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O Natal chega ao Porto a 1 de dezembro e promete semanas de animação, 
alegria e muitas surpresas, num ano com o foco nos jardins do Palácio de 
Cristal. O Palácio de Natal promete, assim, animação de palco e itinerante, 
oficinas, um mercado e muita, muita música, que dão forma a um programa 
totalmente gratuito e pensado para todas as idades.
 
Nos fins de semana e feriados até à noite da Consoada, entre as 10h30 e 
o final da tarde, as famílias têm à sua espera propostas artísticas e lúdicas 
distribuídas por diferentes espaços. Em deambulação pelos jardins ou 
abrigados na Tenda de Neve, a programação apresentará contadores 
de histórias, atores, palhaços, mágicos, músicos, bailarinos e até um 
caricaturista. Na outra zona coberta do espaço, a Tenda de Cristal, será para 
lançar as mãos à obra, com um conjunto de oficinas que convidam a escrever 
cartas ao Pai Natal, a tocar percussão e a criar sabonetes, velas, enfeites ou 
marionetas.  

Na Avenida das Tílias, um Mercado de Natal juntará dezenas de expositores 
regionais, com especial enfoque no artesanato ou nos produtos alimentares, 
que ficará instalado mesmo ao lado da Casa do Pai Natal, onde o “velhinho 
das barbas brancas”, o mais famoso do mundo, vai tomar nota dos desejos de 
todas as crianças. 
 
A música estará presente por todo o lado. Vozes a capella ou com 
acompanhamento instrumental, de raiz popular ou clássica, em momentos de 
introspeção ou com as mãos no ar, há muito para ouvir (e sentir) durante este 
período.

No Palco Principal, situado em frente ao Super Bock Arena – Pavilhão Rosa 
Mota, os grandes concertos prometem trazer ainda mais festa ao recinto, com 
as atuações de Bárbara Bandeira (1 de dezembro), Rui Massena Ensemble 
(3 de dezembro), Saint Dominic’s Gospel Choir (11 de dezembro) e Nuno 
Lanhoso e Os Quatro e Meia (17 de dezembro). Os concertos iniciam às 
18h00 (à exceção do dia 17, que começa às 17h00) e a entrada é livre.
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Em itinerância, na Tenda de Neve ou na Concha Acústica, haverá ainda 
muito mais para ouvir, de bandas de jazz a coros tradicionais, passando 
por formações de estudantes e cânticos que vão criar o ambiente de um 
verdadeiro Palácio de Natal.

Em formato natalício ou intemporal, a música vai soar para lá do Palácio de 
Cristal. Grupos de vários estilos vão levar a festa a ruas e bairros de todas as 
freguesias nas tardes dos três sábados que antecedem o Natal – a 3, 10 e 17 
de dezembro. As propostas contemplam fanfarras animadas e momentos de 
pura magia. 

Também em dose tripla chegará a iniciativa Porto Sounds Secret.  
Três nomes reconhecidos da pop nacional apresentam-se em cenários 
pouco habituados: IRMA atua no Regimento de Sapadores Bombeiros a 4 de 
dezembro; os Best Youth apresentam-se no Quartel do Monte Pedral no dia 
10 de dezembro; e Joana Almeirante toca no Museu do Carro Elétrico,  
a 18 de dezembro. 

A música – incluindo a ópera –, o teatro e as caricaturas ao vivo vão ajudar 
também a dar tons natalícios ao renovado Mercado do Bolhão, nos dias 3, 
10 e 17 e entre 19 e 23 de dezembro, com destaque para a sempre aguardada 
atuação da Ópera de Bolso.

Renovamos o convite para que saia de casa e celebre em grande a época mais 
bonita do ano.

Boas Festas. 
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Horário de funcionamento  
dos Jardins do Palácio: 08h00 às 
19h00, com prolongamento até  
às 21h00 de sextas, vésperas  
de feriado e sábados.

Parque de Estacionamento  
do Palácio de Cristal.

Informações ou reservas de 
para workshops e atividades: 
entretenimento@agoraporto.pt

Acesso garantido a pessoas  
com mobilidade reduzida.
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1 a 23 dezembro
Jardins do Palácio de 
Cristal (Avenida das Tílias)
Mercado de Natal
Segunda a quinta: 14h00-19h00 
Sextas: 14h00-21h00  
Sábados: 10h30-21h00 
Domingos e feriados:  
10h30-19h00

Os Jardins do Palácio de Cristal 
acolhem um mercado de Natal 
de expositores regionais, com 
propostas que vão desde o 
artesanato à bijuteria, passando 
pelos brinquedos artesanais, 
o vestuário ou os produtos 
alimentares. Uma excelente opção 
para encontrar presentes originais 
para oferecer nesta quadra.

1 a 23 dezembro
Jardins do Palácio de 
Cristal (Avenida das Tílias)
Casa do Pai Natal
Sábados, domingos e feriados: 
16h00-18h00
O “velhinho” mais famoso do 
mundo vai estar nos Jardins do 
Palácio de Cristal à espera da visita 
das crianças, pronto a tomar nota 
de todos os seus desejos para este 
Natal. Os adultos também podem 
entrar para ouvir os pedidos, tirar 
fotografias e sentir a magia da 
época. 

1 dezembro a 8 janeiro
Jardins do Palácio de 
Cristal (Concha Acústica)
“Bethlehem” 
Rafi die Erste, Intervenção artística 
A pensar no Natal, Rafa die Erste 
viaja até Belém, na Palestina, 
com 2022 anos na bagagem para 
reinterpretar um momento, um 
desejo, um berço onde prevalece a 
harmonia e o entendimento entre o 
todo e as suas partes. Na obra são 
representadas memórias pessoais 
da artista, valores que considera 
importantes, associações, símbolos 
e significados que contam uma 
história. 

“Não é preciso falarmos a mesma 
língua para nos entendermos. 
Transversal a credos, o amor é uma 
linguagem universal, incondicional e 
que toca corações. É assim que eu 
vejo o mundo.” Rafi die Erste
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Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Neve)

10h30 | Histórias

“Sarilhos no Natal”
Rui Ramos
O Pai Natal teve este ano um 
grande sarilho com as cartas 
e precisa da ajuda dos mais 
pequenos para salvar as Festas. 
Tudo para descobrir numa sessão 
de contos com truques de magia, 
livros, pop-ups, fantoches e ainda 
músicas natalícias cantaroladas e 
tocadas ao vivo.

11h30  | Teatro/circo

“Receitas do Chefe 
Luigi”
Quideia Animações
Uma divertida sessão de 
showcooking de Natal. No meio 
de receitas mirabolantes com 
chocolate, malabarismo e magias 
com utensílios de culinária, os 
bolos vão saltando magicamente 
do pote deste divertido chef. O 
espetáculo termina, imaginem 
só, com uma menina toda de 
chocolate!

14h30  | Circo

“O Clássico”
Tosta Mista
Equilíbrio, humor e improviso, com 
bolas a girar, caixas a balançar 
e o público, sempre cúmplice, a 
participar. Um espetáculo de circo 
onde as técnicas de malabarismo 
e equilíbrios nos remetem para 
um ambiente clássico de grande 
conexão entre artista e público 
através da comédia.

