Nota de Agenda

Atividades em plena natureza para disfrutar ao máximo da época natalícia

Natal na Mata Nacional do Buçaco 2012
A Fundação Mata do Buçaco volta a organizar um aliciante programa de iniciativas para
receber os seus visitantes durante esta quadra tão especial. De 17 de Dezembro a 6 de
Janeiro, na Mata Nacional do Buçaco, não perca o “Natal na Mata”.
Pelo terceiro ano consecutivo a Fundação Mata do Buçaco vai realizar a iniciativa
“Natal na Mata”. Com o intuito de assinalar a quadra que anima crianças e adultos a
Mata Nacional do Buçaco alia o seu encanto ao nascimento de Jesus. Tendo na sua
própria génese a contemplação e a adoração ao Senhor, o Sagrado é uma das
características distintivas da Mata Nacional do Buçaco.
O nascimento de Jesus não poderia, assim, deixar de ser um dos pontos mais relevantes
das atividades que a Fundação Mata do Buçaco prepara para os seus visitantes e uma
ótima oportunidade para conhecer ou revisitar a Mata Nacional do Buçaco que tem, ao
longo dos últimos anos, lutado pela requalificação e salvaguarda do seu valioso
património cultural e natural.
Iluminação de Natal, “Exposição de Natal” no Convento de Santa Cruz do Bussaco,
Oficina “Cozinha de Natal”, Rent a Bike, dias dedicados à solidariedade com recolha
de bens, visitas à Mata, ao Convento, às Caves Messias e à Quinta do Valdoeiro,
visita noturna orientada ao Convento, peça de teatro pela Escola Superior de
Educação, peddy-paper noturno, concerto com Jota João Vila, atividades para escolas,
missa de natal, workshop para iniciação às pinturas faciais e atividades de
orientação da Mata são algumas das iniciativas a realizar-se de 17 a 06 de janeiro.
De seguida toda a programação.
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de 17 de dezembro a 6 de janeiro
- Iluminação de Natal – Apoio: EPVL
- “Exposição de Natal” – Exposição de Natal com demonstrações ao vivo.
Local: Convento de Santa Cruz do Buçaco | Hora: das 10h às 13h e das 14h às 17h | Preço de
entrada no Convento: 2€ (adultos), 1€ (dos 6 aos 12 anos), gratuito (até aos 6 anos)
- “Venha ao Natal na Mata e receba uma oferta especial” – Dirija-se à Loja “Produtos da
Mata” com o seu bilhete de entrada na Mata e veja como pode receber uma surpresa!
17 de dezembro
- Oficina “Cozinha de Natal” (Colaboração: Câmara Municipal de Mealhada)
Aprenda a confecionar as delícias tradicionais de Natal, enquanto disfruta da natureza da Mata
do Buçaco.
Monitoras: Joaquina carvalho e Adelaide Baptista| Local: Portas de Coimbra – Casa da Floresta
Relíquia| Hora: 14h às 17h | Preço: 5€ |Num. máximo: 12 pessoas |Marcação prévia até 14 de
dezembro

