Município	  acolherá,	  até	  dia	  23	  de	  dezembro,	  esta	  iniciativa	  do	  Município	  de	  Vagos,	  com	  
a	   organização	   e	   gestão	   do	  Museu	   do	   Brincar,	   e	   que	   promete	  muita	   animação,	   nesta	   época	  
natalícia.	  

Este	  ano,	  o	  Natal	  será	  ainda	  mais	  divertido,	  porque	  haverá,	  em	  permanência,	  animação	  garan-‐
tida,	  com	  inúmeras	  atividades	  dirigidas	  a	  toda	  a	  população,	  para	  miúdos	  e	  “graúdos”.	  

Um	  dos	  momentos	  altos	  da	  “Natal(i)a	  Terra	  do	  Pai	  Natal”	  é	  a	  chegada	  do	  Pai	  Natal,	   logo	  no	  
primeiro	  dia	  do	  evento!	  A	  Casa	  do	  Pai	  Natal	  é	  um	  elemento	  indispensável	  de	  conhecer,	  onde	  
carrosséis	   giram	   sem	  parar	   e	   onde	   os	  mais	   pequenos	   poderão	   entregar	   as	   suas	   cartas,	   com	  
pedidos	  especiais!	  

O	  “Natal(i)a	  Terra	  do	  Pai	  Natal”	  contará,	  ainda,	  com	  diversas	  atividades:	  ateliers	  de	  biscoitos	  e	  
estrelas	  de	  Natal;	  o	  contador	  de	  histórias,	  que	  encantará	  a	  todos,	  com	  os	  seus	  enredos;	  a	  foto-‐
grafia	   para	   registar	   este	   momento	   especial;	   um	   calígrafo	   extraordinário	   que	   imaterializará	  
comportamentos;	  pipocas	  e	  algodão	  doce,	  para	  dar	  mais	  gosto	  a	  este	  evento,	  não	  esquecendo	  
as	  pinturas	  faciais	  que	  moldam	  os	  sonhos,	  a	  dança	  e	  música	  permanente,	  os	  mimos	  de	  Natal	  e	  
lojinhas	  para	  todos	  os	  gostos.	  	  

Contamos	  com	  a	  presença	  de	  todos,	  convidando	  a	  participar	  neste	  evento	  especial,	  idealizado	  
ao	  pormenor	  para	  que	  os	  sonhos	  se	  tornem	  realidade.	  

VALORES	  DE	  ENTRADA:	  

Crianças	  até	  aos	  3	  anos	  de	  idade	  -‐	  gratuito	  
Crianças	  e	  adolescentes	  até	  aos	  18	  anos	  de	  idade	  –	  1,00	  €	  
Adultos	  –	  2,00	  €	  
Seniores	  (a	  partir	  dos	  64	  anos	  de	  idade)	  –	  1,00	  €	  
Grupos	  escolares	  e	  empresariais	  –	  1,00	  €	  
	  
O	  valor	  dos	  bilhetes	  reverte	  a	  favor	  dos	  Bombeiros	  Voluntários	  de	  Vagos	  e	  inclui	  a	  participação	  
gratuita	  em	  todas	  as	  atividades.	  

	  
Junte-‐se	  a	  nós	  e	  entre	  no	  verdadeiro	  Espírito	  de	  Natal!	  

Até	  onde	  queremos	  ir?	  
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Programa:	  
16	  dezembro,	  sábado:	  
14h00:	  Chegada	  do	  Pai	  Natal	  
15h00:	  Atuação	  da	  Banda	  Vaguense	  
16h30:	  Danças	  do	  Mundo	  oficina	  com	  Dayana	  
17h00:	  Ballet	  Quebra-‐Nozes	  com	  a	  Escola	  de	  Bailado	  Primeira	  Posição	  
19h00:	  Jazz	  
22h00:	  Encerramento	  
	  	  
17	  dezembro,	  domingo:	  
14h00:	  Danças	  do	  Mundo	  oficina	  com	  Dayana	  
16h00:	  Música	  “Pequeno	  David	  e	  os	  Sem	  Soninho”	  
18h00:	  Danças	  do	  Mundo	  oficina	  com	  Dayana	  
19h00:	  Clássicos	  de	  Natal	  com	  Ana	  &	  Pedro	  
22h00:	  Encerramento	  
	  	  
18	  dezembro,	  2.ª	  feira:	  
14h	  &	  15h:	  Magia	  com	  Manolo	  
19h00:	  Concerto	  com	  a	  Tuna	  da	  Univ.	  Sénior	  
20h00:	  Encerramento	  
	  	  