17h00 | Dança 

“A Christmas Carol”
PALLCº Performing Arts School  
& Conservatory 
Os alunos de dança do PALLC° 
– Performing Arts School & 
Conservatory – apresentam uma 
versão abreviada e eclética do 
conto “A Christmas Carol”, de 
Charles Dickens. Na história, 
o Natal do avarento Ebenezer 
Scrooge é abalado pela visita do 
espírito do seu sócio Jacob Marley, 
falecido sete anos antes.  

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

10h30-12h30 | Oficina

Percussão
Batucada Radical 
Fundado em 1994 pelo Mestre 
Porto, o grupo Batucada Radical 
busca tornar a aprendizagem de 
música acessível a toda a gente. 
Nesta oficina pretende mostrar 
também que qualquer utensílio 
pode ser um instrumento musical, 
usando material reciclado para 
tocar percussão. Todas as idades 
são bem-vindas.

15h00-17h00 | Oficina

“Carta ao Pai Natal” 
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

1 
de

ze
m

br
o
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Jardins do Palácio de 
Cristal (Concha Acústica)

15h30 | Música

Xmas Jazz
De Nat King Cole aos clássicos 
“White Christmas” ou “Have 
yourself a merry little Christmas”, 
esta banda viaja pelo reportório 
natalício intemporal. Juntam 
cordas, vozes e percussões para 
interpretar versões únicas e animar 
a quadra festiva.

Jardins do Palácio  
de Cristal (Itinerante)

15h00-18h00 | Desenho 

Caricaturas 
tradicionais ao vivo 
Paulo Pinto 
Desde 1984 que Paulo Pinto se 
dedica à arte do cartoon/caricatura, 
tendo participado em inúmeros 
festivais e concursos. Este Natal 
desafia o público portuense a 
entrar no mundo da caricatura 
tradicional, transcrevendo em 
poucos minutos os seus melhores 
(ou piores) atributos para uma folha 
de papel.

16h00 | Teatro/Circo 

“O Carteiro”
Tosta Mista 
O carteiro é um funcionário muito 
dedicado, recentemente eleito 
funcionário do mês. Tira partido 
deste seu estatuto e apresenta o 
seu diploma. Carrega um embrulho 
de dimensões pouco normais em 
busca do destinatário certo.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Palco Principal)

18h00 | Música

Bárbara Bandeira 
Aos 13 anos participou no 
programa televisivo “The Voice 
Kids” e aos 14 lançou o seu 
primeiro single, “Crazy. Aos 18, 
estreou-se como atriz numa série 
da RTP e aos 20 anos esgotou o 
Coliseu dos Recreios. Acaba de 
receber o prémio Best Portuguese 
Act dos MTV Europe Awards.

1 
de

ze
m

br
o
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16h00 | Música

Combos 
Rockschool Porto
A escola RockSchool Porto 
volta aos palcos numa época 
tão especial como o Natal. Aqui, 
apresenta um concerto em que 
os seus combos vão interpretar 
músicas bem conhecidas do 
grande público, passando por 
vários estilos musicais (rock, pop, 
funk, blues...).

15h00-18h00 | Desenho

Caricaturas 
tradicionais ao vivo
Paulo Pinto 
Desde 1984 que Paulo Pinto se 
dedica à arte do cartoon/caricatura, 
tendo participado em inúmeros 
festivais e concursos. Este Natal 
desafia o público portuense a 
entrar no mundo da caricatura 
tradicional, transcrevendo em 
poucos minutos os seus melhores 
(ou piores) atributos para uma folha 
de papel.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

10h30-12h30 | Oficina

Criação de 
sabonetes artesanais 
Palco Ciência
Quem não adora sabonetes 
coloridos e cheirosos em forma 
de estrela, Pai Natal ou rena? Os 
participantes desta atividade vão 
ajudar os duendes a selecionar 
aromas e essências para produzir 
os mais belos e refinados 
sabonetes.

Mercado do Bolhão

10h30 | Teatro/Circo 

“O Passageiro”
Safaneta Clown 
Com suas rodas andantes, uma 
personagem vagueia dia e noite 
entre ruas e praças. Interpela quem 
para e envolve com amor quem 
aguarda, criando momentos únicos 
e imprevisíveis. “O Passageiro” 
é uma animação sonora e visual 
cheia de ritmos de humor e 
delicadezas sussurradas.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Neve)

10h30 | Histórias 

“Filó, a Folha de 
Verão – Histórias 
para sonhar”
Thiago Franco
Filó, que não é gente, mas sim 
folha de árvore, sonha voar pelo 
mundo, mas para isso tem de 
esperar pelo outono. Será que 
ela vai partir antes da hora? 
Descubram nesta história cheia de 
cores e temperaturas, com sons 
criados pelo público.

11h30 | Teatro/circo

“Por um triz”
Persil Noir 
Na fábrica do Pai Natal estão todos 
atarefadíssimos em preparativos e 
os duendes-mor andam nas ruas 
a espalhar o espírito natalício. Até 
que, misteriosamente, o Pai Natal 
suspende todos os trabalhos! O que 
terá acontecido? Para o descobrir, 
as crianças têm de resolver vários 
enigmas e quebra-cabeças.

3 
de

ze
m

br
o
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15h00-17h00 | Oficina

“Carta ao Pai Natal”
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Itinerante)

11h00-13h00 e 15h00-17h00 
Instalação/espetáculo 

“La Caixeta” 
Companhia Holoqué
Em cima de uma caixa de 
música gigante, duas bailarinas 
transportam o público para uma 
história sobre despotismo e amores 
proibidos. Uma jornada explicada 
com hologramas e mapeamento 
de vídeo, num universo regido pela 
música e pela dança.

15h30-17h30 | Animação itinerante 

“Senhor Sabão” 
WeTumtum 
Recriação do imaginário e 
da memória dos vendedores 
ambulantes que usavam a 
bicicleta como meio de transporte 
e como posto de venda. Neste 
caso, o sabão é matéria prima 
em constante transformação da 
mercadoria e carrega emoções e 
surpresas que apelam à interação 
de todos.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Palco Principal)

18h00 | Música

Rui Massena 
Ensemble
Aos cinco anos, Rui Massena 
tocava as primeiras peças e aos 
oito já compunha. Licenciou-se em 
Direção de Orquestra e trabalha 
como maestro desde os 27.  
Dirigiu mais de 30 orquestras, 
nacionais e estrangeiras.  
Em 2015 lançou-se a solo e 
leva já quatro álbuns e um EP, 
apresentados em salas de todo  
o mundo.

3 
de

ze
m

br
o
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União das Freguesias  
de Aldoar, Foz do Douro  
e Nevogilde 
Rua do Pelágio  
e Rua da Guiné

15h00-17h00 | Música 

Da Cruz  
One-man-band
David Cruz junta a sua técnica de 
contador de histórias à de músico 
num espetáculo com muito humor 
e muitos instrumentos (chega a 
tocar 10 em simultâneo). Inspirado 
na figura histórica de São Nicolau, 
traz um saco com músicas de 
Portugal, Lapónia, Rússia, Alasca, 
Brasil, Austrália e Ilha de Natal.

Campanhã
Rua de São Roque da 
Lameira

15h00-17h00 | Música 

Banda do Circoreto
A versão deambulante do 
espetáculo “Circoreto” é uma festa 
em movimento e monta arraial por 
onde passa. Alia humor à música, 
ao teatro e ao circo, com muita 
interação com o público. Traz 
músicas de vários universos, desde 
a música popular portuguesa ao 
jazz dixieland ou à música erudita.

