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DIAS DE FESTA EM TIBÃES 

Comemorações do Dia Mundial da Criança 
Mosteiro São Martinho de Tibães 

 
1 a 3 de Junho–Reservado ao Público Escolar 
4 e 5 de Junho– Entrada Livre 

 
 
PROGRAMA de 4 e 5 de Junho 
 
Em Junho os Dias de Festa são em Tibães! 
O Dia Mundial da Criança multiplicou-se e em vez de 1 oferecemos 5!  
5 dias de cultura, animação e divertimento! Dos três primeiros dedicados às escolas, 
temos um fim de semana dedicado inteiramente às Famílias! 
Teatros e atores, Musicais e músicos, Animações e animadores, Contos e contadores, 
Exposições e artistas,  
Jogos e jogadores, Duendes e fadas,  um Acampamento noturno, Cinema, e um 
conjunto de experiências inesquecíveis, de simpáticos animais e outras coisas que tais 
fazem parte de um programa festivo, que em 2016 escolhe o Mosteiro e a Cerca de 
São Martinho Tibães para fazer encantar quem por lá passar!  

 
Dia 3 
19h00 

PASSEIO NA CERCA 

 

21h00  

Cerca 

OBSERVAÇÃO DE ANFÍBIOS E MORCEGOS, pela Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem 
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Dia 4 
9h00 

Receção  

OBSERVAÇÃO DE AVES 

 

10h00 

Volfrâmio 

O PATINHO FEIO E A FESTA NA QUINTA  

O Pato Gerónimo queria muito ter uma família, era dia de festa na quinta e ele queria 
participar rodeado dos seus filhotes, mas a Dona Pata não havia meio de chocar os ovos…  

 
10h00 – 18h00 

“MEXE-TE NO MOSTEIRO” 

Olival 

Parede de Escalada 

Ramadas  

Tiro ao Arco e Obstáculos 

Pomar  

Obstáculos e Parede de Velcro 

 

10h00 – 18h00 

Celas da Galeria 

CONTACTOS COM O XADREZ 

10h00 – 18h00 

ALERTA DE BOMBOS, pelo Grupo 53 dos Escoteiros 

10h00 - 18h00 

Cela da Hospedaria 

TEATRO DE SOMBRAS  

No âmbito da técnica ancestral de origem chinesa, os visitantes poderão criar uma narrativa 
com sombras de marionetas de papel. 
TEATRO DE FANTOCHES  

A partir da técnica associada ao Teatro de Robertos, com o apoio de um monitor, os visitantes 
poderão manipular alguns dos fantoches disponíveis. 
 

10h30 

Claustros 

DRELPA, FINGO E MELGI, Os Duendes aventureiros  

Com a casa às costas e muitas histórias para contar, estes três duendes engenhosos sonham 
em conhecer o mundo e fazer amigos em todas as florestas. 
 

11h00 

Carvalhal  

A ÁRVORE LIVREIRA  
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Apresentam-se os jardineiros da Árvore que dá livros. Uma árvore igual e muito diferente de 
tantas outras, que é regada com letras, cujas folhas têm palavras escritas e os frutos são livros. 
 
11h00  

Pomar  

“MEXE-TE NO MOSTEIRO” – Aula Aberta de Hip Hop 

 

11h30 

Capítulo 

PEDRO E O LOBO, musical pelo Ensemble Harawi 

Era uma vez o Pedro, o lobo, o avô, o passarinho, o pato, o gato e os caçadores… 

Musical infantil, composto por Sergei Prokofiev, conta com uma narração especial e assume-se 

como ação pedagógica que revela as personagens através de diversos instrumentos e suas 

sonoridades. 

 

 

 

11h30 

Cavalariças 

MARIONETAS “ALICE NO MOSTEIRO DAS MARAVILHAS DE TIBÃES” 

Tudo começa quando Alice, depois de espreitar por um monóculo mágico oferecido pela irmã, 
recua até 1775. Durante esta aventura, Alice entra no maravilhoso mundo da fantasia. 
 

12h00 

Carvalhal  

HISTÓRIAS COM MÚSICA 

Há, por esse mundo fora, infâncias douradas ou simplesmente alegres e felizes. Mas há 
também crianças sem direitos, forçadas a trabalhos pesados e perigosos, obrigadas a combater 
em guerras, sem ninguém que as proteja. São meninos como vocês… Querem conhecer a 
história de uma deles? 