de 18 a 22 de dezembro
- Rent-a-bike na Mata! Pela primeira vez na Mata Nacional do Buçaco são disponibilizadas
bicicletas de montanha com cantis e capacetes para alugar e pedalar pelas zonas autorizadas!
Organização: Aventuris | Local: Loja “Produtos da Mata” |Preço: 8€/pessoa |Duração máxima:
2h | Não carece de inscrição prévia
18 e 19 de dezembro
- Dias da Solidariedade – recolha de bens a reverter a favor de duas instituições.
Local: sede da Fundação Mata do Buçaco
* dia 18 - Centro de Acolhimento João Paulo II
* dia 19 - Comunidade Juvenil São Francisco de Assis
20 de dezembro
- Visita à Mata Nacional do Buçaco + Visita às Caves Messias e à Quinta do Valdoeiro
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Inclui: visitas com acompanhamento de monitor, transporte e prova de vinhos | Encontro:
Convento de Santa Cruz do Buçaco | Hora: 14:00 | Preço: 4€ (adultos), 2€ (dos 6 aos 12 anos),
gratuito (até aos 6 anos) |Num. mínimo: 10 pessoas |Num. máximo: 40 pessoas |Marcação
prévia até 18 de dezembro
21 de dezembro
- "Véspera de Natal no Buçaco..." - Revisitar a escrita e os autores nos finais do século XIX. –
Visita noturna orientada ao Convento de Santa Cruz do Buçaco, que contará com sessões de
bibliografia de autores do Buçaco num místico de véspera de Natal.
Local: Convento de Santa Cruz do Buçaco | Hora: 21:30 | Preço: 3€ (adultos), 1,5€ (dos 6 aos
12 anos), gratuito (até aos 6 anos)| Num. mínimo: 10 pessoas | Num. máximo: 25 pessoas |
Marcação prévia até dia 20 de dezembro.
22 de dezembro
- Peça de teatro "A orelha de Deus", de Jenny Schwartz, pelos alunos do 3.º ano do Curso de
Teatro e Educação da ESEC.
“Na sequência da morte do seu filho mais novo – Sam –, Mel e Ted, um jovem casal novaiorquino, tenta voltar a encontrar sentido para a vida e forças para criarem aquela que é agora
filha única – Lanie. Ao fazê-lo, Mel esconde-se num mundo fantasioso onde cabem uma fada
dos dentes e um GI Joe de proporções humanas.”
Local: Garagens do Palace Hotel do Buçaco | Hora: 21:30 | Preço: 4€ (adultos), 2€ (dos 6 aos
12 anos), gratuito (até aos 6 anos)
27 de dezembro
- Visita ao Convento de Santa Cruz do Buçaco + Visita às Caves Messias e à Quinta do
Valdoeiro
Inclui: visitas com acompanhamento de monitor, transporte e prova de vinhos | Encontro:
Convento de Santa Cruz do Buçaco | Hora: 14:00 | Preço: 4€ (adultos), 2€ (dos 6 aos 12 anos),
gratuito (até aos 6 anos) |Num. mínimo: 10 pessoas |Num. máximo: 40 pessoas |Marcação
prévia até dia 25 de dezembro.
28 de dezembro
- Peddy-paper noturno - Em noites frias de Inverno nada como uma boa atividade física,
recreativa e lúdica para nos aquecermos e divertirmos. Apresentamos, pelo 2º ano
consecutivo um divertido e misterioso Peddy-paper para toda a família. Os participantes
podem inscrever-se por grupos ou individualmente, sendo integrados noutros grupos. O
objetivo é percorrer a mata, procurando objetos, lugares, luzes, com a ajuda de um mapa,
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perspicácia, de lanternas e de muita vontade de ganhar! Todo o material é fornecido pela
organização.
Organização: Aventuris | Encontro: Loja Produtos da Mata | Hora:21:30 |Preço: 8€ (adultos),
4€ (dos 6 aos 12 anos) | Núm. Mínimo: 15 | Num. máximo: 50 | Marcação prévia até dia 26 de
dezembro.
29 de dezembro
- Concerto Mix Instrumental por Jota João Vila.
Local: Convento de Santa Cruz | Hora: 21:30 | Preço: 2€ (adultos), 1€ (dos 6 aos 12 anos),
gratuito (até aos 6 anos)
4 de janeiro
- Natal das Crianças – Inscreva os seus alunos nesta dia dedicado às escolas.
Dia dedicado às escolas, no qual as crianças vivem o natal na mata com a visualização de um
filme e à realização da oficina “Duendes na Mata”.
Encontro: Loja “Produtos da Mata” | Preço: 3€ / criança | Marcação Prévia. Até dia 2 de
janeiro.
- Missa de Natal com o beijar do menino.
Local: Convento de Santa Cruz do Buçaco | Hora: 19:00
5 de janeiro
- Workshop para iniciação às pinturas faciais - Cada formando tem de trazer um modelo para
praticar, sem ser uma criança muito pequena. Têm à disposição as pinturas para a formação.
Irão aprender a técnica do traço, aplicação de base, rainbow, aplicação de stencils,
posicionamentos, higiene, fazemos várias pinturas ao longo da formação.
Organização: Aventuris | Encontro: Loja Produtos da Mata | Hora: das 14h às 18h | Preço:
25€/ pessoa | Num. mínimo: 6 | Núm. Máximo: 20 | Marcação prévia até dia 3 de janeiro.
6 de janeiro
- Orientação na Mata - Com a ajuda de mapas, bussolas, espírito de aventura e sentido de
orientação, têm de ir aos pontos assinalados no mapa,
obliterar o cartão de controlo o mais rápido possível, para obter o maior número de pontos
possível! –
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Organização: Aventuris | Encontro: Loja Produtos da Mata | Hora: das 15h às 17h | Preço: 8€
(adulto), 4€ (dos 6 aos 12 anos) | Marcação prévia até 4 de janeiro

Para mais informações e inscrições nas atividades: sede da Fundação Mata do Buçaco | 231
937 000 | atividades@fmb.pt
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