União das Freguesias de 
Cedofeita, Santo Ildefonso, 
Sé, Miragaia, São Nicolau  
e Vitória
Zona comercial de Cedofeita

15h00-17h00 | Música

Orfeão Universitário 
do Porto
O espírito de Natal no Porto volta 
este ano a ser complementado 
com música coral nas ruas, 
mercados e lojas. Três formações 
– o Coro 8x4, o Projecto Coral 
Independente e o Orfeão 
Universitário do Porto – interpretam 
temas festivos para alegria e 
surpresa de quem passa atarefado 
e de quem passeia.

União das Freguesias  
de Lordelo do Ouro  
e Massarelos
Rua do Campo Alegre,  
Rua do Arquiteto Marques 
da Silva, Mercado do Bom 
Sucesso, Rua de Júlio Dinis, 
Rotunda da Boavista e 
Avenida da Boavista

15h00-17h00 | Música

Animadixie
Grupo de jazz dixieland 
concebido para performances 
itinerantes, em especial para a 
rua, ao estilo dos “anos 1920”. 
A assistência pode contar com 
uma animação divertida e cheia 
de ritmo, com temas preparados 
propositadamente para a época 
natalícia.

3 
de

ze
m

br
o
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Bonfim
Praça da Alegria, Rua de 
São Vitor e Alameda das 
Fontainhas

15h00-17h00 | Música

Coro 8x4
O espírito de Natal no Porto volta 
este ano a ser complementado 
com música coral nas ruas, 
mercados e lojas. Três formações 
– o Coro 8x4, o Projecto Coral 
Independente e o Orfeão 
Universitário do Porto – interpretam 
temas festivos para alegria e 
surpresa de quem passa atarefado 
e de quem passeia.

Paranhos
Rua de Costa Cabral

15h00-17h00 | Música 

Soldadinhos  
de Natal
Juntos desde 2016, quatro músicos 
dão vida a quatro soldadinhos de 
chumbo que deambulam enquanto 
tocam músicas de Natal. Sempre 
com boa disposição, o grupo 
vai-se adaptando aos espaços 
e públicos que encontra pelo 
percurso.

Ramalde
Fonte da Moura, Largo de 
Pereiró, Bairro dos Correios, 
R. de São João Brito,  
Rua de O 1.º de Janeiro, 
Avenida do Bessa,  
Rua Eugénio de Castro e 
Rua Afonso Lopes Vieira

15h00-17h00 | Música 

Banda às Riscas
Grupo musical portuense habituado 
a animar todo o tipo de eventos em 
Portugal e muitos outros países. 
Espalham boa disposição com 
um reportório de cariz tradicional, 
temas do imaginário coletivo e do 
mundo circense. O seu objeto, 
dizem, é “despertar o lado mais 
simples da vida: o sorriso!”

3 
de

ze
m

br
o
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Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Neve)

10h30 | Histórias 

“Máquina de 
Embrulhar Poemas”
O Som do Algodão
E se uma máquina embrulhasse 
versos, cantigas e lengalengas? 
E se as máquinas fossem, afinal, 
poesia, gritos, canções? Neste 
itinerário, cada poema é uma 
paragem, uma história e uma 
viagem, um enredo onde se 
embrulham versos e coisas que 
rebentam da terra ou saltam dos 
locais mais inesperados.

11h30 | Teatro

“O Passageiro de 
muito longe”
Safaneta Clown 
Com rodas andantes, chega um 
passageiro vindo de muito, muito 
longe. Traz uma encomenda 
desejada por todos. Não brilha 
nem é de grandes dimensões, vem 
embrulhada com delicadeza e um 
laço de humor. Mas, nesta história 
desconcertada, o que conta é o 
que faz o nosso passageiro.

15h00 | Dança

A_Ju_Dança
Este projeto inclusivo oferece 
meios que permitam a todos 
dançar, focando-se na capacidade 
e não na limitação. Neste novo 
espetáculo, debruça-se sobre 
os direitos humanos, em geral, e 
sobre os direitos na deficiência, em 
particular. Sempre com a dança 
como linguagem universal.

18h00 | Música

Vozes Portáteis
Os portuenses PopUp – Vozes 
Portáteis – são um grupo vocal 
a capella com um reportório que 
vai dos Beatles aos Beach Boys, 
do gospel às Chordettes. Neste 
concerto de Natal vão cantar temas 
famosos da quadra, como “Jingle 
Bell Rock”, “White Christmas” ou 
“Santa Baby”.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

10h30-12h30 | Oficina 

Criação de 
sabonetes artesanais 
Palco Ciência
Quem não adora sabonetes 
coloridos e cheirosos em forma 
de estrela, Pai Natal ou rena? Os 
participantes desta atividade vão 
ajudar os duendes a selecionar 
aromas e essências para produzir 
os mais belos e refinados 
sabonetes.

15h00-17h00 | Oficina 

“Carta ao Pai Natal”
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

4 
de

ze
m

br
o
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Jardins do Palácio de 
Cristal (Itinerante)

11h00-13h00 e 15h00-17h00 
Instalação-espetáculo 

“La Caixeta”
Companhia Holoqué
Em cima de uma caixa de 
música gigante, duas bailarinas 
transportam o público para uma 
história sobre despotismo e amores 
proibidos. Uma jornada explicada 
com hologramas e mapeamento 
de vídeo, num universo regido pela 
música e pela dança.

15h30-17h30 | Animação itinerante 

“Dragonologia” 
WeTumtum
Projeto interativo e divertido que 
envolve crianças e adultos num 
universo de fantasia, envolvendo-
-se com o espaço e criando 
relações pessoais num contexto 
descontraído e amigável.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Concha Acústica)

16h30 | Contos musicados 

“Contos e Lenga 
Lendas” 
Gil Dionísio 
Baleias, serpentes, um urso, 
garças, passarinhos e tubarões. 
Animais que urram, bramem, riem 
e se transformam noutros animais, 
em contos e lengas convertidas 
em lendas. Narrativas para ouvir, 
animalidades para sentir. Teatro, 
dança e música para animais de 
todos os tamanhos.

Porto Sounds Secret – 
Christmas Edition 

Regimento de Sapadores 
Bombeiros 
18h00 | Música 

IRMA
Nascida em Lisboa, com forte 
influência da cultura angolana, Irma 
formou-se em Artes Performativas. 
Começou como atriz, em projetos 
de televisão e em musicais, antes 
de se afirmar como cantora e 
compositora. Prepara neste 
momento o seu segundo álbum, 
depois de em 2020 se estrear com 
“Primavera”. 

Concerto com lotação de 250 lugares, 
ocupados por ordem de chegada a partir 
das 17h00.

4 
de

ze
m

br
o
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Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Neve)

10h30 | Histórias 

“O presente  
dos magos”
Kiara Terra
História de um casal que deseja 
trocar presentes de Natal até se 
dar conta de que os objetos que 
tinham pensado comprar já não 
existem. Um conto que trabalha 
com as crianças a importância dos 
laços e dos afetos entre as pessoas 
que se amam e se cuidam.

