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Programação Cultural do Óbidos Vila Natal

No Óbidos Vila Natal criam-se
momentos para mais tarde recordar
O espírito festivo vai invadir o Óbidos Vila Natal durante cinco semanas, com concertos, espetáculos de
de dança, magia, circo comédia, teatro, marionetas, ateliês, exposições e, claro, muita animação dentro
do recinto, naquele que é um vasto e intenso programa de animação, especialmente pensado para as
crianças e famílias.

Pelas mãos do mágico David Martin,  chega a Magia de Natal, um espetáculo de magia e humor que é
pura diversão e onde os protagonistas são os pequenos espetadores que interagem com o mágico em
todos os momentos. Um Presente Muito Especial  é teatro, música e marionetas numa composição da
Umbigo Companhia Teatro, que nos traz Laura como protagonista,  enquanto que os Ahau Marionetas
nos  apresentam  um  duende  muito  especial,  Arak,  em  Era  uma  Vez,  Outra  Vez… e  ainda  Bubble
Dreamer com muitas e extraordinárias Bolas de Sabão, numa espécie de poesia e humor de circo.

Este ano, a comunidade local tem um destaque na programação, com a presença da Orquestra Juvenil
de Óbidos (9 Dezembro), da Sociedade Filarmónica e Recreativa Gaeirense (2 Dezembro) e da União
Filarmónica de A-da-Gorda (6 Janeiro) que irão presentear os visitantes com Concertos de Natal. 

Também  a  Paróquia  de  Óbidos  se  associa  ao  Óbidos  Vila  Natal,  já  que  falar  de  Natal  é  falar  do
nascimento do menino Jesus, tendo lançado o desafio à comunidade local de fazer um Presépio Vivo,
apresentando nos fins-de-semana do evento, a partir das 15h30, uma deambulação pela Rua Direita e
uma encenação na praça de Santa Maria. De igual modo, no dia  16 de Dezembro, pelas 16 horas, no
Santuário do Senhor Jesus da Pedra, será realizado um Concerto de Natal com os Canticorum.

No dia 30 de Novembro, no âmbito do Óbidos + Ativo terá lugar a Caminhada de Natal. Com início na
Porta da Vila, às 20 horas, estará a Joana Marcão para uma aula de Zumba e o arranque da caminhada
será às 21 horas, num percurso de 5 km, que finalizará em festa com a atuação de  hip hop pelas Escolas
de Óbidos. 

A não perder na galeria Ogiva a exposição PIM! Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo,  assim
como a  12º exposição de Presépios, no Convento de S. Miguel nas Gaeiras, de  8 a 30 de Dezembro,
entre as 14h30-18h00.



   

Nos dias 21, 28 e 29 de Dezembro, o público poderá apreciar o bailado Quebra-Nozes , mundialmente
reconhecido como um dos maiores clássicos natalícios,  numa adaptação da  Annarella  Academia de
Ballet e Dança, sobre a fantástica e emocionante história de Clara e seu precioso boneco Quebra-Nozes.
Os espetáculos serão às 21 horas e o valor de bilhete é 7,50€.

Mais informações sobre datas e horários dos diversos espetáculos em www.obidosvilanatal.pt, ou na
pagina de facebook do evento.

Relembramos que o Óbidos Vila Natal decorre de 30 de Novembro a 6 de Janeiro, estando aberto todos
os dias, com horários ajustados de modo a possibilitar a visita de todas as famílias. O bilhete de entrada
geral tem o valor de 5€ para as crianças e 7€ para os adultos, existindo descontos para grupos. 
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