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por cada 15,00 € de compras recebe 
uma senha de participação

ConCorra e ganhe os exCelentes 
prémios que temos para si

Campanha válida para compras efetuadas nos estabelecimentos 
aderentes de 29 de novembro de 2014 até 6 de janeiro de 2015

Sorteio no dia 6 de janeiro 2015

Não esqueça o sorteio Natal é no Comercio Tradicional 
(entrega de senhas até às 12h30 do dia 6 de janeiro na Biblioteca Municipal – rua Miguel Bombarda)

Este N aTa l  as suas compras 
valem prémios!



•10h00 > 13h00  
•14h30 > 17h30

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
Casa do pai Natal 
Atividades de animação variada para crianças
 

•10h00 
•16h00 

Visita ao museu 
da lourinhã 
Partida da Casa do Pai Natal
público-alvo crianças até aos 12 anos
 

29 novembro  •  sábado

30 novembro  •  domingo

•16h30 > 17h30 
Associação para o Desenvolvimento de Miragaia
Teatro “o retrato 
e D. Fanfarrão” 
Comédias de Enganos inspiradas na Moral 
Popular Portuguesa
Entrada Livre

1 > 3 dezembro 

•09h45 
•10h30 
•11h15

Auditório da AMAL 
Brincar com a música
Atividade Musical 
público-alvo bebés de 1 e 2 anos (IPSS’s 
do concelho)
Dinamização Daniel Cóias e Simão Cardoso 
Custo: 2 € /bebé
Participação MEDIAntE InSCRIção na 
Coordenação de Educação do Município da Lourinhã  
educacao@cm-lourinha.pt | 261 410 135

5 dezembro  •  sexta-feira

•10h00  
•11h00  
•14h30

Auditório da AMAL 
Teatro “Tomás... e a 
Floresta do pai-Natal” 
público-alvo crianças do Pré-Escolar 
e 1º Ciclo do Ensino Básico
Custo: 1,70 € 
Participação MEDIAntE InSCRIção na 
Coordenação de Educação do Município da Lourinhã
educacao@cm-lourinha.pt | 261 410 135



6 dezembro  •  sábado

•18h00
Auditório do Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues 
Pereira (Rua João Luis de Moura)
entrega de prémios dos 
Concursos “o meu 
presépio”  e  “a minha 
Árvore de Natal”

trabalhos de crianças do Pré-escolar da rede 
pública, IPSS’s e Escolas do Ensino Básico 
do concelho
animação musical com a tuna dos alunos da 
escola eB 2,3 de ribamar

5 dezembro  •  sexta-feira

•10h00 > 13h00 
•14h30 > 17h30

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
Casa do pai Natal 
Atividades de animação variada 
para crianças 

•10h00 > 13h00 |  •14h30 > 17h30
Largo D. Lourenço Vicente (em frente à sede 
da Junta de Freguesia da Lourinhã)

insuflável “Nemo” 

•10h00 > 12h30
Ruas da vila da Lourinhã
Espetáculo em andas 
Elfos Musicais |  Fireter - Shade and Fire 
Theater
Encantadoras criaturas místicas que deslizam 
elegantemente pelas ruas. os elfos musicais                 
vieram à terra para revelar aos seres humanos 
a sua origem. Eles dão a música às pessoas 
através dos seus corpos ou através da bola que 
transportam consigo.
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•10h00  |  •16h00 

Visita ao museu 
da lourinhã 
Partida da Casa do Pai Natal
público-alvo crianças até aos 12 anos

•10h00 > 18h00
Biblioteca Municipal da Lourinhã

Workshop “pensamento 
Criativo - a realidade 
(i)real”
público-alvo comunidade em geral
Custo: 7,5 € / participante 
Participação mediante inscrição em 
www.cm-lourinha.pt  | 261 410 186

•20h30  | Rua João Luis de Moura
•21h00  | Rua Miguel Bombarda
•21h30  | Largo D. Lourenço Vicente

pregões à solta
•20h00 > 23h00
Ruas da vila da Lourinhã

peddy paper 
“Roteiro ao Pai natal”

•21h30 > 23h00
Ruas da Vila da Lourinhã

passeios a Cavalo
público-alvo crianças

7 dezembro  •  domingo

•10h00 > 13h00 
•14h30 > 17h30

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
Casa do pai Natal 
Atividades de animação variada para 
crianças 

•10h00 > 13h00
•14h30 > 17h00

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
atelier de Bolachinhas 
de Natal 
público-alvo crianças dos 3 aos 6 anos



•10h00 > 13h00
Ruas da vila da Lourinhã
modelagem de Balões

•10h00 
•16h00

Visita ao museu 
da lourinhã 
Partida da Casa do Pai Natal
público-alvo crianças até aos 12 anos