11h30 | Circo 

“Circo Trio”
Quideia Animações
“Preparem-se para o maior circo 
do Mundoooo, o Circo Trio! 
Podem não ser muitos, mas são 
incríveis!” Assim se apresenta este 
espetáculo cheio de palhaçadas, 
malabarismo, bicicletas malucas, 
andas e muitas outras variedades 
de circo. Tudo com muita magia de 
Natal!

16h00 | Dança

“Aladino”
Centro de Dança do Porto 
Com coreografia original de 
Teresa Vieira, figurinos de Natacha 
Fernandes e música de Minkus, 
esta peça criada em 2007 foi já 
dançada por bailarinos como 
Carlos Pinillos ou Filipa Castro, da 
Companhia Nacional de Bailado. 
Aborda uma história mágica, 
conhecida por públicos de várias 
gerações. 

18h00 | Música 

“Traditional Jazz”
Desbundixie
Há 22 anos a tentar reviver o 
dixieland, subgénero do jazz 
nascido em Nova Orleães em 
1910, os Desbundixie apresentam 
uma linguagem marcada pelo 
improviso e a irreverência. No seu 
mais recente disco, “Up 2 Nine”, 
contou com a cantora Maria João 
e o pianista Filipe Melo como 
convidados.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

10h30-11h30 | Oficina 

Caleidoscópio  
de Natal
Palco Ciência
O caleidoscópio é um brinquedo 
muito peculiar e com muita história. 
Se antes era um instrumento 
usado por cientistas, hoje os seus 
magníficos efeitos visuais são 
apreciados por crianças e não só. 
Depois desta oficina, o mais difícil 
será decidir a quem oferecer o 
exemplar criado.

15h00-17h00 | Oficina 

“Carta ao Pai Natal”
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

8 
de
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m

br
o



15

Programação de Natal e Passagem de Ano

Jardins do Palácio de 
Cristal (Itinerante)

15h00-18h00 | Desenho 

Caricaturas 
tradicionais ao vivo
Paulo Pinto 
Desde 1984 que Paulo Pinto se 
dedica à arte do cartoon/caricatura, 
tendo participado em inúmeros 
festivais e concursos. Este Natal 
desafia o público portuense a 
entrar no mundo da caricatura 
tradicional, transcrevendo em 
poucos minutos os seus melhores 
(ou piores) atributos para uma folha 
de papel.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Concha Acústica)

15h00 | Música 

Orquestra de 
Cordas Dedilhadas 
Conservatório de Música  
do Porto 
A formação, criada para 
desenvolver os estudantes na 
prática orquestral, interpreta temas 
escritos para orquestra de corda 
beliscada (plectro). Junta atuais 
de bandolim, harpa, guitarra, 
guitarra portuguesa e contrabaixo, 
dirigidos pelos professores António 
de Sousa Vieira e Tiago Cassola 
Marques.

17h00 | Música 

Vozes Portáteis
Os portuenses PopUp – Vozes 
Portáteis – são um grupo vocal 
a capella com um reportório que 
vai dos Beatles aos Beach Boys, 
do gospel às Chordettes. Neste 
concerto de Natal vão cantar temas 
famosos da quadra, como “Jingle 
Bell Rock”, “White Christmas” ou 
“Santa Baby”.

Mercado do Bolhão

10h30 | Animação itinerante 

Nhonhós
Três figuras divertidas deambulam 
pelas ruas, aparentemente 
de forma aleatória. Parecem 
atarefados, mas, na verdade, 
perdem-se pelo caminho em 
danças e brincadeiras que 
interagem com o meio urbano. 
Enquanto espalham sorrisos e 
magia, será que vão encontrar o 
Pai Natal?

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Neve)

10h30 | Histórias 

“As coisas que  
o saco diz”
Mariana Machado  
Sessão de contos para crianças. 
Histórias reveladas por um saco 
sabichão que guarda livros, 
bonecos, objetos e outras pistas 
que se transformam em narrativas 
de princesas, bruxas, meninos 
traquinas e aventureiros... Histórias 
que só são desvendadas depois de 
dizerem as palavras secretas.
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11h30  | Teatro/circo 

“Ceia de Natal” 
Água no Deserto
Uns chefs de cozinha querem 
preparar uma ceia de Natal, mas 
o perú fugiu e o bacalhau vem 
atrasado da Noruega. Pretexto para 
rir sobre o Natal, as prendas, as 
comidas, as filas e toda a euforia 
da quadra. A partilha e o amor 
estão presentes, as gargalhadas 
também.

14h00 | Circo 

“LibertEnano”
Enano Clown
Espetáculo de magia cómica que, 
com uma linguagem simples, 
aborda temas como a liberdade 
individual, a amizade, a morte, 
a introspeção ou a milagrosa 
ressurreição. Acompanhado pelo 
inesquecível cão Boby, Enano 
participa num combate de boxe 
hilariante e acaba dentro de um 
balão gigante!

15h00 | Música 

Quarteto de 
Saxofones 
Conservatório de Música do 
Porto
Criado no ano letivo 2021/2022, 
no âmbito da disciplina de Música 
de Câmara, o grupo é formado 
pelos saxofonistas Luís Oliveira 
(soprano), Carolina Olaio (alto), 
Nina Leiria (tenor) e Luís Nitsche 
(barítono). Apresentam-se 
regularmente em concertos pelo 
cidade com um reportório variado.

16h00 | Circo 

“Red Chocolate”
Enano Clown
Viagem sem sentido pelo 
universo de Enano, figura frágil e 
compreensiva que tenta chamar 
atenção de tudo ao seu redor. 
Outra personagem inesperada 
vem tentar pôr um pouco de 
ordem na sua desordem, criando 
momentos frenéticos, improvisados 
e divertidos que pretendem fazer 
refletir o público.

17h00 | Música 

Xmas Jazz
De Nat King Cole aos clássicos 
“White Christmas” ou “Have 
yourself a merry little Christmas”, 
esta banda viaja pelo reportório 
natalício intemporal. Juntam 
guitarra, vozes e percussões para 
interpretar versões únicas para 
animar a quadra festiva.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

10h30-12h30 | Oficina 

Teatro 
ETCetera
Atividade que aborda o espírito de 
grupo, a criação de personagens, 
a exposição e a autoconfiança. 
Trabalha jogos dramáticos, 
acompanhados de música, 
improvisos baseados no quotidiano 
e brincadeiras de “faz-de-conta”. 
Promove o gosto pela arte, a 
sensibilidade e a individualidade de 
cada criança.
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15h00-17h00 | Oficina 

“Carta ao Pai Natal”  
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Itinerante)

15h00-18h00 | Desenho 

Caricaturas 
tradicionais ao vivo
Paulo Pinto 
Desde 1984 que Paulo Pinto se 
dedica à arte do cartoon/caricatura, 
tendo participado em inúmeros 
festivais e concursos. Este Natal 
desafia o público portuense a 
entrar no mundo da caricatura 
tradicional, transcrevendo em 
poucos minutos os seus melhores 
(ou piores) atributos para uma folha 
de papel.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Concha Acústica)

18h00 | Música 

Banda do NatLau
Composto por sopros e percussão, 
este grupo de animação de rua 
veste-se nesta quadra com as 
cores habituais, mas traz um novo 
reportório. Temas natalícios para 
uma atuação deambulante de 
timbre bem-disposto e contagiante.

