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TEATRO STEPHENS
CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS

18 de janeiro | quarta-feira
“A GAROTA NÃO”

21h30
“A garota não” canta a intervenção através de uma 
doce reflexão sobre os tempos que vivemos. Uma 
viagem social, política, de quem luta com o coração e 
dá corpo, alma e voz a um projeto absolutamente único. 
Em 2022 lançou "2 de abril", álbum de homenagem ao 
bairro homónimo onde cresceu, em Setúbal. Um álbum, 
segundo a própria, "temperado com vontade, comoção, 
repulsa, cansaço e aquela dose de angústia de onde se 
arrancam os temas mais doridos. E depois serenidade. 
E depois alegria. E no fim disto tudo, uma grande 
gratidão." 

10€

Bilheteira
terça a domingo
10h00 às 12h30 e das 14h00 às17h30
ou em bol.pt

28 de janeiro | sábado
TIME FOR T

21h30
O  projeto “Time for T”, tal como os seus membros, 
nómada e multicultural. Os membros são provenientes 
de Portugal, Inglaterra, Brasil e Espanha, tendo 
começado em Brighton mas encontrando-se agora 
entre Lisboa e Madrid. Tocam ritmos transatlânticos, 
com texturas de guitarra solarengas e vozes 
anglo-saxónicas que cantam temáticas narrativas e 
introspetivas. Uma banda difícil de categorizar, mas já 
descrita como algo entre Bob Dylan e Fela Kuti. Estão 
de volta às edições, com o novo álbum "Hurry Up and 
Wait", gravado nos estúdios Lotte Lindenberg, em 
Frankfurt.

5€

Bilheteira
terça a domingo
10h00 às 12h30 e das 14h00 às17h30
ou em bol.pt
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Exposição 
“HISTÓRIA DESENHADA: VIDRO A 
LÁPIS DE COR”

Patente até 15 de janeiro de 2023
A artista Vânia Colaço apresenta uma seleção de 
desenhos realistas, criando um percurso simbólico que 
funciona como homenagem às suas raízes e à sua 
cidade.
Os trabalhos contêm um realismo minimalista, onde a 
forma supera a função.

Entrada gratuita

Horário
terça a domingo 
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

EXPOSIÇÃO
CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS

Exposição
CONTA-ME COMO FOI... 18 DE 
JANEIRO DE 1934

Inauguração a 18 de janeiro 
Patente até 19 de fevereiro
O 18 de janeiro de 1934 é um dos acontecimentos 
históricos mais relevantes da Marinha Grande. Para o 
comemorar e divulgar, o Agrupamento de Escolas 
Marinha Grande Poente, vai promover, no foyer da 
Casa da Cultura – Teatro Stephens uma exposição que 
permitirá interpretar estes acontecimentos nos 
espaços onde tomaram lugar em 1934. 

Entrada gratuita

Horário
terça a domingo 
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Organização: 
Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente
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PRESÉPIO TRADICIONAL
de filipe ferreira

Patente até 8 de janeiro 2023
Edifício da Resinagem

O Presépio Tradicional de Filipe Ferreira regressa pelo 
8º ano consecutivo, com uma área de cerca de 60 
metros quadrados, composto por mais de um milhar 
de peças, das quais mais de uma centena são 
exclusivas do autor. Este ano, as escolas e as instituições 
do concelho são convidadas a fazerem visitas 
comentadas ao Presépio, mediante marcação prévia e 
sujeitas à disponibilidade. 

Entrada gratuita

Horário
quarta a domingo
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30
(últimas entradas às 12h30 e às 17h00). 
Inscrições para visitas através do e-mail: 
servico.educativo@cm-mgrande.pt

De 02 a 31 de janeiro
Átrio da Biblioteca

EXPOSIÇÃO SOBRE JOSÉ 
SARAMAGO
Exposição de trabalhos elaborados pelos alunos da 
Escola EB 2/3 Guilherme Stephens, no âmbito das 
comemorações do centenário do nascimento de José 
Saramago, inspirados na crónica “Carta a Josefa, minha 
avó”, da autoria do próprio José Saramago. Tendo 
enquadramento nos conteúdos lecionados na disciplina 
de Português, alunos produziram cartas, não somente 
dedicadas aos avós, mas a alguém que seja muito 
especial para eles. 

