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25 nov. a 03 dez. de 2021

Exposição
Espetáculos
Workshops

s Atelier
Concertos

Informações e Inscrições:

camaramunicipalmatosinhos
appacdmmatosinhosoficial
cm-matosinhos.pt
appacdm-matosinhos.com

casadobosque@cm-matosinhos.pt

22 939 09 67

Com a colaboração de:

Escolas Secundárias
Abel Salazar

Augusto Gomes
Boa Nova

Padrão da Légua
Senhora da Hora

João Gonçalves Zarco
Escola Segunda Oportunidade

Escolas Básicas
Barranha
Custóias

Dr. José Domingues dos Santos
Irmãos Passos
Leça do Balio

Maria Manuela de Sá
Senhora da Hora

Instituições
ALADI

AAJUDE
Rumo à Vida

Criança Diferente
ASSUS

APPACDM de Matosinhos

Horário da Exposição:
Segunda a Sexta: 9h00-19h00

Sábado: 9h30-12h30 | 13h30-17h30
Parte das peças expostas são para venda, revertendo o 

valor para as instituições de apoio à pessoa com 
deficiência

SESSÃO DE ABERTURA

25 Novembro
[QUI 14h30 -15h30]
Concerto
[Átrio da Biblioteca]
Projeto 65
O Projeto 65 apresenta-se para este concerto num formato 
acústico e intimista, no qual darão vida a covers e apresentarão 
também versões acústicas inéditas dos seus mais recentes temas.
Os Batuqueiros
Grupo de Bombos da APPACDM de Matosinhos.
Lote B
Cover por Paulo Cepeda da APPACDM Matosinhos.
Discursos
A Sessão de Abertura contará com a presença da Presidente  da  
Câmara  Municipal  de  Matosinhos, Dra. Luísa Salgueiro, do 
Vereador da Cultura Fernando Rocha e da Presidente da 
APPACDM de Matosinhos, Olívia Assunção.

26 NOV
[SEX 10h00 -11h30] 
Workshop [Sala das Artes]
"Colar de boas vindas»
Divisão de Cultura e Museus -Serviço Educativo
O Lei, o colar Havaiano, é constituído por flores, folhas, cascas, 
sementes, penas, entre outros materiais. O visitante, ao chegar à 
ilha do Haway, recebe o Lei como sinal de boas vindas. Neste 
contexto e como o último "Juntos pela Arte" foi realizado em 
2019, a atividade foi pensada como forma de acolher e dar as 
boas vindas, novamente, a todos os participantes deste evento.
[SEX 10h00 -11h30]
Workshop [Átrio da Biblioteca]
Trilho Eco-Social-Pedro Pereira
Consiste num trilho guiado no qual se dá a conhecer o  
património  natural  e  rural  ainda  existente na cidade (muitas 
vezes desconhecido). É também um ponto de partida para 
educar sobre a nossa história mais recente assim como para 
abordar várias questões sociais e ambientais.
[SEX 14h15 -15h45]
Workshop [Sala das Artes]
Sacos de Papel-Paula Cruz
A montagem do saco em papel implica um conjunto de tarefas 
diversificadas tais como: pintura (livre ou orientada), colagem e 
modelagem, Adaptado a participantes com diferentes 
características e capacidades.

27 NOV
[SAB 11h00 -12h15]
Espetáculo de Rua
[Parque Basílio Teles]
Encontro de Palito e Dita
Mr. Milk Performance
O reencontro de Mr. Palito, um artista malabarista que vive em 
Portugal a espera da sua melhor amiga Dita, que está quase a 
chegar do Brasil. Uma dupla de palhaços cómicos, uma relação 
de Brasil e  Portugal com malabarismo, música ao vivo e 
equilíbrios, uma mistura de circo com teatro e muita beleza.
Medley de Dança
[Parque Basílio Teles]
Dance Fit ASSUS
Apresentação de  um
medley de diferentes estilos
musicais com  coreografias trabalhadas pelas alunas desde o 
início do ano letivo.
[SAB 14h30 -15h15]
Espetáculo de Rua [Parque Basílio Teles]
A Fada Cintilante e O Mergulho no Copo
Mr. Milk Performance
Pipoca é uma criança, como todas as outras, cheia de sonhos e 
de imaginação... mas na sua caixa de brinquedos guarda um 
tesouro que valoriza acima de todos os outros: um líquido 
mágico com uma corda, uma bola de sabão gigante que se 
transforma em todas as cores do arco-íris.