10
 d

ez
em
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Porto Sounds Secret – 
Christmas Edition 

Quartel do Monte Pedral
18h00 | Música 

Best Youth 
O duo de indie-pop formado por 
Ed Rocha Gonçalves e Catarina 
Salinas estreou-se há mais de uma 
década com o “Winterlies” (2011), 
EP que foi logo apresentado em 
grandes festivais de Verão. Desde 
então, passaram por incontáveis 
palcos, publicaram três discos  
e vários singles, o último dos quais 
já este ano (“Cool Kids”). 

Concerto com lotação de 250 lugares, 
ocupados por ordem de chegada a partir 
das 17h00.
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União das Freguesias  
de Aldoar, Foz do Douro  
e Nevogilde 
Praça de D. Afonso V

15h00-17h00 | Música 

Orfeão Universitário 
do Porto
O espírito de Natal no Porto volta 
este ano a ser complementado 
com música coral nas ruas, 
mercados e lojas. Três formações 
– o Coro 8x4, o Projecto Coral 
Independente e o Orfeão 
Universitário do Porto – interpretam 
temas festivos para alegria e 
surpresa de quem passa atarefado 
e de quem passeia.

Campanhã 
Rua Nova de Corujeira

15h00-17h00 | Música 

Banda às Riscas
Grupo musical portuense habituado 
a animar todo o tipo de eventos em 
Portugal e muitos outros países. 
Espalham boa disposição com 
um reportório de cariz tradicional, 
temas do imaginário coletivo e do 
mundo circense. O seu objeto, 
dizem, é “despertar o lado mais 
simples da vida: o sorriso!”

União das Freguesias de 
Cedofeita, Santo Ildefonso, 
Sé, Miragaia, São Nicolau  
e Vitória 
Rua de Damião de Góis e  
de Rua Antero de Quental

15h00-17h00 | Música 

Banda do NatLau
Composto por sopros e percussão, 
este grupo de animação de rua 
veste-se nesta quadra com as 
cores habituais, mas traz um novo 
reportório. Temas natalícios para 
uma atuação deambulante de 
timbre bem-disposto e contagiante.

União das Freguesias  
de Lordelo do Ouro  
e Massarelos 
Rua de Serralves,  
Rua do Campo Alegre,  
Rua de Diogo Botelho  
e Largo do Cálem

15h00-17h00 | Música 

Projecto Coral 
Independente
O espírito de Natal no Porto volta 
este ano a ser complementado 
com música coral nas ruas, 
mercados e lojas. Três formações 
– o Coro 8x4, o Projecto Coral 
Independente e o Orfeão 
Universitário do Porto – interpretam 
temas festivos para alegria e 
surpresa de quem passa atarefado 
e de quem passeia.
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Bonfim 
Praça de Francisco de Sá 
Carneiro, Avenida de Fernão 
Magalhães, Jardim Paulo 
Vallada e Rua de Santos 
Pousada

15h00-17h00 | Música 

Da Cruz  
One-man-band
David Cruz junta a sua técnica de 
contador de histórias à de músico 
num espetáculo com muito humor 
e muitos instrumentos (chega a 
tocar 10 em simultâneo). Inspirado 
na figura histórica de São Nicolau, 
traz um saco com músicas de 
Portugal, Lapónia, Rússia, Alasca, 
Brasil, Austrália e Ilha de Natal.

Paranhos 
Rua do Amial

15h00-17h00 | Música 

Crassh Recycled
“Recycled” é a versão em 
movimento do projeto Crassh. Uma 
performance enérgica, divertida, de 
grande interação com o público, 
que explora as sonoridades 
peculiares de objetos como baldes, 
capacetes ou serrotes.

Ramalde 
Largo de Ramalde do Meio, 
Jardim de Sarah Afonso, 
Bairro Central de Francos, 
Largo do Carvalhido, Rua do 
Carvalhido e Zona comercial 
do Hospital da Prelada

15h00-17h00 | Música 

Farra Fanfarra
Sopros, percussão e uma mestre-
de-cerimónias combinam de 
forma explosiva música, humor e 
circo. Esta é a proposta da Farra 
Fanrarra, banda sintrense com 
16 anos de estrada. Dizem-se 
especialistas em euforia coletiva 
e na transmissão de ritmos 
contagiantes de ska, jazz e música 
balcânica.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Neve)

10h00 e 11h30 | Música para bebés 

“Árvore Menina”
WeTumtum
A Árvore Menina, com quem vivem 
flores, frutos e bichinhos, quer 
crescer e continuar a encantar 
jardins, parques e florestas do 
planeta Terra. Tem a ajuda do 
Arbusto Buxo, que com o seu 
Ábaco Bacano protege toda a 
Natureza. Juntos, com canções  
e outras experimentações, ensinam 
a cuidar do bem mais precioso:  
a vida! 

Lotação por sessão: 30 bebés (até aos 5 
anos) + 1 ou 2 acompanhantes. 
Inscrição: enviar hora pretendida, idade do 
bebé e número de acompanhantes para 
entretenimento@agoraporto.pt
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17h00 | Dança 

“A Christmas Carol” 
PALLCº Performing Arts School  
& Conservatory 
Os alunos de dança do PALLC° 
– Performing Arts School & 
Conservatory – apresentam uma 
versão abreviada e eclética do 
conto “A Christmas Carol”, de 
Charles Dickens. Na história, 
o Natal do avarento Ebenezer 
Scrooge é abalado pela visita do 
espírito do seu sócio Jacob Marley, 
falecido sete anos antes.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

10h30-12h30 | Oficina 

Criação de enfeites 
de Natal
Carina Constantino
Como é tempo de pensar nas 
decorações de Natal, vamos ajudar 
as crianças a fazer ornamentos 
coloridos a partir de materiais 
recolhidos na natureza, com 
distintos tipos de papel e fita. 
Serão criados objetos para colocar 
na árvore de Natal, para enfeitar 
a casa ou simplesmente para 
oferecer.

15h00-17h00 | Oficina 

“Carta ao Pai Natal” 
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Itinerante)

15h00 | Circo contemporâneo 

“Raíz” 
Circo Caótico 
Um Território para reunir o que 
está fragmentado. Num dueto 
acrobático, somos conduzidos 
numa experiência com o propósito 
de pensar o conceito de lugar-
comum. 

15h30-17h30 | Animação itinerante

“Senhor Sabão” 
WeTumtum 
Recriação do imaginário e 
da memória dos vendedores 
ambulantes que usavam a 
bicicleta como meio de transporte 
e como posto de venda. Neste 
caso, o sabão é matéria prima 
em constante transformação da 
mercadoria e carrega emoções e 
surpresas que apelam à interação 
de todos.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Concha Acústica)

16h00  | Música 

“Do Natal Aos Reis: 
Cantos da Galiza  
e Portugal”
Concerto temático sobre canções 
tradicionais da Galiza e de Portugal 
alusivas às celebrações de 
Natal e das Janeiras, pelo tocar 
e cantar de três músicos multi-
instrumentistas: o galego Ariel 
Ninas e os portugueses Catarina 
Moura e César Prata.
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Mercado do Bolhão

17h00 | Música 

Ópera de Bolso
Uma vez mais, o canto lírico não 
falta ao Natal portuense. Este ano 
no magnífico cenário do renovado 
Mercado do Bolhão, o público 
poderá ouvir um reportório variado, 
com temas dedicados à quadra e 
não só.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Neve)

10h30 | Histórias 

“Feliz Natal,  
Sr. Lobo Mau”
Inácia Cruz
Duas sessões de contos baseadas 
na obra “Feliz Natal, Sr. Lobo Mau”, 
de Clara Cunha e Natalina Cóias. 
Nesta história, o Lobo Mau foi 
procurar o Capuchinho Vermelho, 
mas encontrou o Pai Natal. Será 
que merece um presente?

