
 

DOSSIER DE ATIVIDADES 

  



 

Os dias refrescantes e culturais na sombra do parque estão de 

regresso, com mais uma edição do Verão no Parque. 

PROGRAMA 

HORAS DO CONTO E OFICINAS 
Jardins do Parque S. João da Ponte 

 

 
 
Oficina de Teatro  
terças-feiras | 5 e 19 de julho | 2 e 16 de agosto  
10h30 e 14h30 
 
O Teatro de improviso, desenvolve-se na perspetiva de experimentação e de 
conhecimento pessoal. Nesta oficina de teatro, o objetivo é compreender a complexidade 
das ferramentas básicas do ator e usá-las, evidenciando momentos e compreendendo a 
ligação entre emoções do público/intérpretes. 
 
Público-alvo Infantojuvenil 
Duração 45min 

 

Oficina de Música  
terças-feiras|12 e 26 de julho | 23 de agosto (exceto 12 de julho (tarde)) 
10h30 e 14h30 
 
Está na hora da música! Vem conhecer connosco a forma mais divertida de criar música 
com qualquer elemento. 
 
Público-Alvo Infantojuvenil 
Duração 45min 



 

 
 
 

 
 

 

Horas do Conto  
Num conto damos o desconto, de um tonto que quando conta um conto aumenta sempre 
um ponto. O livro abre e a história acontece, soltando-se das folhas e das letras, as 
personagens mais incríveis que dão vida a todas as histórias. 
 
Público-Alvo Infantojuvenil 
Duração 30min 

 

7 de julho | 10h30 e 14h30 - Hora do Conto (O Pinóquio e a Bolha de Sabão)  
14 de julho | 10h30 e 14h30 - Hora do Conto (Os Dois Irmãos e os Três Porquinhos)  
21 de julho 10h30 e 14h30 - Hora do Conto (A Viagem)   
28 de julho 10h30 e 14h30 - Hora do Conto (Mente Alegre)  
4 de agosto 10h30 e 14h30 - Hora do Conto (O Pinóquio e a Bolha de Sabão)  
11 de agosto 10h30 e 14h30 - Hora do Conto (Os Dois Irmãos e os Três Porquinhos) 
18 de agosto 10h30 e 14h30 - Hora do Conto (A Viagem) 
 
 
 
  



 

JOGOS DE TABULEIRO  
Ludoteca da Estufa 

 

 

05 de julho a 8 de julho: Temática de jogo:  Cultura e Historia 

12 de julho a 15 de julho: Temática de jogo:   Raciocínio e Estratégia 

19 de julho a 22 de julho: Temática de jogo: Jogos de cooperação 

26 de julho a 29 de julho: Temática de jogo: Exploração e Aventura 

02 de agosto a 5 de agosto: Temática de jogo: Ciência e Ambiente 

09 de agosto a 12 de agosto: Temática de jogo: Programação e Planeamento 

16 de agosto a 19 de agosto: Temática de jogo: Arquitetura e Design    

23 de agosto a 26 de agosto: Temática de jogo: Comunicação e Descobrimentos 

 2 sessões diárias exceto às segundas-feiras, nos horários das 10h30 e 14h30.   



 

ESPETÁCULOS DE TEATRO 
Anfiteatro Natural do Parque S. João da Ponte  

 

2 e 10 de julho às 10h30 

 

 

O REINO BRANCO 

Uma criança sem amigos, desanimada por viver numa aldeia vazia, sem alegria e sem sol, é 
ajudada pela imaginação a encontrar um lugar perfeito para viver. À procura do Reino 
Branco, assim lhe chamou, a criança irá enfrentar medos e desafios, que só poderá vencer 
se conseguir chegar a esse lugar onde a maravilha ilumina a luz que há no mundo. Será 
que esse Reino perfeito existe ou apenas o podemos encontrar na imaginação?  
Um espetáculo dedicado à coragem das crianças que resolvem um dia vencer os seus 
medos. 
 
Ficha técnica 
Encenação: Tiago Fernandes 
Interpretação: Catarina Barbosa; Leandro Liberalli: Mafalda Santos; Tiago Fernandes 
Operação de Som: Natércia Santos 
Duração: 45’ | Público-alvo: M/3 
 
  



 

16 e 23 de julho às 10h30 

 

 

OS DOIS COMPASSOS 

Dois Saltimbancos conhecidos nas ruas pelas suas atuações, decidem inscrever-se numa 
audição de música. 
De princípio tudo correu como planeado, até que as zangas e as discórdias comprometem 
uma atuação que tinha tudo para ser um verdadeiro...fiasco. 
Mas será que com todos os imprevistos esta dupla ainda terá espaço para dar um 
brilharete? 
O público é quem os ajuda a complementar esta comédia musical. 
 
Ficha técnica 
Direção: Catarina Barbosa 
Dramaturgia: Tiago Fernandes 
Elenco: Leandro Liberalli; Rafael Costa; Tiago Fernandes 
Figurinos: Mafalda Santos 
Produção e Operação de Som: Rafael Costa 
Fotografia: Mafalda Santos 
Adereços: Tiago Fernandes 
Cenografia: Tiago Fernandes e Rafael Costa 
Criação e Produção MalaD’arte 
Duração: 45 min’ | Público-alvo: M/3 
 

 



 

06 e 13 de agosto às 10h30 

 

L’VENTOSA 

Um grupo de piratas ágeis e destemidos decidem que a vida nos mares deverá terminar. 
Para isso, terão que arranjar outro ofício, e estudar faz parte dos planos de alguns. 
Uma comédia educativa que leva a pirataria para lá das marés conhecidas. 
 
Ficha Técnica 
Direção: Catarina Barbosa 
Dramaturgia: Tiago Fernandes 
Elenco: Rafael Costa; Mafalda Santos; Catarina Barbosa 
Figurinos: Mafalda Santos 
Produção e Operação de som: Rafael Costa 
Fotografia: Mafalda Santos 
Adereços: Tiago Fernandes 
Cenografia: Tiago Fernandes e Rafael Costa 
Criação e Produção MalaD’arte 
 
Duração: 40 min’ | Público-alvo: M/3 
 