•16h00 > 17h00 
Centro Social da Abelheira
Teatro “o retrato 
e D. Fanfarrão” 
Comédias de Enganos inspiradas na Moral 
Popular Portuguesa 
Entrada Livre

•10h00 > 13h00 
•14h30 > 17h30

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
Casa do pai Natal 
Atividades de animação variada para 
crianças 

Galeria de Exposições temporárias do edifício 
da União de Freguesias de S. Bartolomeu dos 
Galegos e Moledo - em Moledo
Exposição “o postal”
inauguração18h00
Duração patente ao público até 9 
de janeiro
Entrada Livre

Junto aos Moinhos da Colina Este - Moledo
presépio 
“Família sagrada”
Duração patente ao público até 9  janeiro

8 dezembro  •  segunda-feira / feriado
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•10h00 > 13h00 
•14h30 > 17h30

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
Casa do pai Natal 
Atividades de animação variada para 
crianças 

•15h00 > 15h30
•16h00 > 16h30

Auditório do Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues 
Pereira (Rua João Luis de Moura)

magia do Natal
Animação Musical
público-alvo crianças dos 3 aos 7 anos

•15h00 > 17h00
Auditório do Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues 
Pereira (Rua João Luis de Moura)

atelier de Expressão 
plástica
público-alvo crianças dos 5 aos12 anos

•10h00 > 13h00
Ruas da vila da Lourinhã

modelagem de Balões

•10h00
•16h00 

Visita ao museu 
da lourinhã 
Partida da Casa do Pai Natal
público-alvo crianças até aos 12 anos

•10h00 > 13h00
•14h30 > 17h30

Largo D. Lourenço Vicente (em frente à sede 
da Junta de Freguesia da Lourinhã)

insuflável “Nemo” 
•10h30 > 15h00

Ruas da Lourinhã
Urban sketchers 
(desenho urbano) GEal 
16h30 - Exposição de trabalhos no Museu 
da Lourinhã

13 dezembro  •  sábado



•10h00 > 13h00
Ruas da vila da Lourinhã

arruada com os 
Gaiteiros da Freiria 

•14h30 > 17h00
Ruas da vila da Lourinhã

passeios de Charrete
público-alvo crianças

•21h30
Auditório da AMAL

Concerto pela orquestra 
metropolitana de 
lisboa
Entrada Livre

14 dezembro  •  domingo

•10h00 > 13h00 
•14h30 > 17h30

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
Casa do pai Natal 
Atividades de animação variada para 
crianças 

•10h00 > 13h00
•15h00 > 17h00

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
atelier de Bolachinhas 
de Natal 
público-alvo crianças dos 7 aos 12 anos
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•10h00
•16h00 

Visita ao museu 
da lourinhã 
Partida da Casa do Pai Natal
público-alvo crianças até aos 12 anos

•14h30
Associação Cultural, Desp. e Rec. 
“os Amigos de S. Bartolomeu”

Festa de Natal

•15h00
Auditório da AMAL

Teatro “Gentileza Gera 
Gentileza” 
público-alvo toda a família
Custo crianças de colo - grátis
             até 8 anos - 3 €
             restante público - 5 €
Venda de bilhetes Posto de turismo da 
Lourinhã
sinopse: Um velho rabugento cheio de si e 
com muito mau feitio, detesta o natal, as
pessoas e o mundo...
Algo vai acontecer, para ele perceber com 
alguma delicadeza, que GEntILEZA GERA 
GEntILEZA. Uma peça de teatro para putos 
e graúdos!
(Haverá uma oferta para todas as crianças) 
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16 dezembro  •  terça-feira

•14h00 > 18h00 
Biblioteca Municipal da Lourinhã
atelier de Cake Design 
“Bolachas de Natal” 
público-alvo crianças dos 7 aos 14 anos

20 dezembro  •  sábado

•10h00 > 12h30
Ruas da vila da Lourinhã
Espetáculo em andas 
Elfos Musicais | Fireter - Shade and Fire 
Theater
Encantadoras criaturas místicas que deslizam 
elegantemente pelas ruas. os elfos musicais                 
vieram à terra para revelar aos seres humanos 
a sua origem. Eles dão a música às pessoas 
através dos seus corpos ou através da bola que 
transportam consigo.

•10h00 > 13h00 
•14h30 > 17h30

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
Casa do pai Natal 
Atividades de animação variada para 
crianças  

•10h00 > 13h00
Ruas da vila da Lourinhã

modelagem de Balões
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•10h00 > 17h00
Ruas pedonais da vila da Lourinhã

rifa papper
Jogo: onde as rifas têm prémios e os prémios são 
produtos da Lourinhã distribuídos pelo Comércio 
tradicional.

