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EVENTOS
CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS
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2 de abril . 21h30
MÚSICA | MANUEL DE
OLIVEIRA, JOÃO FRADE &
SANDRA MARTINS |
“ENTRE-LUGAR” TOUR 2022
“Entre-Lugar” é uma viagem musical em
trio com Manuel de Oliveira na guitarra,
João Frade no acordeão e Sandra Martins
no violoncelo, que tem ainda participações
especiais do fadista Marco Rodrigues, do
baterista e percussionista Marito Marques,
entre outros. É um espetáculo dedicado ao
pai e mestre de Manuel de Oliveira, o
guitarrista Aprígio Oliveira e que conta com
tributos a José Afonso e Paco de Lucia.
Manuel de Oliveira – guitarra
João Frade – Acordeão
Sandra Martins - Violoncelo
Duração - 60 minutos (aprox.)
Classificação Etária – M6
Preço – 10€

3 de abril . 11h00
MÚSICA | “IBERZITOS VÃO À
MÚSICA”
Concerto com o tema “Dom
Quixote de la Mancha – Miguel
de Cervantes”.
Espetáculo dirigido às famílias, que conta
com a participação da Orquestra de
Sopros do Orfeão de Leiria, dirigida pelo
maestro Mário Teixeira, com a narração de
Nádia Gomes e apresentação de Mário
Teixeira.
Com o apoio da Câmara Municipal da
Marinha Grande, este espetáculo é
realizado pelo Grupo Iberomoldes, com o
objetivo de promover a música clássica e o
encontro de gerações, apresentando ao
público marinhense o espetáculo “Dom
Quixote de la Mancha – Miguel de
Cervantes”, que integra o V Ciclo de
Concertos Didáticos "Os Iberzitos Vão à
Música”.
Entrada gratuita
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16 de abril . 16h00
CONCERTO PARA BEBÉS | DEDOS E
TOQUES DE BEBÉS
Quem os bebés gostam de ver dançar é a
bailarina Inesa. O Paulo, com os outros
músicos, prefere cantar e tocar para ver os
duetos dos bebés com a bailarina. Mas a
Clara Leão um dia, ao espreitar os
Concertos para Bebés, imaginou que todos
poderiam dançar naquela arena de fraldas.
Olhou com mais atenção os dedos dos
saxofonistas e dos bebés, deixou-se
embalar pelo fole do acordeão enquanto
as mães embalavam o mais precioso dos
públicos, e nasceu um concerto novo.
Quem vai dançar afinal?
Alberto Roque / Bruno Homem – saxofone
barítono e ocarina
José Lopes / Paulo Bernardino – saxofone alto,
soprano e cavaquinho / clarinete
Pedro Santos – acordeão
Inesa Markava – voz e movimento
Isabel Catarino / Cristiana Francisco – voz
Paulo Lameiro – voz e direção
Clara Leão – solista convidada (coreógrafa)
Duração - 45 minutos (sem intervalo)
Classificação Etária – Todos os públicos
Preço – Bilhete duplo bebé + adulto 7,50€
(palco) / Bilhete de acompanhante 5€
(plateia)
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22 de abril . 21h30
MÚSICA | PORTUGAL ACÚSTICO I
SÓ ACÚSTICO CLÁUDIA PASCOAL e
ANA SANTO
O Projeto “Portugal Acústico – Nos Braços
do Património” é um projeto em rede de
abrangência intermunicipal que se destina
a promover os valores culturais e
patrimoniais dos concelhos de Arruda dos
Vinhos, Caldas da Rainha e Marinha
Grande.
Cláudia Pascoal apresenta, em formato
acústico, um espetáculo onde integra um
artista convidado do território por onde
passa, Ana Santo no caso da Marinha
Grande, Fernanda Paulo nas Caldas da
Rainha e Sandro Oliveira em Arruda dos
Vinhos. Trata-se de um espetáculo criado
especificamente para este projeto e que
pretende dar visibilidade aos artistas locais,
para além de fomentar a partilha cultural e
artística. É o resultado da co-criação
artística que une Cláudia Pascoal aos
músicos locais.
Cláudia Pascoal
Ana Santo
Duração - 60 minutos (aprox.)
Classificação Etária – M3
Entrada gratuita mediante levantamento de
bilhete e de acordo com a lotação da sala

