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27.nov
QUA
09:30 > 12:00

28.nov
QUI
10:00 > 12:00

30.nov
SAB
10:00 > 12:00 

29.nov
SEX
10:00 > 12:00 

14:00 > 16:00 

14:00 > 16:00 

14:00 > 16:00 

26.nov
TER
14:30

SESSÃO DE ABERTURA
BOMBOS - APPACDM DE MATOSINHOS / CONCERTO ACÚSTICO POR PROJETO 65
ÁTRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FLORBELA ESPANCA

Sessão de Abertura com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Matosi-
nhos, Dra. Luísa Salgueiro, da Presidente da APPACDM de Matosinhos, Olívia Assunção, e 
do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Fernando Rocha.

ATELIÊ JUNTOS PARA BRILHAR | SALA DAS ARTES

Atividade de reciclagem, transformando objetos banais/lixo em artesanato, aprovei-
tando as suas caraterísticas, tais como a resistência, a transparência, o som e a leve-
za do plástico de garrafas pet.

Por Fernanda Pinho, colaboradora no Serviço Educativo da Divisão de Cultura e Museus. 

Público: grupos com necessidades específicas

Máximo: 12 p/sessão (2 sessões)

ATELIÊ SACOS DE PAPEL | SALA DAS ARTES

Desenhar é sempre uma forma de registar, de contar, de explicar, enfim, de comunicar 
graficamente algo que poderia também, na maior parte dos casos, ser comunicado 
com palavras, com letras, com gestos ou com sons. Vem construir um saco de papel 
personalizado. 

Por Paula Cruz, monitora na APPACDM de Matosinhos

Público: geral, + 6 anos

Máximo: 25 p/sessão

WORKSHOP MÚSICA ACESSÍVEL
SALÃO NOBRE, EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

Musicalidade no ouvido, evidenciada em expressões e comportamentos que nos fa-
zem redescobrir a importância do silêncio. 
Uma descoberta de ritmos e melodias improvisadas com o corpo e pequenos instru-
mentos de percussão. 

Por Jéssica Chazerand, músico terapeuta na APPACDM de Matosinhos

Público: geral, + 6 anos

Máximo:30 p/sessão

ESPETÁCULO | SALÃO NOBRE, EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

APPSOUND – ASSOCIAÇÃO DO PORTO DE PARALISIA CEREBRAL

A expressão “appSound” surgiu da “fusão” das palavras “app” (aplicação) e “Sound” 
(som), dado que usa aplicações de dispositivos eletrónicos para compor a música. 
Os objetivos da banda centram-se na produção musical original e contemporânea, 
assim como na divulgação criativa e artística de trabalhos realizados por pessoas 
com Paralisia Cerebral.
Público: geral, + 6 anos

Máximo: 300p

DANÇA SORRISOS – CERCI ESPINHO
O grupo de Dança “ Sorrisos”, formado em 2007, apresenta uma atuação que integra ele-
mentos com e sem deficiência, onde a dança é percecionada como possibilidade tera-
pêutica e educacional. Paralelamente, também se pretende transmitir uma mensagem 
de que sem cooperação, a partilha, a confiança e a empatia não é possível desenraizar 
preconceitos e conceções equivocadas entre pessoas com ou sem deficiência.
Público: geral, + 3anos

Máximo: 300p

DANÇA COM ARTE – APPACDM DE MATOSINHOS
No âmbito da atividade física desportiva, a APPACDM Matosinhos desenvolve regular-
mente coreografias que envolvem clientes em todo o processo artístico (coreografia 
e atuação).
Público: geral, + 3 anos

Máximo: 300p

WORKSHOP JOGOS DRAMÁTICOS | AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA

Reaprender o jogo e as suas regras é o desafio! Neste workshop tomamos consciên-
cia do eu no grupo e tomamos perceção do jogo dramático e das suas regras para 
abordarmos o improviso.

Por João Soares, animador cultural na APPACDM de Matosinhos

Público: geral, + 6 anos

Máximo: 25 p/sessão

ATELIÊ TAPEÇARIA | SALA DAS ARTES

Forma de arte têxtil baseada no entrançar de fios e fibras, como suporte para criar 
peças de tapeçaria contemporânea, partindo da sensibilidade e criatividade dos par-
ticipantes. Neste ateliê vamos executar separadores para livros em tela plástica, com 
a técnica do meio ponto com lãs de arraiolos, complementando com a experimenta-
ção em tapetes de esmirna manual e almofadas em juta de sisal com ponto de cruz. 