 

14h30 

Claustros 

DRELPA, FINGO E MELGI, Os Duendes aventureiros  

Com a casa às costas e muitas histórias para contar, estes três duendes engenhosos sonham 
em conhecer o mundo e fazer amigos em todas as florestas. 
 

15h00 

Capítulo 

PEDRO E O LOBO, musical pelo Ensemble Harawi 

Era uma vez o Pedro, o lobo, o avô, o passarinho, o pato, o gato e os caçadores… 

Musical infantil, composto por Sergei Prokofiev, conta com uma narração especial e assume-se 

como ação pedagógica que revela as personagens através de diversos instrumentos e suas 

sonoridades. 

 

15h00 

Cavalariças 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergei_Prokofiev
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sergei_Prokofiev
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APRENDER A GOSTAR DE ESTUDAR - TEATRO DE FANTOCHES  

História de um menino que percebe como é bom aprender. 
 

15h30 

Volfrâmio 

O PATINHO FEIO E A FESTA NA QUINTA  

O Pato Gerónimo queria muito ter uma família, era dia de festa na quinta e ele queria 
participar rodeado dos seus filhotes, mas a Dona Pata não havia meio de chocar os ovos…  
 

16h00 

Carvalhal  

A ÁRVORE LIVREIRA  

Apresentam-se os jardineiros da Árvore que dá livros. Uma árvore igual e muito diferente de 
tantas outras, que é regada com letras, cujas folhas têm palavras escritas e os frutos são livros. 
 
 

 

16h00  

Pomar  

“MEXE-TE NO MOSTEIRO” – Aula Aberta de Hip Hop 

 

16h30 

Terreiro da Adega 

HISTÓRIAS SUSPENSAS  

Um armário que guarda segredos. Dentro deste, as histórias revelam-se umas dentro das 
outras. Entre voos, voltas e reviravoltas, as possibilidades são infinitas, nesta caixa de fabricar 
sonhos onde o limite é imaginação. 

17h00 

Cavalariças 

MARIONETAS “ALICE NO MOSTEIRO DAS MARAVILHAS DE TIBÃES” 

Tudo começa quando Alice, depois de espreitar por um monóculo mágico oferecido pela irmã, 
recua até 1775. Durante esta aventura, Alice entra no maravilhoso mundo da fantasia. 
 

17h00 

À sombra do carvalho de S. Bento  

O BEIJO DA PALAVRINHA inspirada na obra de Mia Couto  

Maria Poeirinha vivia com sua pobre família numa aldeia no interior. Nenhum deles tinha 
nunca visto o mar! 
Breve história ilustrada com as cores do sol e do mar com um final menos alegre, mas muito 
mágico. 
 

17h30 

Carvalhal 

HISTÓRIAS COM MÚSICA  

Há, por esse mundo fora, infâncias douradas ou simplesmente alegres e felizes. Mas há 
também crianças sem direitos, forçadas a trabalhos pesados e perigosos, obrigadas a combater 
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em guerras, sem ninguém que as proteja. São meninos como vocês… Querem conhecer a 
história de uma deles? 
 

 

18h00 

Cavalariças 

APRENDER A GOSTAR DE ESTUDAR - TEATRO DE FANTOCHES  

História de um menino que percebe como é bom aprender. 
 

18h00 

Capítulo 

CONCERTO “BANDOLA E GUITARRA”   

Ensemble Quitapesares – Colômbia 
Ensemble de Guitarras da Companhia da Musica – Portugal 
 
19h00  

Capítulo 

CONCERTO PELO CORO ACADÉMICO DA UNIVERSIDADE DO MINHO 

 
19h00 

Receção  

A FAMÍLIA ACAMPA NA CERCA 
Incrição obrigatória e limitada a 50 participantes 
Inscrições: sec.msmt@culturanorte.pt 

 

21h00 

Cerca 

OBSERVAÇÃO DE ANFÍBIOS E MORCEGOS, pela Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem 

 