EVENTOS
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29 de abril . 21h21
DANÇA | humana|m3nte
Em humana|m3nte, performance de dança
contemporânea, as intérpretes recorrem à
máscara como ferramenta de expressão
atribuindo-lhe o significado mais obscuro,
projetando através desta, o mais primitivo
instinto animal que existe no ser humano.
Através do movimento procuram imergir
no universo de Freud e na sua conceção e
divisão da mente humana; usando o corpo
como teatro de emoções, assumem em
palco comportamentos e estados mentais
da luta interior, com forças invisíveis aos
olhos de quem não quer ver, que ora
oprimem ora curam, acumulando memórias
reprimidas no “baú” da inconsciência. Mas
serão estas memórias apagadas?
interpretação, dramaturgia e criação
coreográfica - Diana Rosa e Raquel Raposo
design de cena - Ana Brum
design e técnico de luz – Marcus Trovão
audiovisual e espaço sonoro – Pedro Pacheco
músicas – André Barros
design gráfico – Guilherme Paulo
produção - Cães do Mar
aderecista – Carlos Raposo
Duração - 45 minutos (aprox.)
Classificação Etária – M6
Preço – 3€

30 de abril . sábado . 21h30
TALK_SHOW | “NA TERRA DO
VIDRO, JORGE HUMBERTO
CONVIDA”

07

Programa de entretenimento, com
entrevistas a convidados de relevo
nacional e internacional e momentos
culturais.
Duração - minutos (aprox.)
Classificação Etária – M6
Preço – 10€
Bilheteira Teatro Stephens
terça-feira a domingo, das 10h00 às 13h00 e
das 14h00 às 18h00
Bilheteira online em www.bol.pt
Recomenda-se aos espectadores que
adquiram os bilhetes antecipadamente, através
da bilheteira online (www.bol.pt) e compareçam
no Teatro, pelo menos 30 minutos antes da
hora marcada para início do espetáculo.
Alerta-se que, depois de fechar portas, já não é
permitida a entrada na sala.
O uso de máscara é considerado obrigatório. A
entrada e saída da sala deve ser feita mediante
as orientações dadas pelos colaboradores do
Teatro.
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Até 17 de abril
Biblioteca de Instrução Popular .
Vieira de Leiria
Exposição de pirogravura de José
Dias Lopes Manso
Horário: segunda a sexta-feira, das 14h30 às
18h30 e das 19h30 às 21h30; e ao fim de
semana, das 16h00 às 19h00

vídeos de músicos portugueses, que apelam à
adoção de boas práticas ambientais.
Trata-se de uma atividade dinamizada no
âmbito da Candidatura “Portugal Acústico – Nos
Braços do património” |
Centro-07-2114-FEDER-000273.

Patente até 1 de maio

Horário: Fim-de-semana, das 10h00 às 13h00 e
das 14h00 às 18h00, e de terça a sexta-feira,
mediante marcação prévia através do email
museu.vidro@cm-mgrande.pt ou telefone
244573377.
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Até 26 de abril
Inscrições no Curso de Vidreiro

Apoio: bolsa de formação, subsídio de refeição
e de transporte e possibilidade de alojamento.
Duração da formação (300 horas):
2022-05-09 - 2022-07-21

Inscrição: Cencal Marinha Grande ou
www.cencal.pt

2 de abril . 16h00
Núcleo de Arte Contemporânea do
Museu do Vidro
Inauguração da exposição
“Portugal Acústico | Portugal Mais
Verde”

Portugal mais Verde é uma exposição que
aborda o lado mais desconhecido de alguns
dos músicos portugueses, que nos últimos 20
anos lançaram álbuns em formato acústico. A
exposição tem ainda uma vertente de
educação ambiental, através da difusão de
AGENDAIN’MARINHA /// ABRIL /// 2022

7 de abril
Dia Mundial da Saúde
Parque da Cerca
Programa “Vida Saudável”
10h15 - Aula de Judo transgeracional
em parceria com o Judo Clube da
Marinha Grande
10h45 - Dança criativa com Ana
Acácia
11h15 - Aula de Yoga e sessão de
relaxamento com Lúcia Grácio e Ana
Maria Pedrosa
Centro de Saúde da Marinha Grande
14h30 - Assinatura do auto de
transferência de competências da
saúde para o Município
Inauguração USF Stephens
Homenagem aos profissionais de
saúde do Centro de Saúde da Marinha
Grande.