Por Rosa Rocha, monitora na APPACDM de Matosinhos

Público: geral, + 6 anos

Máximo: 25 p/sessão

WORKSHOP
SKETCHING | AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA

O workshop de sketching pretende ser uma atividade para apaixonados de desenho 
e por vida ao ar livre. Inclui uma breve palestra de desenho de viagem e abordar o 
universo pessoal de diários gráficos de variados artistas, assim como uma sessão ao 
ar livre que visa pôr em prática os meios e modos de expressão de cada participante 
no seu próprio diário gráfico.

Por André Gomes_Art, Artista Plástico 

Público: geral; alunos de ensino secundário do curso de artes visuais  

Máximo: 25 p/sessão
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02.dez
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10:00 > 12:00 
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10:30 > 12:00 

14:00 > 16:00 

30.nov
SAB
11:00

ESPETÁCULO | PARQUE BASÍLIO TELES

COMEDIANTE – CIA. KICIRKE – ESP
Um espetáculo para todos os públicos, que combina malabares surpreendentes com 
chapéus, números cómicos e musicais, equilíbrios impossíveis com cadeiras, malas e 
copos. Um divertido jogo através do circo e da música.
Público: geral, +3 anos

COMEDIANTE – CIA. KICIRKE – ESP
Público: geral, +3 anos 

TEATRO OS SILVA – ROGER BENTO – PT
Os Silva são fruto de um mundo moderno – exposto, ritmado e definido – com a leveza 
do que é intenso: rapidamente procuram a aventura, desafiam a imaginação e intera-
gem com quem os vê. Os vários momentos são recheados de diversão e curiosidade 
numa relação direta, participativa e surpreendente com o público. Rir é inevitável.
Público: geral, +3 anos

ATELIÊ TRABALHOS MANUAIS | SALA DAS ARTES

Mãos à obra, vamos construir de forma divertida pequenas peças artesanais aprovei-
tando materiais de fácil manejo como enfeites de natal com pasta de modelar.

Por Ana Costa Pereira, professora na APPACDM de Matosinhos

Público: geral, +6 anos 

Máximo:25 p/sessão

ATELIÊ DECO ECO
Um ateliê que possibilita usar vários materiais recicláveis que são o ponto de partida 
para uma sociedade mais sustentável. Bolas de natal com gase engessada e balões; 
decoração final da bola!

Por Manuela Figueiredo, monitora na APPACDM de Matosinhos

Público: geral, +6 anos 

Máximo:25 p/sessão

SESSÃO DE ENCERRAMENTO
SALÃO NOBRE, EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO

ESPETÁCULO 
TEATRO IN_CONTORNÁVEL? — APPACDM DE MATOSINHOS
Público: geral, +3 anos

 
TEATRO DUAS CASAS – IMAGINAR DO GIGANTE – PT
Tenho duas casas, duas mamãs, dois papás, dois bolos, e uma família enorme…
Uma história sobre as famílias que nem sempre foram a mesma coisa. A família é plural, 
e a diversidade é uma marca da modernidade, quer o desejemos ou não. O que importa 
é que as pessoas se sintam bem na sua família e com os que a ela pertencem. 
A família é hoje este espaço de afetos onde nos sentimos confortáveis e, enquanto as-
sim for, aquilo que a família é será sempre definido pela forma como nos sentimos nela. 
Nesta história dinâmica, cheia de afetos, uma criança coloca questões do nosso tempo.
Um espetáculo de teatro com marionetas, sombras, sem medo e sem preconceitos...
Público: geral, +3 anos 

Máximo: 300p
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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Programação complementar organizada pela APPACDM de Matosinhos:

Espetáculos dias 28 Novembro e 3 de Dezembro, realizados no Salão Nobre, 
Edifício dos Paços do Concelho.

Espetáculos de dia 30 Novembro: Parque Basílio Teles. Caso as condições 
atmosféricas não possibilitem as apresentações em espaço exterior 
descoberto, as iniciativas serão realizadas no espaço exterior coberto 
da Biblioteca Municipal Florbela Espanca. 

PROGRAMAÇÃO COMPLEMENTAR: 
Ateliês e workshops estão sujeitos a marcação prévia, pelo endereço: 
casadobosque@cm-matosinhos.pt

SIGA—NOS
www.appacdm-matosinhos.com

facebook.com/appacdmmatosinhosoficial

 

www.cm-matosinhos.pt

facebook.com/camaramunicipalmatosinhos