De 02 a 31 de janeiro
Sala Infantil

EXPOSIÇÃO “NOVO ANO, NOVOS 
LIVROS"
Vem conhecer as novidades infanto-juvenis 
recentemente adquiridas para a Biblioteca Municipal. Há 
livros novos para todos os gostos e idades. Passa por cá.

EDIFÍCIO DA RESINAGEM

BIBLIOTECA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
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BIBLIOTECA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

LIVRO DO MÊS
“A Canção da Mudança: o hino das crianças”, com texto 
de Amanda Gorman, ilustrações de Loren Long, da 
Editorial Presença.
Enquanto uma jovem conduz um elenco de personagens 
numa viagem musical, todos aprendem que têm o poder 
de fazer mudanças - grandes ou pequenas - no mundo, 
nas suas comunidades e, mais importante ainda, em si 
mesmos. Com as ilustrações de Loren Long, que 
constroem um deslumbrante crescendo, A Canção da 
Mudança é um apelo triunfante a todas as pessoas, dos 
oito aos oitenta: usemos as nossas capacidades para 
construir a mudança. Tudo é possível quando as nossas 
vozes se juntam.

De 02 a 31 de janeiro
Sala de Leitura

MOSTRA BIBLIOGRÁFICA 
“LITERACIA FINANCEIRA”
Com esta mostra bibliográfica pretendemos ajudar os 
nossos leitores a lidarem da melhor forma com as suas 
finanças pessoais, bem como sensibilizá-los para a 
importância de uma economia mais sustentável.
Visite a nossa Sala de Leitura de Adultos no 1.º piso e veja 
a seleção de livros que preparámos para si! Temos a 
certeza que há um que o vai ajudar.

TERTÚLIA DOS ANOS DE OURO 
Auditório da Biblioteca
Todas as 2.ª e 5.ªs feiras
Projeto da responsabilidade da ADESER II - IPSS 
dedicado à população sénior, inserido no âmbito do 
envelhecimento ativo, realizado há vários anos.
2ª e 5ª feiras, das 14h30 às 16h30. 

HORA DO CONTO
Atividade de promoção da leitura e de aproximação das 
crianças à Biblioteca. Inclui uma visita guiada pelos 
diferentes espaços da Biblioteca, terminando com uma 
sessão de leitura, lida ou dramatizada, adaptada ao nível 
etário do grupo destinatário. A escolha do livro é da 
responsabilidade dos técnicos da Biblioteca Municipal.
Público-alvo: Grupos de crianças dos 3 aos 12 anos
Local: Sala infanto-juvenil
Participação: Gratuita, realizada de acordo com a 
disponibilidade e sujeita a marcação prévia pelo telefone 
244573322 ou para o email: 
biblioteca.municipal@cm-mgrande.pt

BIBLIOTOUR
Visitas guiadas por técnicos da Biblioteca, 
acompanhadas por uma breve explicação dos diferentes 
espaços, forma de organização e interpretação da 
respetiva funcionalidade. 