EVENTOS
ACONTECE EM ABRIL

Org.: Município da Marinha Grande

museu.vidro@cm-mgrande.pt).

11, 12 e 13 de abril
14h30-16h30
Visita guiada à Planimolde, S.A.
Inscrições prévias através do email
rh@planimolde.pt

SEMANA NACIONAL DO TURISMO
INDUSTRIAL
À DESCOBERTA DO TURISMO
INDUSTRIAL – MARINHA GRANDE
8 de abril
10h30 - Centro Empresarial
Sessão de Abertura
11h30 - Cencal – Centro de Formação
Profissional para a Indústria
Cerâmica- Pólo da Marinha Grande
Demonstração de vidro soprado e
desenvolvimento de peça ao vivo.
Elaboração de peça comemorativa
da 1.ª Semana Nacional do Turismo
Industrial “À Descoberta do Turismo
Industrial”
Concerto improvável, com Roberto
Batista, inserido no Projeto “Portugal
Acústico – Nos Braços do
Património”.
8 a 14 de abril
Museu do Vidro
Entradas gratuitas

9 de abril
11h00 - Museu do Vidro
Visita guiada à exposição
temporária "O Vidro na Marinha
Grande, Histórias da IVIMA"
15h00 - Núcleo de Arte
Contemporânea do Museu do Vidro
Ateliê de pintura sobre vidro

(inscrição obrigatória até dia 08/04,
participação limitada a 10 crianças dos 6 aos 10
anos de idade, através do email

8, 9, 11, 12, 13, 14 de abril
Das 10h às 13h / das 14h às 18h
Visita guiada ao Estúdio de Vidro
Poeiras Glass

Org.: Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa
do Turismo Industrial, Município da Marinha
Grande

9 de abril . 19h00
Galeria Municipal Tony Vitorino
Vieira de Leiria
Inauguração da exposição de
pintura “Uma homenagem a Maria
Archer” no 40º aniversário da sua
morte

09

Exposição coletiva de pintura dos artistas:
Aquilino Ferreira
Ana Leiss
Balbina Mendes
Cláudia Costa
Constância Nery
Do Carmo Vieira
Elizabeth Leite
Ester de Sousa Sá
Gabriela Carrascalão
Mafalda Rocha
Maria André
Norberto de Abreu
Rosa Maria Alves
Sophie Ballet Ballet
Sílvia Vale
Curadoria de Aquilino Ferreira e Ester de Sousa
e Sá

Patente até 9 de junho de 2022

Horário: sexta a domingo, das 16h00 às 22h00.
Para os restantes dias, é necessário marcação
de visita, através do email
galeriatonyvitorino@gmail.com ou telemóvel
915128409. A entrada é gratuita.
Organização: Câmara Municipal da Marinha
Grande, Junta de Freguesia de Vieira de Leiria e
Círculo de Culturas Lusófonas Maria Archer.
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25 DE ABRIL DE 1974
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL . 2022

9 de abril . 21h30
Auditório Dr. José Henriques Vareda
Concerto Fernando Barroso & Miguel
Veras
Preço: 7 euros
Bilheteira: www.bol.pt
Org.: Sport Operário Marinhense

10 de abril . 17h00
Instalações do Clube Recreativo
Amieirinhense
"Êxitos de Filmes de Animação"
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(Concerto Disney da Filarmónica Recreativa
Amieirinhense)
Org.: CRA

11 a 18 de abril
Mata Nacional de Leiria
Férias na Floresta para crianças dos
4 aos 10 anos
Org.: Associação Casa d’ Árvore - ABCNatur

