
 
 

 
 

PROGRAMA PARA DINAMIZAR COMÉRCIO LOCAL 

ANIMAÇÃO DE NATAL PARA TODAS AS IDADES 

Teatro, stand-up comedy, música, jogos, brindes e, claro, o cantinho do Pai Natal com 

a caixa de correio para as cartas. Estas são algumas das atividades que se vão 

desenrolar na Tenda de Natal, instalada no Jardim Municipal da Mealhada, de 15 a 23 

de dezembro. O programa da Câmara Municipal local procura conciliar duas vertentes 

da época: o característico espírito de Natal e a dinamização do comércio local.  

À procura do Pai Natal” é o nome dado ao programa de animação de Natal na Mealhada que 

se vai desenrolar em três linhas principais: as atividades que se vão desenvolver nas ruas e 

nos estabelecimentos comerciais, as campanhas para imbuir toda a comunidade do espírito 

natalício e a Tenda Natal que será âncora de todo o programa.  

As atividades vão desenrolar-se a partir de uma narrativa que diversos animadores vão contar 

pelas ruas. Vestidos como personagens de Natal, vão percorrer as ruas da cidade, 

proporcionando momentos de diversão, com pequenas atuações (magia, truques circenses, 

música e oferta de doces e brindes) a partir de um curioso carro surpresa.  

A Tenda Natal é uma estrutura que será a base de todo o programa (ver caixa). Nela vão 

desenrolar-se atividades para todas as idades, da música ao teatro, das oficinas aos jogos. 

Terá, inclusive, serviço de babystting para que os pais possam fazer as suas compras de 

Natal de forma descontraída, enquanto os seus filhos ficam seguros à guarda de animadores 

profissionais. 

No que respeita às campanhas, estas pretendem criar elos de ligação entre comerciantes e 

clientes. Serão de dois tipos: “saco mistério” e “uma compra = um brinde”. 

O programa inclui ainda um concurso de montras, cujo prémio é um outdoor, durante um mês, 

incluindo design gráfico, produção e afixação, um prémio que se pretende que seja uma mais-

valia comercial para o vencedor. A iluminação e sonorização das ruas, quer na cidade da 

Mealhada, quer na vila da Pampilhosa, também fazem parte deste programa. 

A Câmara da Mealhada apoia ainda financeiramente (em 2500 euros) a tômbola de Natal, 

uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Aguieira que sorteia prémios 

aos clientes do comércio local.  



 
 

 
 

Os objetivos do programa municipal de Natal, que será produzido pela Escolíadas-Associação 

Sócio-cultural, passam por animar a cidade, por promover o consumo de bens e produtos do 

comércio local, por criar um espírito natalício e promover a solidariedade através de ações de 

sensibilização. 

Tal como na Mealhada, a Câmara desenvolve também um programa de animação de Natal 

para a vila termal do Luso, este em parceria com a Associação AquaCristalina, mas também 

ele financiado pelo Município. 

Programa 

7 a 23 de dezembro 

Animação de Rua: À Procura do Pai Natal – carro surpresa percorre ruas da cidade com 

animadores, música, magia e diversas atividades  

Concurso de montras – Prémio: um outdoor “chave na mão” 

Saco Mistério - dois sacos vendidos nas lojas aderentes com o objetivo de angariar uma 

verba para os Bombeiros do concelho. Existem dois tipos de saco: o saco vermelho terá 

produtos cujo valor de mercado vai de 5 a 10€ e será vendido a 3€; o saco prateado terá 

produtos cujo valor de mercado vai de 10 a 15€ e será vendido a 6€.  

Os sacos serão colocados à venda nas lojas aderentes.  

Programa 

15 a 23 de dezembro  

Tenda de Natal – babysitting; performances; recolha de bens; hospital do brinquedo; fábrica 

do Pai Natal.  

Uma compra = um brinde - Por cada fatura ou talão de compra apresentada na Tenda de 

Natal, o cliente recebe um brinde (canetas, lápis, chapéus).  

15 de dezembro 

14h l inauguração da Tenda de Natal 

22h l Noite de Quiz 

 

 



 
 

 
 

16 de dezembro 

15h l Pandora Teatro l Um bosque Encantado 

22hl Banda do Concelho 

 

17 de dezembro 

22h l Concerto Acustic Vibes 

 

18 de dezembro 

14h30 l Palhaço Pintarolas l Abelha Mágica 

 

19 de dezembro 

14h30 l Caixa de Palco l Os três Piratas 

 

21 de dezembro 

14h30 l André Madaleno l Palavras Mágicas 

 

22 de dezembro 

16h l Jorge Serafim l histórias 

18h Chegada do Pai Natal 

18h l Zé Mágico l Farinha Mágica 

22h Jorge Serafim l Stand-up comedy 

23h A Barca dos Castiços l Concerto 

 

23 de dezembro 

O Pai Natal está Na Mealhada – O pai Natal receberá as crianças e família na Tenda Natal. 

Caixa do Correio.  

