
 
2021 fica marcado pelo retomar das atividades de Natal à Vila 

da Chamusca, sendo o “Parque dos Sonhos de Natal” a grande 

aposta cultural do Município para o mês de dezembro. 

Do programa do evento, consta animação de rua, exposição 

de produtos locais, reservando ainda espaço para 

espetáculos musicais, teatro e muitas outras atividades que 

prometem abrilhantar esta quadra natalícia. 

Ao longo dos dias do “Parque dos Sonhos”, o Pai Natal e os 

seus duendes vão marcar presença, animando o recinto e 

prontos para receber as cartas das crianças. 

O Parque dos Sonhos de Natal é um espaço de fantasia e de 

magia de natal pensado para toda a família, sendo o ponto 

alto da oferta cultural do Município da Chamusca para o mês 

de dezembro, e o grande momento de convivo de toda a 

comunidade e de todos aqueles que queiram visitar a vila da 

Chamusca nesta quadra.  

 

 

 

 

DATAS E HORÁRIOS  

10 a 24 dezembro 2021  

Semana: 11h00 às 19h30 

Fim de semana: 10h30 às 19h30 

Mercadinho de Natal: 17h00 às 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

PREÇÁRIO 

 

0 » 3 anos (inclusive) Gratuito 

Entrada gratuita para as crianças do 

Concelho 

 

Até aos 12 anos e/ou Sénior ≥ 65 

anos  

2,00€ Semana  

3,00€ Fim de Semana 

 

12 » 64 anos 

3,00€ Semana  

4,00€ Fim de Semana  

 

Pulseira de livre trânsito  

10,00€ para residentes no Concelho 

 15,00€ para não residentes no 

Concelho 

 

A Pulseira de Livre Trânsito permite 

o acesso exclusivamente ao Parque 

dos Sonhos de Natal. Não garante o 

acesso aos espetáculos a decorrer 

em simultâneo no Cineteatro.  



ESPETÁCULOS  

 

 pela Companhia de Teatro do Ribatejo 

Sinopse: Depois de Vacinadas, regressam agora as GARGALHADAS DE NATAL, numa proposta de 

teatro comunitário onde o riso não tem idade e o palco se transforma numa praça pública onde cabe 

toda a nossa gente. Junte se a nós, porque Natal pode ser um abraço em forma de gargalhada, nesta 

festa onde somos todos convidados. 

Dias: 10 dez/ 22 dez 

Classificação Etária Geral 

 Preço Gratuito  

 

 

 

 

  

pela Chamusca’Arte 

Sinopse: Esta peça é uma adaptação do livro infantil com o 

mesmo nome, de Steve Smallmane, e conta a história de um 

lobo que recebe em sua casa uma ovelhinha perdida, numa 

altura em que ele se preparava para arranjar o seu jantar. Logo pensa em comer a ovelhinha, mas o 

amor fala mais forte e ambos acabam por ficar amigos. Um espetáculo dinâmico e que tem vários 

momentos de interatividade com o público, levando mesmo alguns a palco para participarem na 

história. 

Dias: 11 dez 

Classificação Etária: Crianças a partir dos 4 anos 

Preço Gratuito  

 

 

 

 

 



 

 pelo CLDS 4G Chamusca Abraça 

Sinopse: “Natal numa Casa Portuguesa” não será apenas um espetáculo musical onde imperam as 

tradicionais canções de Natal, mas pretende levar até aos espetadores o Espírito de Natal que deveria 

habitar em cada Lar português. O Espírito da Amizade, do Amor e da Partilha desta Felicidade de 

EnvelheSer com Arte. 

Dias: 12 dez 

Classificação Etária: Geral 

Preço Gratuito 

 

pela Companhia Persil Noir 

Sinopse: Podemos contar pelos dedos das mãos os dias que faltam para o Natal e na fábrica do Pai 

Natal estão todos atarefadíssimos! Por esta altura, o Pai Natal envia os seus duendes-mor para as ruas 

para espalharem o verdadeiro espírito natalício. Numa dessas viagens, a Duende Duda e Heitor, o 

Construtor, podiam prever tudo, menos o que estava prestes a acontecer: O PAI NATAL ORDENOU A 

SUSPENSÃO DEFINITIVA DE TODOS OS TRABALHOS NA FÁBRICA!!! - Mas o que é que aconteceu?!? - 

Problemas nas máquinas??? - Nos brinquedos??? - Não há eletricidade??? Um mistério de Natal cheio 

de enigmas e quebra-cabeças, onde as crianças farão de verdadeiros detetives, tudo em prol do 

NATAL!! 