22 de abril
Curso Online “Português Língua de
Acolhimento”
Destinatários: cidadãos migrantes com idade
igual ou superior a 18 anos.
Inscrições: sff.leiria@iefp.pt, telefones 244 239
832 ou 244 239 751

22 de abril . 21h30
Casa da Cultura Teatro Stephens
Só acústico, com Cláudia Pascoal e
Ana Santo
Cláudia Pascoal apresenta, em
formato acústico, um espetáculo onde
integra como convidada a artista Ana
Santos (Marinha Grande). Trata-se de
um espetáculo criado
especificamente para este projeto e
que pretende dar visibilidade aos
artistas locais, para além de fomentar
a partilha cultural e artística. É o
resultado da co-criação artística que
une Claúdia Pascoal aos músicos
locais.
Atividade dinamizada no âmbito da
Candidatura “Portugal Acústico – Nos Braços
do património” | Centro-07-2114FEDER-000273

27 de abril . 21h00
Auditório da Junta de Freguesia de
Vieira de Leiria
"Ação de Sensibilização sobre o
registo de terrenos rústicos/mistos
no Balcão Único do Prédio - BUPi”
Org.: CMMG
Apoio: JFVL
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23 de abril
Praça Guilherme Stephens
15h00 – Orquestra Ligeira
Amieirinhense
No âmbito de uma parceria entre
entidades, a Orquestra Ligeira do
Clube Recreativo Amieirinhense
convida a Tum’Acanénica para um
concerto alusivo ao 25 de abril.
Apoio.: Clube Recreativo Amieirinhense

25 DE ABRIL DE 1974
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL . 2022

17h00 – Rancho Folclórico de
Picassinos
O Rancho Folclórico de Picassinos
convida toda a população a celebrar
Abril, assistindo a esta atuação no
centro tradicional da Marinha Grande.
Apoio: Sociedade de Instrução e Recreio 1º de
Maio

22h00 - Concerto com a Banda
Taramela e os Artistas Marinhenses
Sónia Santos, Luísa Oliveira, Carlos
Vicente e Leandro Costa
A banda Taramela é constituída por
quatro músicos com sensibilidades e
experimentações diferentes, numa
união em que a valorização da música
de expressão portuguesa é uma
realidade. Zeca Afonso, Fausto e
Trovante serão alguns dos
cantautores que pretendem
homenagear neste concerto. O
público é convidado a recordar Abril,
através de momentos musicais que
estão guardados nas mais saudosas
memórias de cada um de nós!
24 de abril
Praça Guilherme Stephens
19h00 – Marching Band da Marinha
Grande
A Marching Band da Marinha Grande
apresenta um circuito musical pelas
ruas do centro tradicional, realizado
pelos alunos desta banda dinamizada
pela Junta de Freguesia da Marinha
Grande.
Apoio.: Junta de Freguesia da Marinha Grande

19h00 - 32ª Milha de Cristal
Prova desportiva que conta com a
participação de atletas federados, em
representação de Clubes,
Associações, INATEL ou
Individualmente.

Regulamento em www.adal.pt e
inscrições em fpacompeticoes.pt

Org.: Clube de Atletismo da Marinha Grande,
Junta de Freguesia da Marinha Grande e
Câmara Municipal da Marinha Grande
Apoio téc.: Associação Distrital de Atletismo de
Leiria (ADAL)

2022

22h00 – Concerto Comemorativo do
25 de Abril, com a Banda “Os
Quatro e Meia”
Banda nacional composta por 6
elementos, João Cristóvão Rodrigues
(violino e bandolim), Mário Ferreira
(acordeão e voz), Pedro Figueiredo
(Percussão), Ricardo Liz Almeida
(guitarra e voz), Rui Marques
(contrabaixo) e Tiago Nogueira
(guitarra e voz). Recentemente, Os
Quatro e Meia fizeram parte do leque
de intérpretes do Festival da Canção
2022, com “Amanhã”, da autoria de
Tiago Nogueira.
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23h35 – ATUAÇÃO DO GRUPO DE
PERCUSSÃO MARINHENSE
TOCÁNDAR
23h45 – “GRÂNDOLA-VILA
MORENA”
23h55 - HINO NACIONAL “A
PORTUGUESA”
00h00 - Discurso do Presidente da
Câmara Municipal, Aurélio Ferreira
AGENDAIN’MARINHA /// ABRIL /// 2022

