
de viriato ao  25 de abril
do centro histórico 
ao convento de cristo

MAIS INFORMAÇÕES 
www.estatuasvivas.ipt.pt

Seleção 2010
dia 09.09.11 | 22h00–00h00
entre o convento de stª iria 
e a praça da república

na noite de 6ª feira 
voltam à cidade algumas 
das melhores estátuas do festival 
2010 (extra concurso). entre eles, 
staticman/antónio santos, 
nosso convidado especial, 
campeão de imobilidade 
e estátua viva em mais 
de 500 cidades do mundo.

História 
aos Quadradinhos
dias 10 e 11.09.11 | 10h30–12h00
Mouchão Parque

começaram por fazer o workshop 
“queres ser uma estátua viva?”, destinado 
aos alunos das escolas de tomar. gostaram 
e aqui estão, para fazer a sua estreia 
na arte das estátuas vivas.

nas manhãs do fim-de-semana, no cenário 
mágico da ilha-jardim do mouchão, 
apresentam-se a um público de todas as idades, 
com personagens inspirados no mundo 
da bd e do cinema de animação.

PARCERIA CO-FINANCIAMENTO MEDIA PARTNER APOIOS

Quadros da História
Festival / Concurso 
Estátuas Vivas
dia 10.09.11 | 16h30–19h15 / 22h30–00h30
dia 11.09.11 | 16h30–19h15
anúncio estátuas premiadas | 20h00
praça da república

  
criámos a máquina do tempo para poder 
ver a história onde ela aconteceu. 
o cenário é tomar, terra dos templários, 
onde o passado renasce na quietude 
das estátuas vivas.

o convite é para viajar no tempo, 
de viriato ao 25 d’abril, 
em 18 quadros da nossa história.

as recriações são feitas pelos melhores 
na arte da quietude expressiva, 
vindos de toda a parte, da rua augusta 
às ramblas de barcelona.

ao público apenas pedimos que vote 
na recriação que mais lhe agradar, 
escolhendo os melhores quadros 
do festival estátuas vivas de tomar.

todo o circuito do festival é gratuito, 
incluindo o transporte até ao castelo 
e o percurso no convento de cristo.



Ópera no Coreto
dias 09 e 10.09.11 | 21h30
música das ruas e das casas de ópera de itália
música dos salões e das casas de ópera de paris

às 21h30 dos dias 9 e 10 de setembro, 
o coreto da várzea pequena recebe música 
das ruas e das casas de ópera de itália e música 
dos salões e das casas de ópera de paris. 
com a direcção artística de bryan mackay, 
os concertos permitirão ainda ouvir as vozes 
da soprano juliana mauger e do tenor frederico 
almendra. são acompanhados pelo violinista 
luis cunha e pela violoncelista catherine 
strynckx. no piano, brian mackay.

Onde parar

Máquina do Tempo
venha a tomar ver as montras e entrar 
numa viagem ao passado. vai descobrir 
a cidade do século xix, conhecer as nossas 
tradições, encontrar lojas-museu 
que contam e despertam recordações.

depois do passeio pelo núcleo histórico, 
de ver a cidade antiga nos grandes formatos 
de uma exposição à beira do nabão, a viagem 
por thomar continua à mesa, com memórias 
& sabores. as receitas das nossas avós são 
o “prato do dia” na ementa dos restaurantes, 
enquanto o capilé e a limonada refrescam 
a sede à mesa dos nossos cafés, 
ainda do tempo dos cafés…

o regresso ao passado completa-se entre 
o nabão e o convento, nos lugares da história, 
em quadros recriados por estátuas vivas. 
depois de almoçar, pela tarde dentro, suba ao 
convento pelo novo acesso pedonal da mata 
dos sete montes.

Fotografia 
Exposição e Concurso 
para ver o melhor de 2010, a visita deve 
começar pela capela de santa iria, 
onde a exposição de josé matias, 
memórias vivas, recorda os participantes 
no i festival. do trabalho apresentado 
por este fotógrafo tomarense saíram 
as imagens para divulgar o festival de 2011. 

aberta ao público durante todo o festival. 
aqui virão, certamente, muitos dos que 
pretendem concorrer ao fotofestival 
estátuas vivas, cujo regulamento 
e ficha de inscrição podem ser 
consultados em www.estatuasvivas.ipt.pt.

Animação  nas esplanadas
dia 09.09.11 | 00h00–02h00
dia 10.09.11 | 00h30–02h30
ruas marquês de pombal, serpa pinto
e silva magalhães 
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