15h Palhaço Manu l Espetáculo de Clown 

23h30 l Meninos da Vadiagem  

Link para fotos: 

https://www.dropbox.com/sh/0kq1wqb95ubxw6h/AAAW7XkmWV4C7aAUecdKrmRZa?dl=0  

 

https://www.dropbox.com/sh/0kq1wqb95ubxw6h/AAAW7XkmWV4C7aAUecdKrmRZa?dl=0


 
 

 
 

 

 Os artistas e os espetáculos 

 

Jorge Serafim l histórias l stand up comedy 

Jorge Serafim é um dos mais talentosos artistas nacionais de stand up comedy. Como 
humorista, tornou-se conhecido do grande público devido à participação regular em diversos 
formatos televisivos, na SIC, RTP1 e na RTP2. É um narrador de histórias rocambolescas 
onde habitam personagens caricatas, que tempera com uma pitada de absurdo e duas de 
imprevisto, e depois refoga com muita sátira aos bons, maus e ruins costumes, não se lhe 
escapando nada nem ninguém pelo buraco de uma agulha. 

Mas mais do que um comediante, Jorge Serafim define-se essencialmente como um contador 
de histórias tradicionais e um promotor do livro e da leitura. Há cerca de 20 anos que percorre 
o país de lés a lés levando a arte milenar da palavra nua, bela e crua a auditórios, centros 
culturais, festivais de teatro. Da itinerância que constrói dia-a-dia, enquanto narrador oral, já 
acrescentou geografia em Espanha, Argentina, Cabo Verde, Macau, Canadá e Luxemburgo. 

Porque os dedos precisam de escorrer esperanças, é autor de diversas obras: O Corvo 
Branco – teatro para a infância; O Amor é Solúvel na Água – teatro; A. Ventura – poesia; A 
Sul de Ti – poesia; Estórias do Serafim – poesia; Sonhar ao Longe – infantil; A Minha Boca 
Parece um Deserto – infantil. Foi ator nas companhias de teatro Lêndias D’Encantar (que 
fundou) e Arte Pública. 

 

André Madaleno l Palavras Mágicas 

"E se as palavras que muitas vezes são chatas se tornassem num mundo de magia onde tu 
também podes entrar? Com as Palavras Mágicas está garantida a diversão com as melhores 
histórias que prometem fazer-te passar momentos inesquecíveis. Anda daí e explora um novo 
universo de fantásticas personagens através da voz de André Madaleno. Sessões 
dramatizadas dos melhores contos infantis". Público alvo: jovens do pré-escolar e 1.º e 2.º 
ciclos, ensino público e privado, com idades compreendidas entre os 2 e os 12 anos. 

 

Caixa de Palco l Os piratas 

Entre o sonho e a realidade, Manuel, um jovem rapaz, vê-se envolvido numa misteriosa 
aventura, quando, sem saber bem como, nem porquê, entra a bordo de um navio de piratas. 
Numa adaptação divertida e empolgante, a Caixa de Palco promete fazer o público viajar num 
imaginário de barcos e capitães, de sonhos e fantasias, com muitas gargalhadas e boa 
disposição à mistura. 

 

Pandora Teatro l Um bosque encantado 

O Bosque Encantado: Tem como tema o meio ambiente. A peça fala de um bosque que está 
prestes a ser destruído e quem vai defende-lo são os animais. Pretendemos mostrar que a 



 
 

 
 

natureza não é importante somente para os humanos, mas sim e principalmente para os 
animais que dela fazem parte. (Marionetas de vara) 

Palhaço Pintarolas l Abelha Mágica 

Era uma vez uma bonita princesa que adorava flores e vivia numa floresta mágica. Um dia 
conhece um belo príncipe e apaixona-se! Mas aparece o monstro que rapta a princesa e leva-
a para o seu castelo. O príncipe vai salvá-la mas é morto pelo mauzão... Esta história triste 
de amor só pode ter um final feliz com a ajuda da Abelha Mágica! Não percas esta história 
com um final surpresa. 

Zé Mágico l Farinha Mágica 

Uma noite aparentemente calma e sossegada na padaria, o padeiro descansa enquanto 
chegar a hora para preparar as encomendas, mas de repente instala-se o caos e a desordem 
vindo da misteriosa noite. "Farinha Mágica" é a história de um pasteleiro solitário que é 
apanhado desprevenido e tem de usar a imaginação para conseguir dar assas ao seu 
trabalho! Pelo meio diverte-se e diverte quem o vê! Vai encontrar vários amigos no caminho 
que o vão ajudar ou não. No entanto não deixa de ser um espetáculo para toda a família 
provar! 

Palhaço Manu l Espetáculo de Clown 

A arte do clown para fazer sorrir e rir à gargalhada o público de todas as idades. 

 

Música 

Meninos da Vadiagem 

Projeto musical com três elementos: (DJ e MC), Mike (Maschine) e Thomas (Scratch). 
Musicalmente são completamente disruptivos… Sempre com uma base muito comercial, 
contam com influencias de todo o lado, o que culmina num estilo Energetic Big Room Music. 
Sets enérgicos, presença na cabine sempre com muito entusiasmo e forte interação com o 
público, sinergia que resulta numa atuação frenética!!! O objetivo é só um: pôr a plateia a 
saltar com os braços no ar, a gritar e a cantar durante todo o set! 

Acustic Vibes  

Concerto acústico rock feito por um novo grupo Mealhadense 

A Barca dos Castiços 

Concerto de música de raiz popular e etnográfica. 

 

Mealhada, 26 de novembro de 2017 