25 DE ABRIL DE 1974
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL . 2022

00h10 - Fogo de Artifício
00h15 - DJ Marinhense Pedro
Lothar
“Vinte mais um” é o mote para as
atuações do DJ Pedro Lothar em
2022, Filho da terra e com presenças
nas principais casas da região,
apresentará uma viagem entre os
clássicos e os hits mais atuais dentro
da música de dança!

12

25 de abril
Casa da Cultura Teatro Stephens
11h00 - Sessão da Assembleia
Municipal Evocativa do 25 de Abril
Discurso do Presidente da Câmara
Municipal, Aurélio Ferreira
Intervenções dos movimentos de
cidadãos eleitores e forças políticas
com representação na Assembleia
Municipal
Discurso do Presidente da Assembleia
Municipal, Aníbal Curto Ribeiro

reabertura da Biblioteca Municipal
com atividades a decorrer de 23 a 29
de abril, com o intuito de convidar a
população a visitar o espaço.
25 de abril
Parque da Cerca
09h30 às 12h30
FESTAND 2022 - A festa do Andebol
Evento promovido pela SIR 1º de Maio, em
parceria com a Câmara Municipal, Bombeiros
Voluntários e Rancho Folclórico, cujo principal
objetivo é difundir e promover a prática do
andebol nas camadas jovens, despertar o
interesse e o gosto pela atividade física e
desportiva, fomentando hábitos de vida ativos
e saudáveis.
Org: Sociedade de Instrução e Recreio 1º de
Maio

ATIVIDADES PARALELAS
2022

22 a 24 de abril
Espaços Museológicos com entradas
gratuitas
A comunidade é convidada a visitar
gratuitamente os espaços
museológicos do concelho.
Museu do Vidro e Museu Joaquim
Correia
Abertura em horário normal - das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 18h00
Dia 24 – abertura em horário noturno - das
20h00 às 24h00.

23 a 29 de abril
Biblioteca Municipal
“Somos Livros” - Reabertura da
Biblioteca Municipal
A Câmara Municipal assinala a
AGENDAIN’MARINHA /// ABRIL /// 2022

CRIATIV(A)RTE

15ª Edição da CRIATIV(A)RTE
14h00-19h00 Parque da Cerca

Uma feira dedicada às artes, onde qualquer pessoa ou
entidade pode participar, desde que se enquadre no
espírito e princípios da mesma.
O objetivo desta Feira é a partilha de saberes, usos e
costumes, proporcionar o encontro de pessoas,
através das artes e da cultura, contribuindo,
simultaneamente, para a dinamização do comércio
local e para a atração de toda a população e público
em geral à cidade da Marinha Grande.

14h00 - Animação de rua com banda
GoodFour
Uma banda com influências da música estilo
Jazz Tradicional e Dixie que promete boa
disposição e muita animação.

14h30 – Demonstração de Dança

Dinamização de uma coreografia de dança por
alunos da Escola Rosalles Ballet.
Org: Rosalles Ballet-Espaço Arte em
Movimento

25 DE ABRIL DE 1974
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL . 2022

15h00 – Animação Circense

Um momento bem divertido, com muitas
Palhaçadas e interação com o público, com
magia, malabarismo e até coreografias de
dança!
Org: Câmara Municipal da Marinha Grande

15h30 - Demonstração de Zumba Kids
Dinamização de uma aula de Zumba Kids com
alunos da professora Filipa Carvalho da
Sociedade de Instrução e Recreio 1º de Maio.
Org: Sociedade de Instrução e Recreio 1º de
Maio

16h00 – Demonstração de Artes
Performativas

Dinamização de uma aula/coreografia por
alunos que frequentam o Sport Operário
Marinhense.
Org: Sport Operário Marinhense

