
M

ERCADO DE NATAL

artesanato

feliz natal

feira do
livro

doces

enoturismo . artesanato . desporto . animação . gastronomia . produtos locais . solidariedade

10 a 18 dezembro 2022
MERCADO MUNICIPAL DE NELAS

/s
ig

a-
no

s

ÁRVORE DE NATAL [em permanência] 
Vem visitar esta fantástica árvore feita em madeira e adornada com enfeites elaborados pelos 
alunos da rede pública e privada do Ensino Pré-Escolar e 1º CEB do Concelho

CORREIO DE NATAL - LIGAÇÃO LAPÓNIA [em permanência] 
No nosso Mercado, descobre a magia das cartas ao Pai Natal! Vem escrever a tua mensagem 
personalizada e cheia de desejos bons e colocá-la no Marco de Correio Mágico que tem 
ligação direta à Lapónia, lar do simpático velhinho de longas barbas brancas! 

PINTURAS, DESENHOS E CANTINHO DE LEITURA [em permanência]

WORKSHOPS . inscrições em www.cm-nelas.pt e facebook.com/municipio.nelas 
domingo, 11 dez
11h00
“Embrulh’Arte”
Aprende a fazer embrulhos com material reciclado
Participação limitada a 15 crianças entre os 06 e 12 anos

sábado, 17 dez
11h00 
“Gnomo de Natal”
Atividade desenvolvida pela Universidade Sénior de Nelas no âmbito da 
Campanha Solidária “Um Gnomo de Natal pelo Daniel”
Participação limitada a 15 crianças entre os 03 e 10 anos

PINTURAS FACIAIS 
[ SÁB. e DOM. 10h00 às 12h30 e 14h30 às 19h00 ]

TRONO DO PAI NATAL 
[ SEG a SEX . 17h00 às 20h00  /  SÁB. e DOM. 10h00 às 12h30 e 14h30 às 19h00 ]

CARROSSEL MÁGICO DO PAÇO DE CANAS DE SENHORIM  [em permanência]

Seg. a Sex. 17h00 às 20h00 | Sáb. e Dom. 10h00 às 21h00

10 a 18 DEZ

Seg. a Sex. 09h00 às 16h00

12 a 16 DEZ

VISITA DOS ALUNOS DO CONCELHO AO MERCADO DE NATAL
Alunos da Rede Pública e Privada do Pré-Escolar e 1º CEB

Apresentações de Natal pelos alunos do pré-escolar e 1º CEB

Visita ao Trono do Pai Natal, à Árvore de Natal e Viagens no Carrossel Mágico

ESPAÇO CRIANÇA
MERCADO MUNICIPAL DE NELAS

MONTRA DE PRODUTOS [em permanência] 
ARTESÃOS 
Artes e Letras - Jorge Santos, Artimanus, Avelino de Almeida dos Santos, Bernadete 
Marques, Cuidados Naturais de Maria Cristina Amorim, G Bij'Arte, Luís Daniel, Maria
da Conceição Lóio, Maria Isabel Rodrigues dos Santos, Maria’s Design de Helena Cunha, 
Milena Santos, Ponto sem Nó de Clarinda Rojão

PRODUTOS ENDÓGENOS DO CONCELHO
Espaço Vinhos do Dão . Adegas Lusovini, Amora Brava, Caminhos Cruzados, Carvalhão 
Torto, Casa de Santar, Fidalgas de Santar, Kelman Wines, Palwines, Quinta da Alameda, 
Quinta da Boiça, Quinta da Fata, Quinta das Mestras, Quinta de Sto. António, Quinta do 
Castelo, Quinta do Mondego, Quinta do Sobral, Santar Vila Jardim Wines e Vinhos 
Imperfeitos
Queijos, Azeite e Mel . Quinta da Estaca [Queijo], Cooperativa de Olivicultores de Nelas
e Mathias-Export Unipessoal [Azeite] e António Figueiredo [Mel]
Mercadinho Agrícola [dias 10, 11, 17 e 18 dezembro]
Ana Pereira, Francisco Pedro, Luís Leonardo, Lurdes Marques, Matilde Pereira e Zita 
Camacho