Jardins do Palácio de Cristal (Palco Principal) 

18h00 | Música 

Saint Dominic’s Gospel Choir
O Saint Dominic’s Gospel Choir apresenta-se como “o maior e mais 
prestigiado coro gospel nascido em Portugal”. Fundado e liderado 
por João Castro, ultrapassou, em 2022, a marca de 1200 concertos, 
após 20 anos de palcos. Voltam ao Porto com temas como  
“Santa Claus is comin to Town” ou “Oh Happy Day”.

Programação de Natal e Passagem de Ano
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11h30 | Música 

“Cantar a Brincar”
Ricardo Vilhena e Tiago Oliveira
Projeto feito por duas das Vozes 
da Rádio – Rui Vilhena e Tiago 
Oliveira –, que explora brincadeiras 
escondidas em ritmos, melodias e 
movimentos. Num concerto feito 
para que toda a família participe, 
o duo traz canções que ouviam na 
infância, outras mais atuais e ainda 
temas originais.  

15h00  | Teatro/circo 

“Sin Remite”  
(“Sem Remetente”) 
Jean Philippe Kikolas
Número de teatro circense e 
humor gestual inspirado na curta-
-metragem L´Ecole du Facteurs, 
de Jacques Tati. Uma personagem 
muda e de ar nostálgico usa a 
escada livre, a manipulação de 
objetos, o malabarismo de rebote 
e outros recursos para resolver 
problemas que o levarão a entrar 
num balão gigante.

16h00 | Teatro/música 

A Joyful Christmas
Rockschool Porto
Os alunos da escola portuense 
apresentam um concerto baseado 
no filme “Do Cabaret para o 
Convento”, com interpretação 
de conhecidos temas gospel que 
pretende deixar a assistência a 
sorrir e cheia de esperança, como 
“Oh Happy Day” ou “His eye is on 
the sparrow”.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

10h30-12h30 | Oficina 

“Do Plástico  
ao Boneco” 
Criação de marionetas, Krisálida
Oficina em que o lixo será 
transformado em distintas 
personagens, através de técnicas 
de reutilização de embalagens 
e outros desperdícios. Tudo 
se aproveita, com o objetivo 
de explorar as potencialidades 
expressivas dos materiais, 
apelando à criatividade e 
conferindo-lhes um novo uso.

15h00-17h00 | Oficina 

“Carta ao Pai Natal” 
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Itinerante)

15h30-17h30 | Animação itinerante

“Senhor Sabão” 
WeTumtum
Recriação do imaginário e 
da memória dos vendedores 
ambulantes que usavam a 
bicicleta como meio de transporte 
e como posto de venda. Neste 
caso, o sabão é matéria prima 
em constante transformação da 
mercadoria e carrega emoções e 
surpresas que apelam à interação 
de todos.
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Jardins do Palácio de Cristal 
(Palco Principal)

17h00 | Música 

Nuno Lanhoso 
Cantautor portuense de 30 anos,  
Nuno Lanhoso despertou para as canções 
ao piano e mais tarde virou-se para a 
guitarra, inspirando-se em artistas como 
Pedro Abrunhosa, Tiago Bettencourt ou 
John Mayer. Começou a tocar ao vivo em 
Barcelona, onde estudou medicina.
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19h30 | Animação itinerante

“Big Dancers”
Companhia El Carromato
Espetáculo de marionetas gigantes 
(de quatro metros), música e efeitos 
de luz sincronizados com ritmos 
e movimentos coreográficos. De 
noite, a iluminação LED dá vida 
aos bonecos, de dia, veste-os de 
diferentes cores. Uma festa em que 
o público faz parte da diversão e 
está convidado a dançar. 

18h00 | Música 

Os Quatro e Meia
Criados em 2013, os Quatro e 
Meia começaram por ser cinco 
e são agora seis: João Cristóvão 
Rodrigues (violino e bandolim), 
Mário Ferreira (acordeão e voz), 
Pedro Figueiredo (percussão), 
Ricardo Liz Almeida (guitarra e voz), 
Rui Marques (contrabaixo)  
e Tiago Nogueira (guitarra e voz).  
Contam já com dois discos 
lançados e muitas salas cheias  
por todo o país.
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União das Freguesias  
de Aldoar, Foz do Douro  
e Nevogilde 
Rua da Senhora da Luz,  
Rua de Diu e Mercado da Foz

15h00-17h00 | Música 

Banda do Circoreto
A versão deambulante do 
espetáculo “Circoreto” é uma festa 
em movimento e monta arraial por 
onde passa. Alia humor à música, 
ao teatro e ao circo, com muita 
interação com o público. Traz 
músicas de vários universos, desde 
a música popular portuguesa ao 
jazz dixieland ou à música erudita.

Campanhã 
Rua do Freixo  
e Rua da Estação

15h00-17h00 | Música 

Orfeão Universitário 
do Porto
O espírito de Natal no Porto volta 
este ano a ser complementado 
com música coral nas ruas, 
mercados e lojas. Três formações 
– o Coro 8x4, o Projecto Coral 
Independente e o Orfeão 
Universitário do Porto – interpretam 
temas festivos para alegria e 
surpresa de quem passa atarefado 
e de quem passeia.

União das Freguesias de 
Cedofeita, Santo Ildefonso, 
Sé, Miragaia, São Nicolau  
e Vitória 
Zona comercial de  
Santa Catarina

15h00-17h00 | Música 

Da Cruz  
One-man-band
David Cruz junta a sua técnica de 
contador de histórias à de músico 
num espetáculo com muito humor 
e muitos instrumentos (chega a 
tocar 10 em simultâneo). Inspirado 
na figura histórica de São Nicolau, 
traz um saco com músicas de 
Portugal, Lapónia, Rússia, Alasca, 
Brasil, Austrália e Ilha de Natal.

União das Freguesias  
de Lordelo do Ouro  
e Massarelos 
Rua do Campo Alegre,  
Rua do Arquiteto Marques 
da Silva e Mercado do Bom 
Sucesso

15h00-17h00 | Música 

Banda às Riscas
Grupo musical portuense habituado 
a animar todo o tipo de eventos em 
Portugal e muitos outros países. 
Espalham boa disposição com 
um reportório de cariz tradicional, 
temas do imaginário coletivo e do 
mundo circense. O seu objeto, 
dizem, é “despertar o lado mais 
simples da vida: o sorriso!”
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Bonfim 
Campo 24 de Agosto, 
Avenida de Rodrigues de 
Freitas, Rua de São Lázaro  
e Rua de Fernandes Tomás

15h00-17h00 | Música 

Soldadinhos  
de Natal
Juntos desde 2016, quatro músicos 
dão vida a quatro soldadinhos de 
chumbo que deambulam enquanto 
tocam músicas de Natal. Sempre 
com boa disposição, o grupo 
vai-se adaptando aos espaços 
e públicos que encontra pelo 
percurso.