16h30 – Aula de Zumba

os presentes com a oferta de cravos da
Liberdade

- Banda GoodFour

Uma banda com influências da música estilo
Jazz Tradicional e Dixie que promete boa
disposição e muita animação

- Equipamentos de animação infantil
– Circuito Mix, Karts a Pedal, Trikke e
Carrinhos Roller Race e Extreme
Bungee
Todos os equipamentos são gratuitos e de
participação livre, de acordo com as idades

- PHOTO BOOTH

Vem gozar a tua Liberdade, junta a família e os
amigos, escolhe os adereços que mais gostas e
depois de muitas risadas, regista o momento
para mais tarde recordares

- Jogos Tradicionais XL

Dinamização de uma aula de Zumba pela
professora Filipa Carvalho, aberta ao público
em geral.
Org: Sociedade de Instrução e Recreio 1º de
Maio

2022

17h30 – Demonstração de Artes
Performativas

Dinamização de uma aula/coreografia por
alunos que frequentam o Sport Operário
Marinhense.
Org: Sport Operário Marinhense

18h00 - Demonstração Hip Hop
Dance

Dinamização de uma coreografia de Hip Hop
Dance por alunos do Ginásio Fisicoloucura.
Org: Ginásio Fisicoloucura

18h30 – Atuação da Tuna da Projetos
de Vida Sénior

Encerramento da Criativ(a)rte
Tuna da Projetos de Vida Sénior, acompanhada
pelo tenor António Alves.
Org: Projectos de Vida, Cooperativa Social,
Cultural e Lúdica Sénior da Marinha Grande

ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
- Artes Circenses
- As mascotes Dinossauro e o PJ
Mask Azul
- Os GentleMans Flower

dois animados cavalheiros que vão surpreender

13
14h00 - 19h00
VOLEIBOL FAMÍLIAS

Demonstração da atividade e realização de
jogos de vólei para famílias

XADREZ

Demonstração da atividade e dinamização de
Jogo de Xadrez XL

WORKSHOPS

Dinamização de workshops de diversas áreas:
música, dança criativa, danças do mundo, hip
hop e teatro.
Org: Sport Operário Marinhense

BATISMOS A CAVALO

Possibilidade de experienciar uma volta a
cavalo, orientada por profissionais da área.
Org: Associação Equestre Cavalo Dourado

WORKSHOP DE PERCUSSÃO

Dinamização de workshop de percussão com
oportunidade de experimentar os instrumentos.
Org: Associação Tocándar
AGENDAIN’MARINHA /// ABRIL /// 2022

25 DE ABRIL DE 1974
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL . 2022

JOGOS TRADICIONAIS

Atividade dinamizada pelo Clube de Atletismo
Mónica Rosa, com o intuito de proporcionar às
crianças e jovens atividade física ao ar livre, de
forma lúdica, retirando-os de casa, utilizando
jogos e atividades praticados pelos seus pais e
avós, na sua rua, bairro ou aldeia. Durante a
tarde podem experimentar o Jogo da Macaca,
a Apanhada, as Formas Adaptadas do Jogo da
Malha, Barra do Lenço, Gincanas a pé ou
bicicleta, Jogo da Bola, Basquetebol Miniatura,
Saltar à Corda, Corridas de sacos, Corridas de
Carrinhos de Rodas, e outros propostos pelos
participantes.
Org: Clube de Atletismo Mónica Rosa

FUTEBOL FEMININO

Demonstração e realização de jogos de futebol
durante toda a tarde, como divulgação desta
atividade.
Org: Grupo Desportivo "Os Vidreiros"

PATINAGEM DE VELOCIDADE
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Demonstração de corridas de patins por alunos
da modalidade. Aulas abertas à participação
de crianças e jovens. “Se tiveres os teus patins,
podes trazê-los e vir patinar connosco”.
Org: Agrupamento de Escolas Marinha Grande
Poente

JUDO

Demonstração da atividade por alunos do Judo
Clube. Aulas abertas à participação do público.
Org: Judo Clube da Marinha Grande

