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No cartaz de espectáculos encontram vozes nacionais e internacionais que vão actuar
nos vários palcos espalhados pelo recinto. Estudem bem o programa e escolham a(s)
noite(s) que vão mais de encontro aos vossos gostos!

EXPOSIÇÕES
Podiam ser só concertos mas há mais – muito mais – para ver. Um dos pontos fortes do
recinto é o conjunto de exposições temáticas que vão entusiasmar todos os elementos das
famílias.
Desde logo, um tema que puxa pela curiosidade de todos: o Titanic. Na exposição Titanic
The Reconstruction vão poder conhecer de muito perto o famoso transatlântico que
naufragou na sua viagem inaugural, a 15 de abril de 1912, depois de ter colidido com um
iceberg na noite anterior. Há dezenas de motivos e recriações: uma maquete do navio em
grandes dimensões, a reconstituição de uma das salas de primeira classe com as
emblemáticas escadas de acesso ao hall, os camarotes e outros espaços decorados ao
estilo da época, o mobiliário, os adornos, as peças e artefactos, tudo conjugado na criação
de ambientes a que não faltam efeitos que induzem as sensações vividas a bordo.

Há também a maior exposição de estatuetas do Santo António de Lisboa – no total, são
cerca de 500 peças de vários artesãos nacionais e internacionais, além de outros elementos
que remetem para as tradições que lhe estão associadas.
Outro espaço expositivo dedica-se à arte de trabalhar O Vidro pelos mestres vidreiros da
Marinha Grande, com imagens sobre o processo e peças representativas.
Os mais novos costumam delirar (ou virar a cara!) à exposição de Animais Exóticos que
inclui répteis e anfíbios (piton de sangue, tartaruga de esporas africana, jabuti de pata
vermelha, rã leopardo) e aves de várias origens (araras, papagaios, catatuas, aratingas,
lóris, agapornis).
Por último, há um recanto sobre o Mundo Aquático, uma exposição de plantas, peixes e
outras espécies aquáticas que promete transportar os visitantes numa mistura de cores,
sons e formas.
Querem ir fazendo inveja aos que vão ficar em casa? Não precisam de acabar com o
plafond de internet: há acesso a wi-fi em todo o recinto!