Dias: 15 dez/ 16 dez/ 20 dez/ 21 dez/ 22 dez 

Público-alvo: Jardins de Infância, 1º e 2º ciclo 

 

Sinopse: Íris Maravilha é uma personagem que usa a magia da música, da dança, do teatro e do 

universo das cores para transmitir uma mensagem única para todas as crianças 

Dias: 15 dez/ 16 dez/ 19 dez/ 20 dez/ 21 dez/ 22 dez/ 23 dez 

Classificação Etária:  todos  

Preço Gratuito 

 

 



pela Companhia Teatromosca 

Sinopse: Ao contrário dos outros três, Artaban, o quarto rei mago, faltou ao nascimento de Jesus. As 

oferendas que trazia- uma safira, um rubi e uma pérola- usou-as para ajudar os enfermos e 

necessitados que cruzaram o seu caminho. Nisto gastou trinta e três anos até ao dia em que, 

finalmente, encontrou o nazareno no cimo de uma cruz. 

Dias: 17 dez 

Público-alvo: 3º ciclo e secundário  

 

pela companhia de teatro-circo, Gato Ruim 

Sinopse: A Gato Ruim é uma Companhia de Teatro-Circo, que utiliza o Teatro, a 

Dança, as Artes Circenses e a Música, fundindo-os em espetáculos onde a fantasia 

é lei e o improvável acontece! Com artistas formados nas diversas artes que 

trabalhamos, queremos enriquecer os espetáculos, criando uma experiência única, 

para um público singular! Queremos mostrar a outros o mundo encantado que nos habita.... 

e, de espetáculo em espetáculo, vamos construindo a fantasia que vos transporta ao nosso sonho... 

Venham daí!  

Dias: 17 dez 

Classificação Etária:  todos  

Preço Gratuito 

 

Sinopse: Vale - Cinema Documental é uma residência artística em cinema documental, com jovens. O 

objetivo do projeto é contribuir para a criação de um arquivo audiovisual sobre o património imaterial 

da Lezíria do Tejo, explorando temas que são caros à região. Esta atividade está integrada na 

Programação em Rede, uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). Os 

trabalhos finais serão apresentados ao público no dia 17 de dezembro, pelas 21H00, no Cineteatro da 

Chamusca. Os bilhetes poderão ser reservados gratuitamente no Balcão Único do Município da 

Chamusca 

Dia: 17 dez 

Classificação Etária:  Geral 

Preço: Gratuito 

 



  

    pelo Estúdio de Dança da Chamusca  

Sinopse: A conhecida peça de Tchaikousky é dançada pelo Estúdio de Dança da 

Chamusca e conta a história de Clara e a sua família na noite de Natal.        Abrem-

se os presentes e, de todos os brinquedos recebidos, destaca-se um boneco quebra-

nozes. Clara adormece e, no seu sonho, os bonecos ganham vida e o Quebra-Nozes 

torna-se um bonito Príncipe. Mas a Rainha das ratazanas, furiosa por não ter sido 

convidada, provoca todos os bonecos e tenta matar o Príncipe, para grande aflição de Clara. 

Dia: 18 dez  

Classificação Etária:  Geral 

Preço Gratuito 

 

Sinopse: Em dezembro, retoma o Ciclo Cultural CINartE. O primeiro espetáculo deste ciclo realiza-se 

no dia 18 de dezembro e traz até nós o concerto d’ Os Quatro e Meia. A banda de Coimbra, fundada 

em 2013, com apenas dois álbuns de estúdio, atingiu recordes de vendas e tem esgotado 

consecutivamente os concertos em nome próprio, tendo conseguido entrada direta no top de vendas 

nacional e a conquista de dois galardões de ouro com singles de ambos os discos. Os Quatro e Meia, 

um dos maiores fenómenos de popularidade da música portuguesa dos últimos tempos, sobem ao 

palco do Cineteatro da Chamusca no dia 18 de dezembro, pelas 21h30. Os bilhetes poderão ser 

adquiridos na bilheteira do Cineteatro da Chamusca ou em ticketline.pt 

Dia: 18 dez 

Classificação Etária:  Geral 

Preço: 15€ 

 

Teatro Musical pela Companhia da Esquina  

Sinopse: O Natal só acontece uma vez por ano, triste verdade, pois se acontecesse todos os dias este 

mundo seria bem diferente. Esta é a mensagem de Charles Dickens e do seu Conto de Natal. 

Esta é também a mensagem do Musical para toda a Família, numa adaptação de Jorge Gomes 

Ribeiro a partir do texto original, que a Companhia da Esquina tem o prazer de apresentar para o 

Natal de 2021.  

Dia: 19 dez 

Classificação Etária:  m/6 anos 

Preço: 5€ 



Sinopse: Um grupo de crianças entre os 8 e os 16 anos, partilham o gosto pela música e oferecem a 

todos momentos únicos de amizade e dedicação.  