ATIVIDADES NO CONCELHO
MARINHA GRANDE

16 de abril - 9h00 às 18h00
SBR 1º Janeiro
TORNEIO DE TÉNIS DE MESA
Org.: SBR 1º Janeiro
AGENDAIN’MARINHA /// ABRIL /// 2022

25 de abril - 9h00 às 17h00
Parque Desportivo do Pilado e
Escoura
“VAMOS COMEMORAR ABRIL”
9h00 - Caminhada por abril
10h00 - Torneio de futebol Veteranos
13h00 – Almoço convívio
14h00 – Tarde infantil
15h00 - Torneio Chinquilho
17h00 – Banda Trio Latino
Um torneio dinamizado pelo Clube para as
crianças nascidas em 2014 e 2015 (9h às 13h) e
crianças nascidas em 2016 e 2017 (15h às 17h)
das escolas/pré-escolas do concelho da
Marinha Grande.
Org.: SDRPE

25 de abril - 9h00 às 17h00
Clube Desportivo da Garcia
XII EDIÇÃO DO TORNEIO INFANTIL
25 DE ABRIL
Org.: CDG

25 de abril . 21h00
Sport Operário Marinhense
ESPETÁCULO “CANTAR E DIZER
ABRIL”

Voltamos para celebrar Abril! Depois desta
longa espera é chegado o tempo deste
reencontro tão desejado com o público. Um
espetáculo de canções e poemas de
intervenção, cujos intérpretes são amigos(as)
do operário, onde se pretende homenagear os
homens e as mulheres que sofreram na
clandestinidade, contribuindo na luta contra o
fascismo e na construção do 25 de abril.
Vem-nos à memória os versos de Sophia de
Mello Breyner:
“Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo.”

DESPORTO

MUSEUS
MUSEU JOAQUIM CORREIA

Provas de lançamentos
Estádio Municipal e zona de
lançamentos exterior
2 de abril - 15h00 às 19h00
3 de abril - 9h00 às 13h00

Org.: Associação Distrital de Atletismo

10 de abril . 16h00
Estádio Municipal
Jogos de futebol do Campeonato de
Portugal - Fase de manutenção
A C Marinhense x Sernache

9 de abril . 15h00
Concerto "Mestre na Lente”

Para encerrar a exposição coletiva de
fotografia "Mestre na Lente: Joaquim Correia
revisitado", a Escola de Artes e Movimento do
Sport Operário Marinhense (SOM) fará uma
participação, aliando assim a música à
fotografia dos formandos/ artistas e à escultura
de Joaquim Correia, para uma experiência mais
intensa de imersão na Arte.
Org.: CMMG/ MJC / SOM

10 de abril
Praia da Vieira
30º Concurso Pesca desportiva Mar
– Surfcasting
13º Master Tica Team

Organização: Grupo Desportivo Casa Águia
Competição
Apoio: Câmara Municipal da Marinha Grande e
Junta de Freguesia de Vieira de Leiria

24 de abril . 16h00
Estádio Municipal
Jogos de futebol do Campeonato de
Portugal - Fase de manutenção
A C Marinhense x Peniche
24 de abril . 19h00
Praça Guilherme Stephens
"32ª Milha de Cristal"
Auriol Dongmo, Campeã do Mundo de
Lançamento do Peso, será a
Madrinha da prova
Organização: Câmara Municipal da Marinha
Grande, Junta de Freguesia da Marinha Grande
e Clube Atletismo de Marinha Grande

15
16 de abril . 16h00
Visita guiada musical / 1º Estágio de
aperfeiçoamento musical
CRAmieirinhense

O 1º estágio de aperfeiçoamento musical
destina-se a envolver os alunos estudantes da
escola de música do Clube Recreativo
Amieirinhense, alunos do concelho da Marinha
Grande e outros, num estágio intensivo durante
três dias. A audição final realizar-se-á no Museu
Joaquim Correia, onde decorrerá a
apresentação pública dos alunos.
Assim, a exploração do percurso museológico
do Museu Joaquim Correia será
complementada por apontamentos musicais
da autoria dos alunos estagiários do Clube
Recreativo Amieirinhense, numa dinâmica
diferente em que se cruzarão oratória e música.
Inscrições no estágio do CRA, abertas até 10 de
abril.
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MUSEUS
MUSEU JOAQUIM CORREIA

