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DOS MUSEUS

MUSEUS

=PROGRESSO SOCIAL
(MEMÓRIA + CRIATIVIDADE)



DESTAQUE

COMEMORAÇÕES DO 
DIA INTERNACIOAL 
DOS MUSEUS
Entradas gratuitas nos dias 18 
e 19 de Maio

18 . sábado . 16h00
ALFANUI, O ECO DOS MONTES 
TEATRO DE MARIONETAS 
PELA MACAPI
Aqui se conta um pouco da 
história de Alfanuí e da sua 
aprendizagem com a avó 
curandeira que lhe ensinara a 
distinguir os diferentes verdes 
das plantas. Em criança 
aprendera a conhecer pelos 
nomes e qualidades as ervas 
que a avó preparava e agora, 
retornado da cidade aonde o 
eco destas serras e montes 
continuava a chamá-lo, 
começa a preparar estranhas 
poções procurando o que cada 
planta pode dizer à vida e 
coração dos homens. 
Esta peça tem lugar na Serra 
de Aire e Candeeiros e fala da 
relação entre duas gerações e 
aquilo que aprendem uma 
com a outra sobre o amor, a 

vida, a morte e a sabedoria 
dos mestres de ofícios, num 
desfiar de memórias à lareira. 
Destinatários | M/6
Duração | 45min

19 . domingo . 14h30
ATELIÊ | ECODESIGN
ARTE COM RESÍDUOS
Nesta oficina pretende-se 
ensinar a criar peças de arte 
através da reutilização de 
resíduos e sensibilizar para o 
problema dos RESÍDUOS. No 
final todos os artefactos 
construídos serão entregues 
aos respetivos criadores.
Duração aproximada | 1h30
Destinatários | crianças dos 6 aos 10 
anos de idade

16h30
ATELIÊ | LAND ART - ARTE NA 
PAISAGEM
O objetivo desta oficina é 
incentivar os participantes a 
criarem objetos artísticos num 
espaço exterior, natural ou 
urbano, com os materiais que 
aí encontrarem. A simplicidade 
e a criatividade serão os 
ingredientes chaves para 
estimular o gosto e a atenção 
pelos elementos da natureza.
Duração aproximada | 1h30
Destinatários | crianças dos 6 aos 10 
anos de idade

Inscrições abertas através do 
número 244 573 318
(Dinamizados pela 
AMBIEDUCA)

25 . sábado . 21h00
OFICINA DE CANTO 
TRADICIONAL COM CELINA 
DA PIEDADE
Encontro descontraído em 
torno dos repertórios 
tradicionais e do património 
imaterial, porque cantar em 
grupo é uma atividade básica à 
humanidade, comum a todos 
os povos e culturas do mundo 
ao longo de toda a história. É 
algo que fortalece o tecido 
social, e nos reaproxima do 
viver em comunidade. É 
comprovadamente uma 
atividade que contribui para 
uma boa condição física e 
mental, para além de “olear” 
os mecanismos da 
sociabilidade! Nesta oficina 
serão abordados temas de 
diferentes regiões de Portugal, 
com especial incidência no 
Cante Alentejano.



EVENTOS DESPORTO

Participe nos Circuitos Industriais da Marinha Grande
www.turismoindustrial.cm-mgrande.pt

22 . QUARTA . 14h00
I JORNADAS DA 
UNIVERSIDADE SÉNIOR DA 
MARINHA GRANDE
"Idosos e Sociedade: Como 
integrar?"
Sede da ASURPI 
Debate sobre os contributos 
da terceira idade para uma 
sociedade mais inclusiva, 
integrativa e justa na 
perspetiva dos séniores.
Iniciativa integrada na 
comemoração do 1º 
aniveresário da Universidade 
Sénior da Marinha Grande

CIRCUITOS INDUSTRIAIS
Os Circuitos Industriais visam 
conjugar a preservação do 
espólio industrial do concelho 
com a divulgação de unidades 
fabris e centros tecnológicos, 
bem como dinamizar a nossa 
economia e o potencial 
turístico do concelho.
As visitas têm como principal 
propósito dar a conhecer o 
funcionamento e os produtos 
de cada empresa, 
proporcionando experiências 
únicas, através da visita às 
empresas em laboração:
CENTIMFE 
BOURBON, S.A.
PLIMAT, S.A. 
VIPEX, S.A  
CCSIMÕES, LDA 
CRISAL, S.A  
MORAIS MATIAS, S.A
NORMAX
MOLDOESTE
PLANIMOLDE

As visitas são gratuitas.
Consulte as condições de visita 
de cada empresa em:
www.turismoindustrial.cm-mgrande.pt