22h00 

SESSÃO 8mm – CURTAS DE CHARLES CHAPLIN  

Três comédias do eterno anti-herói do Cinema Mudo num formato analógico. 
CHARLOT QUER CASAR de Charles Chaplin   

1915| pb | 33’ 

CHARLOT O PATINADOR de Charles Chaplin 

1916 | pb | 24’ 

CHARLOT, O EVADIDO de Charles Chaplin 

1917 |pb | 24’ 
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Dia 5 

9h00 

Cerca 

OBSERVAÇÃO DE AVES 
Inscrição obrigatória em: braga@quercus.pt 

 

10h00 

Volfrâmio 

O PATINHO FEIO E A FESTA NA QUINTA  

O Pato Gerónimo queria muito ter uma família, era dia de festa na quinta e ele queria 
participar rodeado dos seus filhotes, mas a Dona Pata não havia meio de chocar os ovos…  
 
10h00 – 18h00 

“MEXE-TE NO MOSTEIRO”- 

Olival 

Parede de Escalada 

Ramadas  

Tiro ao Arco e Obstáculos 

Pomar  

Obstáculos e Parede de Velcro 

 

10h00 – 18h00 

Celas da Galeria 

CONTACTOS COM O XADREZ 

10h00 – 18h00 

ALERTA DE BOMBOS, pelo Grupo 53 dos Escoteiros 

10h00 - 18h00 

Cela da Hospedaria 

TEATRO DE SOMBRAS  

No âmbito da técnica ancestral de origem chinesa, os visitantes poderão criar uma narrativa 
com sombras de marionetas de papel. 
 
TEATRO DE FANTOCHES  

A partir da técnica associada ao Teatro de Robertos, com o apoio de um monitor, os visitantes 
poderão manipular alguns dos fantoches disponíveis. 
 

10h30 

Claustros 

CATRAPAZ, CATRAPIZ E CATRAPUZ – A AVENTURA DO DRAGÃO inspirado na obra de 

António Manuel Couto Vieira  

Um arrogante cavaleiro chamado de Catrapaz, um hábil mentiroso chamado de Catrapiz e o 
simples Catrapuz, são três amigos que decidem sair da sua aldeia em busca de aventura e 
mistério.  
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11h00 

Carvalhal 

A ÁRVORE LIVREIRA  

Apresentam-se os jardineiros da Árvore que dá livros. Uma árvore igual e muito diferente de 
tantas outras, que é regada com letras, cujas folhas têm palavras escritas e os frutos são livros. 
11h00 

Capítulo 

ANTES DE COMEÇAR  

Só não entende o coração quem não sabe escutá-lo 

Quando dois bonecos ganham vida, fora do olhar do Homem (ou do bonecreiro, que os 
manipula em palco) abre-se espaço para a poesia e para a descoberta do coração. 
Retrata o momento imediatamente antes da subida ao palco de dois bonecos (marionetas) 
que, descobrindo uma nova vida fora da manipulação do homem, desvendam também 
virtudes tão humanas com a amizade, a vontade da descoberta e do conhecimento, a 
brincadeira e os afetos. 
 

11h30 

Cavalariças 

MARIONETAS “ALICE NO MOSTEIRO DAS MARAVILHAS DE TIBÃES” 

Tudo começa quando Alice, depois de espreitar por um monóculo mágico oferecido pela irmã, 
recua até 1775. Durante esta aventura, Alice entra no maravilhoso mundo da fantasia. 
 

 

12h00 

Carvalhal 

HISTÓRIAS COM MÚSICA  

Há, por esse mundo fora, infâncias douradas ou simplesmente alegres e felizes. Mas há 
também crianças sem direitos, forçadas a trabalhos pesados e perigosos, obrigadas a combater 
em guerras, sem ninguém que as proteja. São meninos como vocês… Querem conhecer a 
história de uma deles? 

12h00 

Cavalariças 

APRENDER A GOSTAR DE ESTUDAR - TEATRO DE FANTOCHES  

História de um menino que percebe como é bom aprender. 
 