Paranhos
Parque do Covelo e Jardim 
de Arca d’Água

15h00-17h00 | Música 

Coro 8x4
O espírito de Natal no Porto volta 
este ano a ser complementado 
com música coral nas ruas, 
mercados e lojas. Três formações 
– o Coro 8x4, o Projecto Coral 
Independente e o Orfeão 
Universitário do Porto – interpretam 
temas festivos para alegria e 
surpresa de quem passa atarefado 
e de quem passeia.

Ramalde 
Jardim de Sarah Afonso, 
Rua de Padre Diamantino 
Gomes, Av. da Cidade 
de Xangai, Rua de Santa 
Luzia, Rua do Monte dos 
Burgos, Rua da Senhora 
do Porto, Rua de Dom 
António Ferreira Gomes, 
Av. das Congostas, Rua 
de Requezende, Rua de 
Ramalde do Meio e Rua  
de Dom João Coutinho

15h00-17h00 | Música 

Projeto Coral 
Independente
O espírito de Natal no Porto volta 
este ano a ser complementado 
com música coral nas ruas, 
mercados e lojas. Três formações 
– o Coro 8x4, o Projecto Coral 
Independente e o Orfeão 
Universitário do Porto – interpretam 
temas festivos para alegria e 
surpresa de quem passa atarefado 
e de quem passeia.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Neve)

10h30 | Histórias 

“ZPLIM!! Dia e noite 
rumo ao Polo Norte!”
O Som do Algodão 
Este conto original narra a história 
de duas irmãs, Dia e Noite, que 
iniciam uma viagem à volta do 
mundo rumo ao Polo Norte. Com 
a música e a narração oral lado a 
lado, propõe-se uma viagem pelas 
canções e os sons dos locais mais 
remotos do planeta.  
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11h30 | Música 

“Fauna e Flora” 
Tiago Oliveira e Paulo Coelho  
e Castro  
Este concerto dirige-se às 
crianças, mas também aos pais, 
porque com todos é mais divertido. 
Traz canções com “lengalengas, 
cantilenas, trava-línguas ou 
parlendas” e ainda originais que 
apelam à interação em família, 
com brinquedos e instrumentos 
inventados.

16h00 | Teatro/circo 

“Sin Remite” 
(“Sem Remetente”)
Jean Philippe Kikolas
Número de teatro circense e 
humor gestual inspirado na curta-
metragem L´Ecole du Facteurs,  
de Jacques Tati. Uma personagem 
muda e de ar nostálgico usa a 
escada livre, a manipulação de 
objetos, o malabarismo de rebote 
e outros recursos para resolver 
problemas que o levarão a entrar 
num balão gigante.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

10h30-12h30 | Oficina

“Do Lixo à 
Marioneta” 
Criação de marionetas, Krisálida
O lixo será transformado em 
distintas personagens, através 
de técnicas de reutilização de 
embalagens e outros desperdícios. 
Tudo se aproveita, com o objetivo 
de explorar as potencialidades 
expressivas dos materiais, 
apelando à criatividade e 
conferindo-lhes um novo uso.

15h00-17h00 | Oficina 

“Carta ao Pai Natal” 
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Jardim)

14h30-19h00 | Animação itinerante 

Duendes à Solta
Uma trupe enérgica de duendes 
músicos tocam com instrumentos 
de sopro (gaitas-de-foles, flautas 
e tarotas) e percussão (caixa e 
bombo) um repertório natalício e 
tradicional. A acompanhá-los em 
movimento, um amigo brincalhão 
encanta a cidade com divertidos 
momentos de circo.

18h00 | Animação itinerante 

“Big Dancers”
Companhia El Carromato 
Espetáculo de marionetas gigantes 
(de quatro metros), música e efeitos 
de luz sincronizados com ritmos  
e movimentos coreográficos.  
De noite, a iluminação LED dá vida 
aos bonecos, de dia, veste-os de 
diferentes cores. Uma festa em que 
o público faz parte da diversão  
e está convidado a dançar.
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Jardins do Palácio de 
Cristal (Concha Acústica)

17h00 | Música 

Coro Harmonizer  
+ Banda ao Vivo 
Rockschool Porto
O Harmonizer é um combo da 
RockSchool onde as harmonias 
vocais são protagonistas. 
Largamente influenciado pela 
música popular urbana anglo-
saxónica, desdobram e multiplicam 
as grandes melodias dos séc. XX  
e XXI com arranjos originais.

Porto Sounds Secret – 
Christmas Edition 

Museu do Carro Elétrico
18h00 | Música 

Joana Almeirante
Formada pelo Conservatório de 
Música da JOBRA, a guitarrista 
Joana Almeirante integra, desde 
os 18 anos, a banda de Miguel 
Araújo. Em 2020, apresentou o 
seu primeiro single a solo, “Bem 
Me Quer”, e em março deste ano 
editou o primeiro EP, “Ilusão”. 
Concerto com lotação de 250 lugares, 
ocupados por ordem de chegada a partir 
das 17h00.

Mercado do Bolhão

10h30 | Animação itinerante 

“Fábrica das 
Brincadeiras”
Boca de Cão
Espetáculo que recorda brincadeiras 
de tempos anteriores à tecnologia 
e promove a interação entre 
gerações. Crianças pequenas 
e adultas juntam-se em jogos 
coletivos com elásticos, botões, 
bolas, pedras ou giz. O objetivo é 
que o receituário da brincadeira 
continue a crescer e a circular.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Itinerante)

15h00-18h00 | Animação itinerante

“Espíritos do Inverno” 
Seistopeia 
Algures no Polo Norte, entre 
desertos de gelo, existe um lugar 
onde habitam os Espíritos do 
Inverno, seres que nos visitam 
em sonhos e protegem a nossa 
imaginação. São pastores das 
nuvens, pescadores das estrelas, 
navegadores da música dos 
oceanos. Vêm espalhar magia 
invernal pelos nossos corações.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

15h00-17h00 | Oficina 

“Carta ao Pai Natal” 
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.
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Mercado do Bolhão

10h30 | Animação itinerante 

“Espíritos do 
Inverno” 
Seistopeia
Algures no Polo Norte, entre 
desertos de gelo, existe um lugar 
onde habitam os Espíritos do 
Inverno, seres que nos visitam 
em sonhos e protegem a nossa 
imaginação. São pastores das 
nuvens, pescadores das estrelas, 
navegadores da música dos 
oceanos. Vêm espalhar magia 
invernal pelos nossos corações.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

15h00-17h00 | Oficina

“Carta ao Pai Natal” 
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Itinerante)

15h00-18h00 | Animação itinerante 

“Fábrica das 
Brincadeiras” 
Boca de Cão 
Espetáculo que recorda 
brincadeiras de tempos anteriores 
à tecnologia e promove a interação 
entre gerações. Crianças pequenas 
e adultas juntam-se em jogos 
coletivos com elásticos, botões, 
bolas, pedras ou giz. 

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

15h00-17h00 | Oficina 

“Carta ao Pai Natal”
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Itinerante)

16h30-18h00 | Animação itinerante 

Orquestra Zabadum
A habitual imagem de uma 
orquestra, com músicos sérios e 
coordenados, dá lugar a um grupo 
extravagante e festivo que combina 
jazz, dixieland, funk, balkan, folk e 
temas de Natal. Uma performance 
músico-cómica em que se 
misturam intrumentos das bandas 
filarmónicas com outros menos 
convencionais.