Dia: 23 dez 

Classificação Etária:  

Preço: Gratuito 

 

ATIVIDADES 

Quideia 

Dias: 13 dez/ 14 dez/ 15 dez/ 16 dez/ 20 dez/ 21 dez/ 22 dez/ 23 dez 

Classificação Etária: Geral 

Preço: Gratuito 

 

  

pela A Botica - Loja Solidária 

Sinopse: Este workshop não é só pensado para quem quer aprender a fazer Amigurumis e não tem 

conhecimentos prévios de crochet, mas também para quem já tem esses conhecimentos e quer 

conhecer esta técnica. O workshop terá lugar no sábado, dia 11 de dezembro, das 10h30 às 13h00. 

Dia: 11 dez 

Classificação Etária: Geral 

Preço: Gratuito  

 

Dias: 11 dez/ 12 dez/ 18 dez / 19 dez 

Classificação Etária: Geral 

Preço: Gratuito 



Serigrafia Bicicleta ManiFESTA  

Sinopse: Um laboratório montado numa bicicleta, serve de mote à criação de manifestos libertários 

em serigrafia. Uma proposta do coletivo artístico Atelier Ser, um projeto de arte participativa e 

relacional. 

Dias: 11 dez/ 12 dez Horário: 11h30-13h30|15h00-16h00 

Classificação Etária: Geral 

Preço: Gratuito 

 

Dias: 11 dez/ 12 dez/ 18 dez/ 19 dez Horário: 16h00-19h00 

Classificação Etária: Geral 

Preço: Gratuito 

 

Dias: 11 dez/ 18 dez/19 dez 

Preço: Gratuito 

 

 

 

 

 

 

 



DIVERSÕES 

O comboio do Parque dos Sonhos vai estar é 

um dos divertimentos disponíveis para as 

crianças. Circula só no labirinto dos sonhos. 

Equipamento condicionado em dias de visitas 

de grupos escolares.  

Preço: Gratuito 

*Funcionamento Contínuo 

 

Pista de gelo natural é uma das grandes novidades do evento, que promete 

fazer as delícias de miúdos e graúdos que desejem experimentar.  

Por razões de segurança, só é permitida a entrada na Pista de Gelo a pessoas 

com mínimo de 2 anos de idade. As crianças de 2 a 5 anos (inclusive) terão de 

ser acompanhadas por um adulto.  

Para utilização da pista, de crianças a partir dos 5 anos até aos 12 anos, é 

aconselhável que sejam acompanhadas por um adulto, mas não obrigatoriamente que o adulto 

patine com a criança.  

O uso de capacete é aconselhado para todos os utilizadores. O uso de luvas grossas é aconselhado 

dentro da Pista de Gelo. 

Preço: Gratuito 

* Funcionamento Contínuo 

 

A viagem no carrossel é sempre mágica e uma oportunidade de ver 

as crianças felizes.  

Equipamento condicionado em dias de visitas de grupos escolares. 

Preço: Gratuito 

*Funcionamento Contínuo 



Mais um carrossel disponível para fazer a delícias das crianças. 

Equipamento condicionado em dias de visitas de grupos escolares

Preço: Gratuito 

*Funcionamento Contínuo 

Ao longo dos dias do “Parque dos Sonhos”, o Pai Natal e os seus ajudantes vão marcar presença, 

animando o recinto e prontos para receber as cartas das crianças. 

Classificação Etária: Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DE INFEÇÃO 

 

Obrigatório: 

· Apresentação do Certificado Digital COVID da EU ou comprovativo de realização de teste de 

despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo; 

· Medição temperatura corporal (Inferior a 38º) 

· Utilização de máscara, desde a entrada atá à saída do evento; 

· Manter o distanciamento social; 

· Utilizar os locais pré-definidos para o consumo de bebidas/comida; 

· Higienização das mãos, através da utilização de solução à base de álcool. 

Recomenda-se 

· Evitar ajuntamentos; 

· Contatos de risco; 

· O cumprimento normas emanadas pela DGS. 

As regras de funcionamento podem ser alteradas pela autoridade de saúde local ou pelo responsável 

pela gestão do espaço, em função da evolução da pandemia e das necessidades localmente 

identificadas. 

BILHETEIRAS E POSTO DE INFORMAÇÃO  

Bilheteira Online | www.ticketline.pt  

Nos dias de funcionamento do evento: Bilheteira do Cineteatro da Chamusca  

Balcão Único do Município da Chamusca -  Dias úteis das 10h00 às 16h00 | 249 769 10 

http://www.ticketline.pt/

