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NATAL(I)A TERRA DO PAI NATAL 
  
  
Irá decorrer, de 18 a 23 de dezembro de 2016, o evento “Natal(i)A Terra do Pai Natal”, 
uma iniciativa do Município de Vagos com a organização e gestão do Museu do Brin-
car. 
  
Este ano, o Natal será ainda mais divertido porque haverá, em permanência, anima-
ção garantida com inúmeras atividades dirigidas a toda a população, desde os mais 
pequenos aos “graúdos”. 
  
Estas atividades são dinamizadas pelas várias empresas e associações do concelho e 
asseguram uma diversidade para todos os públicos de forma transversal e inovadora. 
  
Um dos momentos altos do “Natal(i)A Terra do Pai Natal”  é a chegada e desfile do Pai 
Natal, logo no primeiro dia do evento! A Casa do Pai Natal é um elemento indispen-
sável de conhecer, onde carrosséis giram sem parar! 
  
No “Natal(i)A Terra do Pai Natal” pode, ainda, encontrar jogos tradicionais para todas 
as idades, a extraordinária roulotte “la belle” que encantará todos, música variada, 
personagens mágicas, kiosk photobooth para registar este momento especial, um 
calígrafo notável com uma surpresa a revelar, exposições temáticas, pipocas e algo-
dão doce para dar mais gosto a este evento, não esquecendo as pinturas faciais que 
moldam os sonhos, a dança 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. 
  
As entradas, nas diversas atividades, são gratuitas. 
  
Junte-se a nós e entre no verdadeiro espírito de Natal! 
  
Até onde queremos ir? 
  
 
 
 
 
 Programa na página seguinte. 
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Programa: 
  
18 de Dezembro de 2016 
14h – Chegada e desfile do Pai Natal 
15h – Abertura oficial da “NATAL(I)A Terra do Pai Natal 
16h – Atelier de Natal com a participação da empresa Ferneto de Vagos 
17h – Teatro Para Todos com a participação da Companhia Start-Teatro 
21h – Concerto de Natal com a participação do Coral Polifónico de Stª Cecília Calvão 
e da Orquestra Ligeira de Vagos 
  
19 de Dezembro de 2016 
14h e 21h - Teatro Para todos com a participação do Teatro e Marionetas de Mandrá-
gora 
  
20 de Dezembro de 2016 
14h – Teatro Para Todos com a participação da Companhia Start-Teatro 
21h – Bailado com a participação da Escola de Ballet Primeira Posição 
  
21 de Dezembro de 2016 
14h – Teatro Para Todos com a participação da Companhia Start-Teatro 
18h 30m – Teatro de Sombras com a participação do Teatro Costa Verde 
21h – Poesia de Natal 
  
22 de Dezembro de 2016 
14h – Dança com a participação da Escola de Ballet Primeira Posição 
19h – Teatro Para Todos com a participação da Companhia Start-Teatro 
21h – Concerto de Harpa com a participação de Eduardo Martins 
  
23 de Dezembro de 2016 
14h – Teatro Para Todos com a participação do Saltimbanco da Charneca 
21h – Canto Lírico com a participação do Essemble Vocal Feminino Oringo 
22h – Desfile de Encerramento 
 