20, 21 e 22 de abril
9h30/10h30/14h30
Visita ao museu e atividades
lúdico-artísticas para os alunos do 4.º
de escolaridade das escolas públicas.
Org.: Município da Marinha Grande/ MJC

22 de abril . 18h00
“Arte de saber ser”
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Inauguração da exposição de trabalhos da
Escola Pátio da Inês
Os trabalhos realizados refletem a importância
da Educação para os Direitos Humanos,
assentes na Literatura, e expressos através da
Arte, uma vez que é a meta de expressão
individual de cada um dos indivíduos.

Patente até 14 de maio.
Org.: CMMG/ MJC / EPI

28 de abril
09h30 - 10h15/10h30 -11h15
Artes Plásticas

A Escola Pátio da Inês desenvolverá atividades
plásticas para as crianças das escolas públicas
de 1CEB. Pretende-se com esta atividade
partilhar experiências artísticas e mostrar a
“Arte de Saber Ser” de outras crianças numa
troca feliz de afetos e valores e de respeito
pelos Direitos Humanos.
Org.: EPI / MJC
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MUSEU DO VIDRO

Exposição temporária
“O Vidro na Marinha Grande,
Histórias da IVIMA”
“A IVIMA - Empresa Industrial do Vidro da
Marinha Grande, SARL, nome maior no
panorama vidreiro nacional, foi na segunda
metade do século passado uma referência
incontornável nas chamadas artes da mesa e
nas artes aplicadas em Portugal. Efetivamente,
com ou sem consciência – porque as peças
raramente estão identificadas como tal – são
muitos os portugueses que ainda hoje convivem
diariamente com objetos produzidos por esta
fábrica marinhense.
Como em tantas outras grandes empresas, a
história da IVIMA é composta por múltiplas
histórias. Tanto que, quando encerrou
definitivamente, já às portas do novo milénio,
continuava a reproduzir modelos idealizados
pelas suas antecessoras a par de outros, mais
atuais. É uma ínfima parte deste riquíssimo
património que aqui se procura mostrar pela
primeira vez, identificando alguns dos
intervenientes, reconhecidos artistas plásticos,
e homenageando os quase sempre anónimos
mestres vidreiros que o realizaram.”
Organização: CMMG / Museu do Vidro
Museu do Vidro
Horário: terça-feira a domingo, das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 18h00. Últimas entradas
às 12h30 e 17h30

MUSEUS
A VISITAR

MUSEU DO VIDRO
Palácio Stephens

Terça a domingo
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
+351 244 573 377
museu.vidro@cm-mgrande.pt
Entradas | 1,50 euros
Visitas guiadas por marcação prévia

MUSEU JOAQUIM
CORREIA
Palácio Taibner de Morais
Largo 5 de Outubro

Quarta a sábado
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
Entradas | 1,50 euros

Trata-se do único museu em Portugal
especificamente vocacionado para o
estudo da arte, artesanato e indústria
vidreira.

O Museu encontra-se instalado no antigo
Palácio Taibner de Morais/Santos
Barosa, edifício de linhas oitocentistas,
com traços revivalistas, característico de
uma burguesia em ascensão, classificado
como imóvel de interesse municipal.

Dispõe de dois espaços distintos de
exposição, nos quais reúne coleções e
saberes que testemunham a atividade
vidreira portuguesa, desde meados dos
séculos XVII/XVIII até à atualidade.

O museu tem como missão o estudo, a
preservação e a divulgação da vasta
obra do escultor, bem como do seu
percurso enquanto figura incontornável
das artes plásticas em Portugal.

Exposição Permanente
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OFICINAS DE ARTESANATO DE VIDRO

Edifício do Serviço Educativo do Museu do Vidro
(à entrada do Jardim Stephens)
Terça-feira a domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Trabalho ao vivo. Entrada gratuita.
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