12 . DOMINGO . 09H00
I CAMINHADA SOLIDÁRIA
Estádio Municipal 
Caminhada solidária que visa a 
recolha de alimentos.
Distância 8 km  
Duração | 02h00
Inscrições até 11 de maio, para 
caminhada.camg@gmail.com, 
ou 919 453 999 / 916 606 578
Os alimentos angariados 
revertem a favor do Centro de 
Acolhimento Temporário "O 
Girassol"

Org.: Clube de Atletismo da MG
Apoio: Câmara Municipal e Junta de 
Freguesia da Marinha Grande

Marinha Grande
turismo industrial



12 . DOMINGO
4ª PROVA DE ORIENTAÇÃO
09h00 |Parque da Cerca
10h00 | Quartel dos Bombeiros 
Percursos: 
intermédio | 4 km
longo | 5 km

Inscrição: 7,5 mangueiras 
244575114 ou 244575110
comando@bv-mg.com

Org.: Bombeiros Voluntários da 
Marinha Grande
Apoio técnico: Clube de Oirentação 
do Centro
Apoio: Clube da Amizade dos BVMG

19 . DOMINGO
“ORIENTAÇÃO EM FAMÍLIA”
Parque da Cerca 
Marinha Grande
Partidas entre as 09h30 e as 
12h00      

O Clube de Orientação do 
Centro ( COC), focaliza esta 
actividade num dos núcleos da 
sociedade que mais pessoas 
trazem para a Orientação: A 
FAMILIA.
A atividade é composta por 4 
percursos pedestres, com 
partidas e chegadas no Parque 
da Cerca da Marinha Grande: 

AEIOU ORIENTA-TE (400 
metros e 7 pontos de 
controlo), 
ABC ORIENTA-TE ( 800 
metros, 12 pontos de 
controlo), 
DESAFIO EM FAMILIA ( 1,5 km, 
15 pontos de controlo), 
A GRANDE AVENTURA (2,5 
km, 20 pontos de controlo).

Os participantes podem 
fazer-se acompanhar de uma 
bússola. No local serão 
entregues os mapas e feita 
uma pequena demonstração 
dos pontos de controle. 

Inscrições | Até dia 15, para 
info@coc.pt 
Para mais informações e 
confirmações de presenças 
contactar:
Gabinete de Comunicação do 
Clube de Orientação do Centro
Ricardo Serra / Jorge Silva
info@coc.pt
917 802 151 ou 963718928
www.cm-mgrande.pt

Org.: Clube de Orientação do 
Centro
Apoio: Câmara Municipal da 
Marinha Grande

DESPORTO



Dias 14, 15, 16, 17, 20, 21 e 22 . 
09h30
PASSEIOS PEDESTRES 
DO 1º CICLO
Samouco
O percurso com extensão 
aproximada de 3000 metros, 
realizado no Samouco, no 
interior da mata nacional. 
Esta ação visa fomentar na 
camada jovem da nossa 
população hábitos de vida 
saudáveis e ao mesmo tempo 
dar a conhecer os recantos e 
belezas da mata e praias.

Org.: Câmara Municipal da 
Marinha Grande
Apoios: Bombeiros Voluntários da 
Marinha Grande, Escolas do 1.º 
CEB, Agrupamento de Escolas 
Guilherme Stephens, 
Agrupamento de Escolas Nery 
Capucho, Agrupamento de Escolas 
Vieira de Leiria e SIMLIS.

24 a 26
CAMPEONATO IBÉRICO 
DE SNOOKER
Parque Municipal de 
Exposições 
Org.: Centrojogos, Lda

29 . QUARTA . 15h00
ECOBIKE
Parque da Cerca
O Eco-Bike consiste num 
passeio de bicicleta que 
fomenta o desporto, o lazer e 
o convívio entre 
participantes, bem como a 
descoberta do meio 
envolvente.
Org.: Câmara Municipal da 
Marinha Grande

MUSEU JOAQUIM 
CORREIA
PALÁCIO TAIBNER DE MORAIS
Largo 5 de Outubro
terça a sábado - 10h00 às 18h00
PREÇOS adultos – 1,50€ / 0,75€ 
Crianças – gratuito
INFO: 244 573 318 
museu.jcorreia@cm-mgrande.pt

O Museu Joaquim Correia 
consagra a obra de um dos 
maiores expoentes no campo 
da criação artística do 
concelho da Marinha Grande, 
o Escultor Joaquim Correia. O 
acervo do Museu é 
constituído por colecções de 
obras de arte e por estudos.