14h30 

Claustros 

CATRAPAZ, CATRAPIZ E CATRAPUZ – A AVENTURA DO DRAGÃO inspirado na obra de 

António Manuel Couto Vieira  

Um arrogante cavaleiro chamado de Catrapaz, um hábil mentiroso chamado de Catrapiz e o 
simples Catrapuz, são três amigos que decidem sair da sua aldeia em busca de aventura e 
mistério.  
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15h00 

Capítulo 

ANTES DE COMEÇAR  

Só não entende o coração quem não sabe escutá-lo 
 
Quando dois bonecos ganham vida, fora do olhar do Homem (ou do bonecreiro, que os 
manipula em palco) abre-se espaço para a poesia e para a descoberta do coração. 
Retrata o momento imediatamente antes da subida ao palco de dois bonecos (marionetas) 
que, descobrindo uma nova vida fora da manipulação do homem, desvendam também 
virtudes tão humanas com a amizade, a vontade da descoberta e do conhecimento, a 
brincadeira e os afetos. 
 

15h30 

Cavalariças 

MARIONETAS “ALICE NO MOSTEIRO DAS MARAVILHAS DE TIBÃES” 

Tudo começa quando Alice, depois de espreitar por um monóculo mágico oferecido pela irmã, 
recua até 1775. Durante esta aventura, Alice entra no maravilhoso mundo da fantasia. 
 

15h30 

Volfrâmio 

O PATINHO FEIO E A FESTA NA QUINTA  

O Pato Gerónimo queria muito ter uma família, era dia de festa na quinta e ele queria 
participar rodeado dos seus filhotes, mas a Dona Pata não havia meio de chocar os ovos…  
 

16h00 

Carvalhal 

A ÁRVORE LIVREIRA  

Apresentam-se os jardineiros da Árvore que dá livros. Uma árvore igual e muito diferente de 
tantas outras, que é regada com letras, cujas folhas têm palavras escritas e os frutos são livros. 
 

16h30 

Terreiro da Adega 

HISTÓRIAS SUSPENSAS  

Um armário que guarda segredos. Dentro deste, as histórias revelam-se umas dentro das 
outras. Entre voos, voltas e reviravoltas, as possibilidades são infinitas, nesta caixa de fabricar 
sonhos onde o limite é imaginação. 

17h00 

À sombra do carvalho de S. Bento  

O BEIJO DA PALAVRINHA inspirada na obra de Mia Couto  

Maria Poeirinha vivia com sua pobre família numa aldeia no interior. Nenhum deles tinha 
nunca visto o mar! 
Breve história ilustrada com as cores do sol e do mar com um final menos alegre, mas muito 
mágico. 
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17h30 

Capítulo 

UMA VIAGEM AO TEMPO DOS CASTELOS  

Os alunos do quinto ano, através da música, fazem uma "viagem" no tempo e cantam a 
história de Portugal desde o Rei D. Afonso Henriques até ao Rei D. Sebastião. 
OPERETA COM D. DINIS E D. ISABEL  

Os alunos do 6.º ano interpretam uma opereta intitulada "Com D. Dinis e D. Isabel". Neste 
trabalho, através da música, os alunos cantam os feitos e lendas atribuídos ao Rei D. Dinis e à 
Rainha Santa Isabel. 
 

17h30 

Carvalhal 

HISTÓRIAS COM MÚSICA  

Há, por esse mundo fora, infâncias douradas ou simplesmente alegres e felizes. Mas há 
também crianças sem direitos, forçadas a trabalhos pesados e perigosos, obrigadas a combater 
em guerras, sem ninguém que as proteja. São meninos como vocês… Querem conhecer a 
história de uma deles? 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÕES 

 
Volfrâmio 

 “ANIMAIS IMAGINÁRIOS”, Exposição de ilustração de Rui Sousa 

Com o artista a ilustrar ao vivo. 

 

9h00 – 18h00 

Bosque do Volfrâmio 

ANIMAIS NA QUINTA 
As crianças poderão encontrar nesta mini quinta simpáticos animais que esperam mimos e sorrisos. 
Coelhos, galinhas, patos, cabras, cavalos e outros mais. 
 

Jardim da Capela de S. Bento 

 “JARDIM DAS ARTES”, Instalação artística pelo Agrupamento de Escolas Sá de Miranda 

 

Aqueduto de S. Pedro 

 “A ÁRVORE DA POESIA”, Instalação Artística pela Bogalha 

 

 

 

 


