WORKSHOPS
Escrever e Pintar na Idade Média
Actividade para crianças até aos 8 anos e actividades para jovens e adultos.
Olaria
Execução de peças de vários tamanhos e formas com a roda de oleiro.
Cinzelagem
Arte milenar usada para decorar jóias e outros objetos de aparato e prestígio.
Restauro de Peças Arqueológicas
O laboratório do Museu Nacional de Arqueologia vem demonstrar a ação do
conservador-restaurador.
Tecelagem
Apresentação do ciclo do linho com a participação do Grupo de Tecelagem de
Limões.
Teatro
Exercícios de teatro. Os monitores irão propor às crianças e adultos que se
expressem sem o recurso à palavra.
Latim e Expressão Greco-Romana
Introdução ao latim e às expressões greco-romanas. Jogos romanos de tabuleiro.

VISITAS GUIADAS
Palácio Nacional da Ajuda
A visita será acompanhada, ao longo do percurso, por pequenos apontamentos
musicais. Visitas sem necessidade de marcação
Exposição “Na Rota das Catedrais”
Galeria do Rei D. Luís (Palácio Nacional da Ajuda, Ala Norte)
Exposição representativa do Património Religioso das Sés Catedrais de Portugal.
Visita livre.
Histórias ao Largo da Ajuda
Visitas temáticas à fauna e flora do Largo da Ajuda às 12.30h e às 15.00h.
Ponto de encontro na Estátua de D. Carlos (no centro do Largo).

TEATRO
Cinderella (nova versão) - Foco Lunar
O tradicional conto da Gata Borralheira é revisitado numa nova versão
mágica para toda a família. Esta é uma divertida versão do tradicional conto de
Charles Perrault.

MEDIA PARTNERS
APOIO LOGÍSTICO

PRODUÇÃO

CONCERTOS
Recital de Piano - Sala D. Luís
Recital de Piano dos finalistas da Escola de Música Nossa Senhora do Cabo.
Tocá Rufar - Jardins do Palácio
Um projeto modelo de formação artística e cultural para a afirmação e promoção
da percussão tradicional portuguesa e do instrumento bombo, que se distingue
ao colocar a cultura portuguesa, o conhecimento, e a arte em posição privilegiada
como fonte de valor, de desenvolvimento e de contemporaneidade. Actuações e
Workshop de percussão.

Camerata de Cordas - Palco Páteo
Constituída por alunos da Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo e da
Camerata com.cordas de Braga. Uma apresentação que resulta da fusão do
trabalho de ambas, onde vão executar peças de Bach, Mendelssohn e Carlos
Paredes.

APOIOS

Luísa Amaro - Sala D. Luís
Atuação da guitarrista Luísa Amaro, discípula do mestre Carlos Paredes e a
primeira mulher a gravar um disco de guitarra portuguesa.

Benjamim + Joana Barra Vaz - Palco Páteo
Benjamim é um escritor de canções, produtor e um dos mais promissores
músicos da nova geração, Joana Barra Vaz é uma cançonetista que divide
o tempo entre a realização e a música, tendo 2018 ficado marcado pela
participação no Festival da Canção, como intérprete do tema “Anda Estragar-me
os Planos”. A cumplicidade entre os dois artistas é notória com temas à guitarra e
ao piano que desfilam de forma descontraída num ambiente intimista.

PARCEIROS
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ORGANIZAÇÃO

ENTRADA LIVRE

Marta Ren & The Groovelvets - Palco Páteo
Marta Ren & The Groovelvets prometem um fascinante espetáculo onde a cantora
soltará a sua voz selvagem, cheia de carisma. Fundadora dos Sloppy Joe, Marta
explorou os territórios jamaicanos e após várias colaborações, que assinou no
universo do Hip Hop, afirmou-se como uma das grandes vocalistas do Soul
nacional.
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