OUTRAS ENTIDADES
Agrupamento 578 CNE – Nelas [dias 10, 11, 17 e 18 dezembro]
Universidade Sénior de Nelas . Trabalhos elaborados pelos alunos das disciplinas de 
Agulhas Solidárias, Manualidades e do Projeto Itinerante

Doçaria [gomas, pipocas e outras guloseimas deliciosas!]
Dom Pipas [sementes e frutos secos caramelizados]
Finalistas de Canas de Senhorim . dias 10 e 11 dezembro [sopas, bifanas, sobremesas,
bolos, bebidas quentes e sumos] 
Finalistas de Nelas . dias 17 e 18 dezembro [sopas, bifanas, hambúrguer, mini-pizzas, 
waffles, sobremesas e sumos]
Liga Portuguesa Contra o Cancro [bebidas quentes, chocolate quente e doces] 
Midinettes de Isabelle Chalanton [waffles, crepes, bolachas e belgas]
Universidade Sénior de Nelas [bebidas quentes e doçaria de natal] 

ÁREA DE ALIMENTAÇÃO [em permanência]  

CAMPANHA SOLIDÁRIA "POR UM SORRISO MAIOR” 
[em permanência] 
Contribua com a entrega de bens alimentares essenciais e produtos de higiene pessoal 
[Iniciativa promovida pelo Serviço Municipal de Apoio à Economia Social]

Carrossel Mágico do Paço de Canas de Senhorim
DIVERSÕES [em permanência] 

Descontos até 50% numa grande variedade de livros infantojuvenis, de adultos,temáticos 
e de ficção de diversas editoras
[Iniciativa promovida pelo Biblioteca Municipal António Lobo Antunes]

FEIRA DO LIVRO [em permanência]  

feliz natal

Seg. a Sex. 09h00 às 20h00 | Sáb. e Dom. 10h00 às 21h00

10 a 18 DEZ MERCADO MUNICIPAL DE NELAS

ATIVIDADES EM PERMANÊNCIA

Para assinalar a época festiva, a Câmara Municipal de Nelas promove, 
de 10 a 18 dezembro 2022, o Mercado de Natal, evento que reúne, no 
Mercado Municipal, um conjunto de iniciativas que vão desde exposições 
de artesanato e de produtos endógenos do Concelho, a gastronomia, 
animação musical, desporto, diversões solidariedade e muito espírito 
natalício. 

E porque o natal é uma época muito especial para os mais pequeninos, 
preparámos atividades como o Espaço Criança, com o Trono do Pai Natal, 
Workshops, Pinturas Faciais entre outras atividades, e muitas atrações, 
diversões e guloseimas deliciosas!

Venha ao Mercado de Natal em Nelas e entre no 
espírito natalício!

As atividades decorrem no Mercado Municipal de Nelas de 10 a 18 dezembro 2022 

As atividades assinaladas com este símbolo carecem de inscrições em www.cm-nelas.pt

Mais informações em: www.cm-nelas.pt e facebook.com/municipio.nelas

O Mercado funciona Seg. a Sex. 09h00 às 20h00 e Sáb. e Dom. 10h00 às 21h00

A TODOS, UM FELIZ
E SANTO NATAL



SÁBADO
17 dez MERCADO MUNICIPAL DE NELAS

11h00
SESSÃO DE CONTOS
“Sabes, Maria, O Pai Natal Não Existe!”
Como muitos meninos crescidos, o Frederico não acredita que o Pai Natal exista. Tentar convencer 
a Maria do mesmo é que não vai ser tarefa fácil - e se o Pai Natal deixar de acreditar no Frederico?
Nesta sessão de contos, as histórias cantadas são apresentadas com o suporte de gravação e 
reprodução de sons reais captados e reproduzidos durante toda a performance. Com apoio 
da guitarra, voz, instrumentos tradicionais ou artesanais, a história desenvolve-se e cresce 
com as sonoridades apuradas, em harmonia com o público e a sua colaboração.

