Fã @ Teatro Nacional
S. João
13 a 22 dez

Comic Con Portugal Luís de Matos “As mais belas
CHAOS @ Teatro Sá da
canções da Disney” 2017 @ Exponor
@ Ateneu Comercial
do Porto

Bandeira

14 a 17 dez

14 a 17 dez

13 dez às 21h00

É da natureza dos fantasmas regressar.
Sobretudo se o fantasma for um
“fantasputo”, residir num teatro, gostar de
pregar partidas e estiver apaixonado. Fã –
palavra pequenina com um grande
entusiasmo dentro – regressa ao palco.

A mais recente produção do Conservatório
Vocare, "As Mais Belas Canções da Disney",
será acompanhada por um piano e um
quinteto de cordas e serão interpretados
alguns dos maiores sucessos da Disney na
sua versão original.

Oficina de Feltragem Poemas para
@ Espaço Meiotom
brincar e pensar @
16 dez

PartilharMagia
17 dez

Aplicando as diferentes técnicas de
feltragem artesanal de fibra de lã, os
participantes irão criar duas lindas ofertas
de Natal. As cores utilizadas serão alusivas
à época.

Uma história que vai convidar cada criança
a entrar no mundo encantado das várias
histórias
desta
obra,
através
da
teatralização divertida e dinâmica que vai
ligar alguns dos personagens numa só
história.

A Comic Con Portugal é o maior festival de
Cultura Pop que se realiza no nosso país,
albergando diversas áreas, como Cinema e
TV, Videojogos, Banda Desenhada e
Literatura, Cosplay, Anime, Manga, Música
e Youtube. A 4.ª edição terá lugar em
Matosinhos - Exponor, nos dias 14, 15, 16 e
17 de dezembro.

Em Luis de Matos CHAOS os mais
estranhos elementos interagem de forma
mágica e surpreendente. Os noventa
minutos
de
espetáculo
são
uma
combinação única da imaginação coletiva
de todos que neles participam.

Livro da semana @ EESCJ
A aventura deste livro começa quando Phileas Fogg,
um jovem cavalheiro britânico, dono de uma vida
regrada e solitária, aposta com os membros do seu
clube que é possível dar a volta ao mundo em oitenta
dias. E logo parte, acompanhado apenas do seu fiel
criado, Passepartout. Utilizando todos os meios de
transporte existentes (do elefante, ao barco e ao
comboio), estes dois intrépidos companheiros de
viagem vão acompanhar os leitores numa emocionante
aventura,
cheia
de
imprevistos
e lugares
surpreendentes.