Público-alvo: Todo o público em geral, com as devidas 
adaptações consoante a faixa etária dos destinatários. A 
atividade destina-se a grupos/turmas. 
Participação: gratuita e sujeita a marcação prévia pelo 
telefone 244573322 ou para o email 
biblioteca.municipal@cm-mgrande.pt

SUGESTÕES DE LEITURA 
Temos livros novos, novidades para todos os gostos, mas 
sempre a pensar nos nossos leitores. O empréstimo é 
feito por períodos de 15 dias e é gratuito. Basta 
inscrever-se como leitor, a inscrição também é gratuita. 
Só tem de passar por cá.
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MUSEUS
MUSEU JOAQUIM CORREIA

“FEMINAE”, de Paulo Honorato

Exposição Temporária
Patente até 8 de abril de 2023

No âmbito do ciclo comemorativo dos 25 anos 
do Museu Joaquim Correia, o artista leva o 
público a questionar “Quem são as mulheres da 
nossa vida” e a pensar a mulher ao longo do seu 
ciclo de vida. Esta exposição de oito mulheres 
de ferro, confronta o público com a sua 
surpreendente delicadeza e incita-o a refletir 
sobre a força da vulnerabilidade feminina.

MUSEU JOAQUIM CORREIA
Palácio Taibner de Morais
Largo 5 de Outubro

Quarta a sábado
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
(últimas entradas às 12h30 e 17h30)
Entradas | 1,50 euros
Entradas | 1,50 euros (com desconto)

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. 

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.
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MUSEUS
MUSEU DO VIDRO

SOPROS DE NATAL

Exposição temporária
Patente até 29 de janeiro 2023

A exposição “Sopros de Natal, adornos 
artesanais em vidro – Coleção ViCO” apresenta 
cerca de 120 peças fabricadas e pintadas de 
forma artesanal por vidreiros de várias 
nacionalidades.
Estes tipos de enfeites foram soprados pela 
primeira vez no primeiro terço do século XIX em 
Lauscha, uma cidade conhecida pelo fabrico de 
vidro na Turíngia, Alemanha. Esta seleção 
pretende dar a conhecer diversas narrativas e 
cenários relacionados com o Natal.

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 
Entradas | 0,75 euros (com desconto)
Visitas guiadas por marcação prévia

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

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.
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MUSEUS
NÚCLEO DE ARTE CONTEMPORÂNEA

“POSTAIS COLONIAIS, DE LA TORRE 
BROTHERS”
Exposição 

Exposição temporária
Patente até 30 de setembro de 2023

Esta exposição é de enorme relevância para a 
Marinha Grande. Os artistas mexicanos Einar e 
Jamex de la Torre têm patentes obras 
produzidas em vários centros vidreiros 
europeus, onde já expuseram. Através da 
combinação de peças em vidro soprado com 
técnicas mistas e instalações artísticas, as suas 
obras abordam temas vastos e atuais.

NÚCLEO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA
Edifício da Resinagem

Horário
quarta a domingo
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h30
(últimas entradas às 12h30 e às 17h00). 
+351 244 573 377 
museu.vidro@cm-mgrande.pt
Entrada Gratuita

Exposição Permanente
A exposição reúne um conjunto de obras do 
acervo do Museu do Vidro que representam 
cerca de 25 anos de vidro de expressão plástica 
contemporânea realizado em Portugal. 
Contempla também uma seleção de obras em 
vidro de artistas internacionais que foram sendo 
adquiridas ou doadas para a coleção de arte 
contemporânea do Museu do Vidro.

Encontram-se organizadas cronologicamente, 
desde meados da década de 80 do séc. XX até 
à atualidade.
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Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt

Edição Câmara Municipal da Marinha Grande
Coordenação editorial e design Gabinete de Comunicação e Imagem

Fotografias Arquivo Fotográfico CMMG, artistas e entidades intervenientes

Distribuição Gratuita
Praça Guilherme Stephens . 2430-522 Marinha Grande . 244 573 300

www.cm-mgrande.pt

Os agentes culturais e associativos interessados na divulgação das suas 
atividades devem enviar a informação para imprensa@cm-mgrande.pt 

até ao dia 10 do mês anterior à realização das mesmas. 
A Câmara Municipal reserva-se o direito de selecionar a informação a 

divulgar de acordo com os critérios editoriais.

Alterações às datas e locais das iniciativas divulgadas são da 
responsabilidade das entidades promotoras.


