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EXPOSIÇÃO
Sentidos e Emoções...
Segredos Para Desvendar

Sítio do pica-pau amarelo
Este mês no Teatro Politeama

O Quebra-Nozes
e o Rei dos
Camundongos
Dias 1, 5 e 8 no Teatro Infantil de Lisboa
– Casa do Artista

A obra de Tchaikovski despertou o interesse de Fernando Gomes para recriar um
belo conto que, através de uma linguagem
acessível e actual, eleva os valores da
amizade, do amor e louva as boas acções
em detrimento dos bens materiais. Quase
no ﬁm da primeira década do século XXI,
em que o consumo desregrado e a posse
de bens são sinais de estatuto social bem
mais que de bem-estar humano, importa
reﬂectir sobre valores essenciais como a
solidariedade, a cooperação, a justiça ou
a honestidade. A jornada de dois jovens
heróis, Clara e o seu Quebra-Nozes,
relembra-nos a importância destes valores
como pilares fundamentais na formação
do carácter dos mais jovens.

Museu das Crianças no Jardim Zoológico
(dos 4 aos 11 anos)
Sáb, Dom, Fer: 10h-18h (público em geral);
Seg a Sex (grupos por marcação)

A boneca de trapos Emília e a sua amiga
Narizinho Empinado, a terrível Cuca, o primo da cidade Pedrinho, a cozinheira negra
Ti Nastácia, a avó Benta, o Tio Barnabé, e
o diabrete Saci Pereré estão no Politeama.
Do escritor brasileiro Monteiro Lobato,
Filipe La Féria adoptou para musical a
célebre obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo,
que deu origem a várias séries televisivas.
Actores, cantores, bailarinos e acrobatas
levarão a fantasia e a magia de um dos
melhores contos de sempre da literatura
infanto-juvenil luso-brasileira até aos mais
pequenos. Um musical que vai deslumbrar
pela sua espectacularidade, beleza das
canções e cenários.

Bzzz, Bzzz, Bzzz.
A união faz a força
Até 31 de Janeiro no Teatro Tivoli

Esta peça conta a história da abelha Bela, que conhece Bernardo, um
beija-ﬂor. Alheios a um antigo desentendimento entre abelhas e beijaﬂores, Bela e Bernardo fazem nascer uma verdadeira amizade que trará, no ﬁnal de contas, uma importante lição para todos. Uma história
que pretende passar mensagens importantes aos mais pequenos, mas
que ao mesmo tempo os encanta e faz sonhar.

Esta é uma exposição interactiva que procura
aprofundar a vida e os cinco sentidos, focando
especialmente as emoções e os sentimentos
que podemos viver no mundo que nos rodeia.
Nela vamos encontrar: A Lupa Gigante, O
Labirinto às cores, O Zombie, O Cérebro, O
Olfacto e a Memória, A Visão, A Audição, O
Paladar, O Tacto e o Gabinete do Cientista.

MÚSICA
Concerto para bebés
(até aos 3 anos)
Aos sábados, às 9h, no Oceanário de
Lisboa

A música e a dança, aliadas ao cenário
de sonho e fantasia do aquário central,
despertam as emoções, a imaginação e a
criatividade. Haveria melhor forma de chegar a este público tão exigente e especial?
Música, maestro!

Hänsel e Gretel
– Ópera para famílias
Dias 4 e 5, às 16h, no Teatro Camões

Esta temporada, o São Carlos antecipa a
quadra natalícia com a apresentação de
uma ópera para famílias e escolas, desta
feita no palco do Teatro Camões. Hänsel
e Gretel será apresentada numa versão
portuguesa reduzida, da autoria de Alexandre Delgado, com encenação de André
Heller-Lopes e direcção musical de Moritz
Gnann.

OUTROS
Circo de Natal – 120º
Aniversário do Coliseu
Dias 5, 12, 19, 22, 23, 25 e 26 no Coliseu
dos Recreios

Chegou o circo! Quem não tem já saudades? Quem não guarda uma saudade menina da primeira alegria no circo? O circo
é o mais antigo espectáculo do mundo e
o Coliseu comemora os seus 120 anos de
história com ele, porque o circo é o único
lugar no mundo onde se sonha acordado...

Os construtores
de sonhos – oﬁcina
De 2 a 15 no CCB

E se o quarto das crianças se transformasse numa oﬁcina, povoada de materiais esquisitos, peças e encaixes? E se pudessem
inventar construções estranhas e bizarras,
sem limites e impossíveis, com o sonho a
comandá-las? Nesta oﬁcina os participantes vão descobrir materiais, cores e formas, juntá-los e encaixá-los, e criar seres e
objectos inimagináveis. Depois, inventam
histórias... histórias para adormecer anjos.

PORTO
Famílias nos museus

“Teatro em Família” na Casa Museu Eng.º António de Almeida; “A Fábula e a Realidade no Porto do Nosso Tempo” na Fundação de Serralves; “Viajantes e Passageiros” no Museu do Carro
Eléctrico; “O Doce Pão “ no Museu da Indústria; “Se eu fosse Gutemberg?” no Museu Nacional
da Imprensa; “Um Museu de aventuras” no Museu Militar; “DesaﬁARTE” no Museu Nacional
de Soares dos Reis; “As mãos na brincadeira e os olhos na ciência” no Museu Parada Leitão
(I.S.Engenharia); “Pedipaper na Mira da Pista” no Museu dos Transportes e Comunicações.
MUSEU SERRALVES: “Às Artes, Cidadãos!” intersecções da arte e da política na actualidade.
CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA: “Mãos”, de Fernando Carvalho.