Mercado do Bolhão
17h00 | Animação itinerante

Banda às Riscas
Grupo musical portuense habituado 
a animar todo o tipo de eventos em 
Portugal e muitos outros países. 
Espalham boa disposição com 
um reportório de cariz tradicional, 
temas do imaginário coletivo e do 
mundo circense. O seu objeto, 
dizem, é “despertar o lado mais 
simples da vida: o sorriso!”
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Mercado do Bolhão

10h30 | Animação itinerante 

Soldadinhos  
de Natal
Juntos desde 2016, quatro músicos 
dão vida a quatro soldadinhos de 
chumbo que deambulam enquanto 
tocam músicas de Natal. Sempre 
com boa disposição, o grupo 
vai-se adaptando aos espaços 
e públicos que encontra pelo 
percurso.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

14h30-17h00 | Oficina

“Olhó Nobelo”
Depois de passar por várias 
localidades, chega ao Porto, 
através da Associação de 
Moradores de Massarelos, uma 
oficina de croché pensada para 
ser espaço de partilha e convívio 
em comunidade. Após recolha de 
materiais (linhas e agulhas), será 
distribuído um kit de costura por 
quem quiser participar.

15h00-17h00 | Oficina 

“Carta ao Pai Natal” 
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.
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Jardins do Palácio de 
Cristal (Itinerante)

15h00-18h00 | Animação itinerante 

Banda às Riscas
Grupo musical portuense habituado 
a animar todo o tipo de eventos em 
Portugal e muitos outros países. 
Espalham boa disposição com 
um reportório de cariz tradicional, 
temas do imaginário coletivo e do 
mundo circense. 

Mercado do Bolhão

11h00 | Desenho 

Caricaturas ao Vivo
Paulo Pinto
Desde 1984 que Paulo Pinto se 
dedica à arte do cartoon/caricatura, 
tendo participado em inúmeros 
festivais e concursos. Este Natal 
desafia o público portuense a entrar 
no mundo da caricatura tradicional, 
transcrevendo em poucos minutos 
os seus melhores (ou piores) 
atributos para uma folha de papel.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Neve)

10h30 | Histórias 

“Uma história  
de Natal no centro 
da Terra”
O Som do Algodão
Itinerário sonoro focado na viagem 
pelo fascinante e desconhecido 
mundo do interior da Terra. Música 
e narração oral encontram-se 
para contar uma supreendente 
história de Natal, com um clima de 
suspense e aventura que promete 
conquistar miúdos e graúdos.
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Jardins do Palácio de 
Cristal (Tenda de Cristal)

14h30-17h00 | Oficina 

“Olhó Nobelo”
Depois de passar por várias 
localidades, chega ao Porto, 
através da Associação de 
Moradores de Massarelos, uma 
oficina de croché pensada para 
ser espaço de partilha e convívio 
em comunidade. Após recolha de 
materiais (linhas e agulhas), será 
distribuído um kit de costura por 
quem quiser participar.

15h00-17h00 | Oficina

“Carta ao Pai Natal” 
Criação livre de cartas 
Nesta atividade criativa, as 
crianças vão escrever, desenhar e 
pintar cartas para o Pai Natal, que 
poderão depois ser depositadas 
em marcos de correio existentes 
pelos Jardins do Palácio de Cristal.

Jardins do Palácio de 
Cristal (Concha Acústica)

19h00 | Música 

Coro de São Tarcísio
Criado em 1957, quando o 
compositor D. Angelo Fasciolo 
era organista na Igreja da Lapa, 
o coro passou pela Igreja da 
Trindade e desde 2011 que está 
em Santo António das Antas, 
sob responsabilidade do maestro 
Pedro Telles. Este Natal atua com 
o pianista David Ferreira e o solista 
tenor Sérgio Martins.
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Passagem de Ano 

2022-2023 



22h30

Fernando 
Daniel

01h30

Moullinex

00h10

Diogo 
Piçarra
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31 dezembro 2022 - 01 janeiro 2023

Passagem de Ano
Queimódromo 
Abertura de portas: 20h00

22h30  Fernando Daniel
Tornou-se conhecido ao participar no programa televisivo “Factor X” e depois 
no “The Voice Portugal”, que venceu. Fernando Daniel lançou em 2018 
“Salto”, o seu primeiro disco, apresentado numa digressão com mais de 150 
concertos. Seguiu-se em 2022 o disco “Presente” e muitas salas esgotadas.

23h55  Luminous Espetáculo audiovisual
Luminous é um espetáculo audiovisual que dá as boas-vindas a um luminoso 
Ano Novo 2023! Uma criação original do ateliê OCUBO que sincroniza luzes, 
lasers, vídeo e efeitos especiais ao som de uma banda sonora dinâmica e 
impactante. A luz é a protagonista desta experiência sensorial que transforma 
o palco numa sinfonia visual e sonora.

00h10  Diogo Piçarra
Descoberto no programa da SIC “Ídolos”, em 2012, Diogo Piçarra estreou-
-se nos discos em 2015, com “Espelho”. Seguiu-se “do=s”, em 2017, 
apresentado em mais de 130 concertos, incluindo em grandes festivais de 
verão. Em 2019 editou o terceiro álbum, “South Side Boy” e no ano passado 
lançou “Vem Dançar Comigo”, canção que deu o mote a uma digressão que 
tem esgotado salas em todo o país.

01h30  Moullinex
Há mais de uma década que o alter ego de Luís Clara Gomes agita pistas  
pelo nosso país e no estrangeiro. Agora sediado na Alemanha, o produtor,  
DJ e multi-instrumentista de Viseu conta já com quatro álbuns de estúdio,  
os três últimos publicados pela Discotexas, editora que ajudou a fundar. 

Praça da República 
00h00  Fogo de Artifício
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7 janeiro 2023

Baixa do Porto

15h30 | Música tradicional

Cantar as Janeiras
Grupos folclóricos itinerantes
Na tarde do primeiro sábado do ano, nove grupos folclóricos da cidade 
cumprem a tradição e desfilam pelas ruas. As formações partem às 15h30 de 
vários pontos da cidade rumo à Avenida dos Aliados, onde se concentrarão 
junto à Árvore de Natal para uma atuação final, por volta das 17h30.

 • Rancho Folclórico do Porto: partida do Terreiro da Sé;
 •  Rancho Folclórico de Ramalde – A.R.C. Conjunto Dramático 26 de 

Janeiro: partida da Rua de Cedofeita;
 •  Academia de Danças e Cantares do Norte de Portugal: partida da Praça 

de Parada Leitão; 
 •  Grupo de Folclore da Escola Secundária Infante D. Henrique: partida da 

Praça da Batalha;
 •  Rancho Típico do Ilhéu: partida da Praça da Ribeira; 
 •  Rancho Folclórico de Danças e Cantares de Campanhã: partida da 

Capela das Almas; 
 •  Grupo de Folclore de Lordelo do Ouro: partida da Praça da República;
 •  Orfeão do Porto: partida da Rua de Miguel Bombarda; 
 •  Rancho Folclórico de Paranhos: partida da Capela de Fradelos. 
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Boas 
Festas

Ágora – Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A.
Rua Bartolomeu Velho, 648 

4150-124 Porto
T. +351 226 199 860
www.agoraporto.pt