MUSEUS DESPORTO



BIBLIOTECA MUNICIPAL 

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
4 de maio a 29 de junho
“BIORIQUEZA” DE GONÇALO 
LEMOS
Exposição de fotografia sobre 
natureza e ambiente.
Museu Joaquim Correia

O interesse fotográfico de 
Gonçalo Nuno Lemos 
começou a ser despertado 
em grande parte devido à 
paixão pelo ambiente natural 
que sempre o rodeou. O 
Pinhal de Leiria e o ribeiro de 
S. Pedro foram os grandes 
inspiradores devido à sua 
beleza natural. 
Desde 2005 que se dedica em 
grande parte à fotografia de 
natureza, tendo-se 
especializado principalmente 
em fotografia nocturna. 
Vencedor de vários prémios 
nacionais e internacionais, 
possui trabalhos publicados 
em vários sites sobre 
fotografia nocturna e 
astrofotografia. Amante da 
natureza no usufruto, na sua 
forma de viver e na 
fotografia.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
JARDIM STEPHENS
Segunda a sexta 
09h00 às 12h30
13h30 às 17h00
Sábado
14h30 às 18h00

INFO: 244 573 322
biblioteca.municipal@cm-mgrande.pt

HORA DO CONTO
Contamos … CONTIGO  
“A MINHA MÃE É A 
MELHOR DO MUNDO”
Texto de Maria João Lopo de 
Carvalho, ilustrações de 
Helena Nogueira, Editora 
Oficina do Livro

Público-alvo: Grupos de crianças 
dos 4 aos 10 anos. 
Participação: Gratuita, sujeita a 
marcação prévia.

FILMES À QUARTA . 15h30

08 . QUARTA
TOPO GIGIO O MONSTRO 
DOS ESGOTOS; A MÃE DE 
MEGALO 
M4 | 45 minutos

15 . QUARTA 
O FAZEDOR DE MILAGRES
M6 | 87 minutos

22 . QUARTA 
A HORA DOS CAMPEÕES
M6 | 99 minutos

29  . QUARTA
OS INTOCÁVEIS CONTRA 
AL GATONE 
M/6 anos | 81 minutos
Nota: Para grupos é necessária a 
marcação prévia

MUSEUS 



BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

02 a 31
DIVULGANDO … aos + 
pequenos
Sala Infantil 
BANDA DESENHADA
Astérix, Tintim, Lucky Luke, 
Rantanplam, Boule e Bill, 
Mafalda, Mónica, são alguns 
dos heróis e heroínas de 
banda desenhada, que têm 
acompanhado várias 
gerações. Venha conhecê-los 
ou revê-los nesta mostra 
bibliográfica.

BIBLIOTOUR
Visitas guiadas à Biblioteca. 

Público-alvo: público em geral, com 
as devidas adaptações consoante a 
faixa etária dos destinatários. A 
atividade destina-se a grupos ou 
turmas e está sujeita a marcação 
prévia.

02 a 31
DIVULGANDO OS NOSSOS 
LIVROS …
Sala Adultos 
LEONARDO DA VINCI
Exposição de sobre a vida 
e obra desta figura ímpar 
da história do séc. XV, 
considerado um génio 
multifacetado do 
Renascimento.

02 a 31
AUTORES MARINHENSES
Átrio da Biblioteca
Mostra de livros de autores 
marinhenses. Conheça 
algumas das tradições do 
concelho. Deixe o seu 

testemunho, escrevendo no 
painel da Biblioteca a forma 
como habitualmente 
comemora o feriado 
municipal.

EMPRÉSTIMOS À SUA 
MEDIDA
PEGUE e LEVE … 
Sacos temáticos com 5 livros 
destinados a crianças. 
Empréstimo por um período 
de 15 dias. 
Público-alvo: crianças dos 3 aos 12 
anos.

PACK FAMÍLIA
A Biblioteca continua a 
disponibilizar pacotes para 
empréstimo direcionados à 
leitura de todos os membros 
da família, constituídos por 
livros e publicações periódicas 
(revistas ou jornais). 

Período de empréstimo: 15 dias.
Público-alvo:  Famílias



Câmara Municipal da Marinha Grande
www.cm-mgrande.pt 

Siga a atividade municipal em:

Praça Guilherme Stephens . 2430-522 Marinha Grande .  www.cm-mgrande.pt . 244 573 300

Caso pretenda receber a agenda em formato eletrónico, envie os seus dados para: imprensa@cm-mgrande.pt

Edição - Câmara Municipal da Marinha Grande . Coordenação editorial e design - Área de Comunicação 
Fotogra�as - Arquivo Fotográ�co da Câmara Municipal da Marinha Grande / Artistas e entidades intervenientes
Tiragem - 5.000 exemplares / DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

A NÃO PERDER JUNHO 

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

DIA 01 DE JUNHO 
DAS 09H00 AS 19H00

PARTICIPA

ANIMAÇÃO, DESPORTO E MUITA DIVERSÃO

Zona desportiva (junto ao estádio municipal) 

ENTRADA GRATUITA 