15h00
MÚSICA
"Clave de Soft”, Espetáculo pelos Alunos do
6º ano da EB Dr. Fortunato de Almeida, Nelas
Interpretação dos temas de natal “Jingle Bell Rock” e “Vai Nevar” pelos alunos das turmas A, 
B e C do 6º ano da EB Dr. Fortunato de Almeida, no âmbito do Projeto “Sing The World” que 
leva às comunidades escolares da União Europeia a oportunidade de vivenciarem uma 
experiência singular, na gravação, edição e lançamento de um DVD com canções de todo o 
Mundo.

16h30
ILUSIONISMO
“Das Coisas Nascem as Coisas”, com Zé Magico
Por que é que em crianças, uma caixa de cartão pode ser um foguetão, um barco ou um 
carro? No entanto, quando crescemos, há uma tendência para que seja APENAS uma caixa 
de cartão? Por que razão a imaginação é exclusivamente associada às crianças, sendo que os 
adultos não fazem parte desse enredo? Neste espetáculo, em que a plateia é protagonista de 
ilusões imaginativas e imprevisíveis, o artista Zé Mágico vai despoletar a imaginação de 
todos, seja qual for a idade.  

18h00
MÚSICA
Grupo de Cantares “Os Serões da Beira Alta” 
do Bairro da Igreja
Criado em 2011, o grupo “Os Serões da Beira Alta”, ligado ao Grupo de Cantadores de 
Janeiras da Associação do Bairro da Igreja de Nelas, dedica-se à música tradicional, fazendo 
reviver as canções e quadras populares do folclore português.

10h00

ABERTURA OFICIAL DO MERCADO DE NATAL
Coro Infantojuvenil do Bairro da Igreja
10h30
MÚSICA
CHEGADA DO PAI NATAL com receção pela Academia 
Municipal de Artes de Nelas [AMAN]
11h00
ANIMAÇÃO INFANTOJUVENIL
“Tangerina e a Flauta Marroquina”
A Tangerina acaba de chegar de uma longa viagem por terras Árabes. Dessa viagem traz 
muitas surpresas e novas ilusões que foi aprendendo com sábios, magos e tuaregues do 
deserto. Um espetáculo ritmado, interativo, cómico e pedagógico. 
[Espetáculo pelo “Universo dos Pequeninos”]

14h00
INAUGURAÇAO DA EXPOSIÇÃO 
“170 Anos do Concelho de Nelas . A Ancestralidade de 
uma Geografia na Construção de um Território”
15h00
SESSÃO DE CONTOS
“As Histórias do Pai Natal”
17h00
MÚSICA
“As Colcheias” e o “Grupo de Metais” da Sociedade 
Musical 2 de Fevereiro de Santar
Dois grupos compostos por músicos da Sociedade Musical 2 de Fevereiro, cujo objetivo é 
apresentar a música como uma forma de arte através da interpretação de vários estilos 
musicais. 

18h00
MÚSICA
Canto e Encanto
Criado em 2002, o Canto e Encanto tem promovido a aprendizagem do canto coral e música, 
tornando-se uma referência cultural do Concelho. Para esta época natalício propõe uma 
atuação com um repertório rico em composições natalinas, dirigida pelo maestro titular do 
Coro, Daniel Ricardo Simões Gonçalves. 
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SÁBADO
10dez MERCADO MUNICIPAL DE NELAS

DOMINGO

18dez MERCADO MUNICIPAL DE NELAS

DOMINGO

11 dez MERCADO MUNICIPAL DE NELAS

10h00 às 11h40 [Piscinas Municipais Cobertas]
DESPORTO
“Aprender a Nadar É Giro!”
Atividades lúdico-aquáticas para pais e filhos dos 03 aos 10 anos
1ª sessão . 10h00 às 10h40 / 2ª sessão . 11h00 / 11h40