19	  dezembro,	  3.ª	  feira	  
14h	  &	  15h:	  Teatro	  “As	  Super	  Cozinheiras”	  do	  Pai	  Natal	  com	  Starteatro	  
19h00:	  Concerto	  com	  Eduardo	  Harpa	  
20h00:	  Encerramento	  
	  	  
20	  dezembro,	  4.ª	  feira	  
14h	  &	  15h:	  Teatro	  “Dom	  Roberto”	  com	  Red	  Cloud	  Teatro	  de	  Marionetas	  
19h00:	  Danças	  com	  Emad	  Selim&Zukra	  
20h00:	  Encerramento	  
	  	  
21	  dezembro,	  5.ª	  feira	  
14h	  &	  15h:	  Teatro	  “Adantino”	  com	  Companhia	  Marimbombo	  
19h00:	  Concerto	  com	  Jonathan	  
20h00:	  Encerramento	  
	  	  
22	  dezembro,	  6.ª	  feira	  
14h	  &	  15h:	  Clown	  com	  Charneca	  
19h00:	  Natal	  Português	  
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22h00:	  Encerramento	  
	  	  
23	  dezembro,	  sábado:	  
16h00:	  Teatro	  “A	  Menina	  que	  vendia	  fósforos”	  com	  Red	  Cloud	  Teatro	  de	  Marionetas	  
19h00:	  Concerto	  com	  Kumpania	  Algazarra	  (Banda	  Móvel)	  
21h30:	  Arruada	  com	  Kumpania	  Algazarra	  (Banda	  Móvel)	  
22h00:	  Encerramento	  
	  	  
	  	  

+Info:	  

Teatro	  “As	  Super	  Cozinheiras”	  do	  Pai	  Natal	  com	  Starteatro”	  
“Picó	  e	  Nano	  são	  duas	  cozinheiras	  divertidas	  e	  gulosas.	  	  
Uma	  é	  Francesa	  e	  a	  outra	  Italiana	  e	  conhecem	  melhor	  do	  que	  ninguém	  os	  segredos	  que	  fazem	  
o	  Natal	  ser	  tão	  docinho	  e	  o	  Pai	  Natal	  tão	  gordinho!	  	  
Até	  ao	  dia	  em	  que	  algo	  acontece...	  e	  tudo	  pode	  mudar!	  
Vem	  pôr	  as	  mãos	  na	  massa,	  o	  chapéu	  de	  cozinheiro	  e	  a	  farinha	  no	  nariz,	  para	  que	  esta	  história	  
tenha	  um	  final	  feliz!	  
Neste	   espetáculo	   as	   crianças	   são	   convidadas	   a	   participar	   ativamente	   com	  os	   atores	   e	   assim	  
serem	  parte	  integrante	  da	  história.”	  
	  
Teatro	  “Adantino”	  com	  Companhia	  Marimbombo	  
”Aquilo	  que	  Augusto	  e	  Papoila,	  os	  2	  palhaços,	  mais	  queriam	  era	  uma	  tenda	  de	  circo.	  Até	  que	  
que	  um	  dia	  Augusto	  aparece	  com	  uma	  curiosa	  alternativa:	  todo	  o	  circo	  dentro	  de	  uma	  mala.	  
Que	  surpresa	  para	  Papoila	  quando	   lhe	  mostra	  a	   sua	   forma	  muito	  peculiar	  de	   funâmbulismo,	  
malabarismo,	  um	  concurso	  de	  balões,	  magia	  e	  números	  cómicos	  musicais.	  Uma	  ternurenta	  e	  
divertida	  história	  de	  2	  palhaços	  à	  procura	  do	  objeto	  mais	  importante	  da	  sua	  vida.	  O	  nariz!	  Um	  
espetáculo	  de	  clown	  para	  todas	  as	  idades.	  
	  
Arruada	  com	  Kumpania	  Algazarra	  (Banda	  Móvel)	  
Esta	  sonora	  algazarra	  vagueia	  pelas	  músicas	  dos	  cinco	  continentes,	  transformando	  os	  sons	  em	  
que	  toca	  numa	  festa	  ambulante,	  ao	  estilo	  das	  fanfarras	  europeias.	  Saltimbancos,	  filhos	  da	  es-‐
trada	  e	  do	  vento,	  músicos	  em	  folia	  permanente	  submergidos	  num	  cocktail	  de	  música	  animada,	  
as	  suas	  combinações	  de	  notas	  musicais	  formam	  um	  rendilhado	  de	  culturas,	  onde	  estão	  presen-‐
tes,	  de	   forma	  conjugada	  ou	   separada,	  os	   sons	  balcânicos,	   árabes,	   latinos,	   africanos,	  o	   ska,	  o	  
funk	  e	  o	  hip-‐hop,	  entre	  outros.	  
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