29 NOV
[SEG 10h00 -12h00]
Workshop [Sala das Artes]
Sacos de Papel-Paula Cruz
[SEG 14h30 -16h00]
Espetáculos [Salão Nobre]
Rumo às Canções
O grupo de alunos e utentes
da Associação Rumo à Vida,
apresenta o espetáculo «Rumo às Canções».
Um concerto de apresentação de canções e coreografias 
compostas no âmbito das sessões de Musicoterapia em 5 peças: 
"A Rumo à Vida é fixe; Sentimentos; Rir é o melhor remédio;
A Música e a Canção do Amor».
Diferentes mas todos Iguais
Escola Segunda Oportunidade
Performance  artística  utilizando diferentes
linguagens performativas e plásticas que
integra jovens vulneráveis e utentes de
diversas instituições de S. Mamede de Infesta,

num projeto conjunto que mostra que,  apesar  das  nossas  
diferenças,  somos  todos iguais em termos de potencialidades e 
talentos.
Tudo o que eu te dou
Cover por Graça Pinheiro da APPACDM Matosinhos.
Lava as mãos-APPACDM de Matosinhos
O projeto Lava as mãos nasce em consequência da Covid-19.
A criação desta música trouxe a oportunidade de promover 
expressões e comportamentos que nos fazem redescobrir a 
importância da conduta de cada indivíduo, na vida em 
comunidade.

30 NOV
[TER 10h00 -12h00]
Workshop [Sala das Artes]
Deco-Eco-Manuela Figueiredo
Nesta Oficina são desenvolvidas várias técnicas de expressão 
plástica recorrendo a materiais reciclados e reutilizados, incutindo 
uma preocupação ecológica e sensibilizando para a defesa do 
ambiente através de um consumo mais consciente.
[TER 14h15 -15h45]
Workshop [Sala das Artes]
Tapeçaria-Rosa Rocha
Neste atelier aprende-se a criar tapetes de esmirna manual, 
fazem-se almofadas e sacos com juta de sisal e lãs, em diversos 
materiais, utilizando os pontos: de cruz, cheio, atrás, pé-de-flor, 
permitindo dar azo à criatividade dos participantes. Neste atelier 
vamos executar decorações de natal.

2 DEZ
[QUI 10h00 -11h30]
Workshop [Sala das Artes]
"Colar de boas vindas»
[QUI 10h00 -12h00]
Workshop [Exterior da Biblioteca Municipal]
Dança Inclusiva-Cristiana Azevedo
A dança é uma das maiores formas de expressão humana, uma 
das possibilidades de comunicação. Vamos partilhar passos e 
movimentos e criar um momento de dança inclusiva, onde nos 
possamos sentir bem.
[QUI 14h15 -15h15]
Workshop [Auditório da Biblioteca]
Psicomotricidade-O jogo e o brincar-Ana Branco
É dada a oportunidade à criança para se auto descobrir, explorar 
a sua criatividade, memória e afetividade. Enriquecer a 
experiência do seu corpo e ampliar  as  potencialidades  motoras  
são  a  base deste momento, onde reina a imaginação, a 
brincadeira e o jogo psicomotor.

[QUI 15h00 -15h30]
Espetáculos [Exterior da Biblioteca Municipal]
Capoeira-A.C.D.R. Jogo Negro
Exibição  desta  arte  marcial  de  origem  Afro-Brasileira, na qual 
é realizada uma “Roda” de Capoeira, onde habitualmente os 
atletas se encontram para praticar os movimentos característicos 
desta arte, acompanhados pelos instrumentos que compõem uma 
“bateria” de Capoeira Contemporânea.
 
3 DEZ
[SEX 10h00 -11h00 E 11h00 -12h00]
Workshop [Exterior da Biblioteca Municipal]
Capoeira-Pedro Pereira
Permitir experienciar a Capoeira, uma arte marcial composta por 
diversas dimensões complementares nomeadamente luta, dança, 
musicalidade, etc.  Logística: Os participantes deverão trazer roupa 
confortável para a prática desportiva.

SESSÃO DE ENCERRAMENTO
3 Dezembro
[SEX 14h30 -16h00]
Espetáculos [Salão Nobre]
Cada estação é uma emoção
AAJUDE
As estações do ano, assim como as emoções são todas muito 
diferentes, mas todas importantes e especiais. Vivemos e sentimos 
à flor da pele o calor e o frio assim como a tristeza ou a alegria. 
Nesta performance damos vida a 4 fantoches, que representam as 
4 estações, fazendo ponte para as diversas emoções que podemos 
sentir, faça chuva ou faça sol.
Barco Negro-APPACDM Matosinhos
O projeto assume-se como uma performance artística que integra 
diferentes linguagens performativas e afirma a música como uma 
linguagem de igualdade de todos, para todos.
Rancho Fundo / No teu poema
Covers por Paulo Cepeda da APPACDM de Matosinhos.
Quinta Oficina-Caixinha de Música
Uma caixa(inha) gigante com gavetas misteriosas que guardam 
“jóias musicais e histórias infinitas”. A bailarina que lá deveria 
estar, foi dançar para outro lado,  mas  o  seu  amigo  palhaço  
jardineiro-malabarista-mágico  ficou  no  seu  lugar  e  com  a 
promessa de bem usar a “corda” que lhe derem. O público 
escolhe, eles improvisam, mas fica já aqui um conselho: Não lhes 
dêem muita corda!!

Público geral: +6 anos
Lotação: Workshops-25 p/ sessão | Espetáculos no Salão Nobre-180 p/ sessão

 

Biblioteca Municipal
Florbela Espanca

Salão Nobre
Edifício dos Paços do Concelho

Parque Basílio Teles
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