11h00
WORKSHOP PARA CRIANÇAS
“Embrulh’Arte”
Nunca foi tão importante ser ambientalmente sustentável, por isso aceita a nossa sugestão, 
inspira-te e oferece uma Prenda de Natal com um embrulho utilizando, essencialmente, 
material reciclado. Nesta época, vais certamente surpreender!
Participação limitada a 15 crianças entre os 06 e 12 anos . Inscrições em www.cm-nelas.pt 

16h00
MÚSICA
Coro da Universidade Sénior de Nelas
O Coro da Universidade Sénior de Nelas surge na sequência da Disciplina de Música que teve 
início no ano letivo de 2014/2015. O interesse comum pela música deu origem ao nascimento 
do Coro, composto por elementos do género masculino e feminino, com idades entre os 50 a 
85 anos. Desde aí, o Coro tem evoluído tanto em técnica, como nas interpretações, tendo 
atuado em todo o país. 

17h00
MÚSICA
"Clave de Soft”, Espetáculo pelos Alunos do
6º ano da EB Dr. Fortunato de Almeida, Nelas 
Interpretação dos temas de natal “Jingle Bell Rock” e “Vai Nevar” pelos alunos das turmas A, B 
e C do 6º ano da EB Dr. Fortunato de Almeida, no âmbito do Projeto “Sing The World” que 
leva às comunidades escolares da União Europeia a oportunidade de vivenciarem uma 
experiência singular, na gravação, edição e lançamento de um DVD com canções de todo o 
Mundo.

18h30
ESPETÁCULO
“Musicalmente Falando”
Espetáculo que assinala uma das datas mais bonitas do ano, com três contos de natal originais. 
Olhando para o teatro e a música como protagonistas, o público é convidado a viajar até à 
verdadeira essência do espírito natalício, com alguns dos principais ingredientes para a receita 
perfeita de natal: o Amor, o Sonho e a Família. 
[Encenação por João Marques e Márcia Borges]

11h00
WORKSHOP INTERGERACIONAL [CRIANÇAS E SENIORES] 
“Gnomo de Natal”
Trabalhar a lã e reaproveitar material reciclado para dar vida a um pequeno Gnomo de Natal, 
fofo e simpático. Uma atividade intergeracional em que os alunos da Universidade Sénior de 
Nelas ensinam as crianças, numa partilha de conhecimentos e afetos.
Participação limitada a 15 crianças entre os 03 e 10 anos . Inscrições em www.cm-nelas.pt 

15h00
MÚSICA
“Magia de Natal”, pela Academia Municipal de 
Artes de Nelas [AMAN]
Apresentação pelos alunos da área de Música [Turmas “Música na Academia”, “Cantar 
Contigo é Mais Fácil” e “Senhora Orff”], com a participação dos alunos da Área de Teatro. 

16h00
SESSÃO DE CONTOS
“As Histórias do Pai Natal”
17h00
DESPORTO
"Christmas Run" pelas ruas da Vila de Nelas 
Participação Especial de Cristiano Pereira, Campeão Mundial
e Europeu em Atletismo Adaptado
Concentração / Saída / Chegada . Mercado Municipal de Nelas
Atividades . Corrida de 12km / Caminhada de 7,5km
Inscrições Online . www.cm-nelas.pt [até às 00h00 de 16 dezembro 2022]
Inscrições Presenciais . No próprio dia, no local da concentração

17h30
MÚSICA
Fábio Abreu, Acoustic Cover’s
Fábio Abreu apresenta um repertório que pretende viajar entre os anos 80 e o presente, 
cantando temas que vão do Rock ao Pop, Soul, Funk e Blues. 

19h00
ANIMAÇÃO E ARTES CIRCENCES 
"Os Duendes do Circo” pelo Teatro Hábitos
Um espetáculo natalício para toda a família, que liga as artes circenses às 
místicas personagens de natal através de incríveis performances de malabaristas, 
equilibristas e acrobatas. Uma performance pelo Teatro Hábitos que, desde 2012, tem 
impulsionado e potenciado o teatro e a cultura na comunidade. ENCERRAMENTO