•10h00
•16h00 

Visita ao museu 
da lourinhã 
Partida da Casa do Pai Natal
público-alvo crianças até aos 12 anos

•10h00 > 13h00 
Biblioteca Municipal da Lourinhã
oficina Criativa 
“Dramatiza-te”
género dramatização
público-alvo crianças dos 7 aos 14 anos
Custo 4,5 € / participante
Participação MEDIAntE InSCRIção 
na Biblioteca Municipal da Lourinhã  
biblioteca@cm-lourinha.pt | 261 410 133

•10h00 > 13h00 
•14h30 > 17h30

Largo D. Lourenço Vicente (em frente à sede 
da Junta de Freguesia da Lourinhã)

insuflável “Nemo” 

•11h30 > 12h30
Edifício Mergulhão (Rua João Luis de Moura)
Cocktails - EsColate de 
Natal 
Cocktails de chocolate

•15h00 > 16h30 
Biblioteca Municipal da Lourinhã
oficina Criativa 
“Fantochar”
género construção de fantoches
público-alvo famílias
Custo 3,5 € / participante
Participação MEDIAntE InSCRIção 
na Biblioteca Municipal da Lourinhã  
biblioteca@cm-lourinha.pt | 261 410 133



•15h00 > 17h00
Edifício Mergulhão (Rua João Luis de Moura)
processo de Destilação 
da aguardente DoC 
lourinhã 
Demonstração e provas

•16h00 > 17h30
Ruas da vila da Lourinhã
Coro municipal 
da lourinhã

•20h000
Ruas da vila da Lourinhã
9ª s. silvestre 
da lourinhã
prova de atletismo

•21h00  > 23h00 
Ruas da vila da Lourinhã

passeios a Cavalo
público-alvo crianças

•21h30
Igreja do Divino Espírito Santo - Moledo
Concerto de música 
de Câmara
Duo de guitarra e flauta 
Fernando Guiomar e paulo 
Chagas
Entrada Livre

•21h30
Biblioteca Municipal da Lourinhã
lançamento de livro 
“a Cor a poesia”
de Helena rocha pereira
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21 dezembro  •  domingo

•10h00 > 13h00 
•14h30 > 17h00

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
Casa do pai Natal 
Atividades de animação variada para 
crianças  

•10h00 > 13h00
•14h30 > 17h00

Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira 
(Rua João Luis de Moura)
atelier Criativo de Natal
público-alvo crianças dos 4 aos 10 anos

•10h00
•16h00 

Visita ao museu 
da lourinhã 
Partida da Casa do Pai Natal
público-alvo crianças até aos 12 anos

•10h00 > 13h00
Ruas da vila da Lourinhã

arruada pela Banda da 
associação musical da 
atalaia 

•10h30 > 11h00
 •11h15 > 11h45

Auditório da AMAL
música para Bebés
“música no ar”
público-alvo Bebés até aos 2 anos
Custo 5 € / participante
Participação MEDIAntE InSCRIção no Posto 
de turiamo da Lourinhã 
turismo@cm-lourinha.pt | 261 410 127
Limitado a 12 inscrições  (por sessão) + 2 
acompanhantes por bebé



•14h30 > 16h30
Ruas da vila da Lourinhã

arruada pela Banda da 
associação musical e 
artística lourinhanense

•16h30 > 18h30
Ruas da vila da Lourinhã

Grupo de Cantares 
de música popular 
portuguesa de 
Zambujeira e serra 
do Calvo

27 dezembro  •  sábado

•21h30
Auditório da AMAL

Teatro “Gentileza Gera 
Gentileza” 
público-alvo toda a família
Custo crianças de colo - grátis
             até 8 anos - 3 €
             restante público - 5 €
Venda de bilhetes Posto de turismo da 
Lourinhã

sinopse: Um velho rabugento cheio de si e 
com muito mau feitio, detesta o natal, as
pessoas e o mundo...
Algo vai acontecer, para ele perceber com 
alguma delicadeza, que GEntILEZA GERA 
GEntILEZA. Uma peça de teatro para putos 
e graúdos!
(Haverá uma oferta para todas as crianças)
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6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 dezembro  

3, 4 janeiro

6, 20 dezembro  

Comércio aberto 
até às 23.00 horas

•10h00 > 20h00
Ala de Entrada do Centro Cultural 
Dr. Afonso Rodrigues Pereira

Exposição de 
Fotografias antigas 
“Carteiras de amigos”



oRGAnIZAção

APoIo

União Freguesias de 
Lourinhã e Atalaia

União Freguesias de 
São Bartolomeu dos 
Galegos e Moledo

Fireter


