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JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS 1º,2º e 3º CEB 
 
DATAS/ LOCAIS 
Biblioteca Orlando Ribeiro - Auditório | quartas-feiras | 5, 12, 19 e 26 de março | 2 de 
abril | 11h00 | 14h30 
Biblioteca Penha de França | 13 e 14 de março | 11h | 14h30 
Biblioteca Camões | 22 e 23 de abril | 11h | 14h30 
Biblioteca dos Coruchéus | 24 de abril | 11h | 14h30 
NOME DA ACTIVIDADE: CANÇÕES DE ABRIL pelo Serviço de Fonoteca da 
Biblioteca Orlando Ribeiro 
SINOPSE DA ACTIVIDADE Zeca Afonso, José Mário Branco e tantos outros 
músicos marcaram a “banda sonora” dos anos em volta do 25 de Abril de 1974, 
fazendo da canção um veículo de denúncia, protesto e exaltação dos valores da 
liberdade. Hoje, 40 anos volvidos, muitas letras e canções continuam a ressoar na 
nossa memória coletiva. Neste programa pedagógico (sessão única de c. 70 m de 
duração) iremos conhecer e revivificar através de imagens, filmes e da participação 
musical ativa, algumas das páginas da História Contemporânea de Portugal e das 
canções que ajudaram a fazer e a continuar o espírito de Abril. 
 PUBLICO-ALVO : PARA escolas do 2.º e 3.º ciclo do E. B.  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
Isabel Novais | T. 21 7549030/1 | bib.oribeiro@cm-lisboa.pt 
 
LOCAL: BM Orlando Ribeiro_Auditório 
DATA:  
14 março às 9H30/10H30/11H30  
28 abril às 11H30/14H30 
NOME DA ACTIVIDADE: A Poesia Não É Tão Rara Como Parece 
por Compª. Teatro EDUCA 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Trata-se de um divertido espetáculo teatral poético, 
que retrata de uma forma cómica, a história de um velho e o seu mordomo, que 
recordam uma história de um amor não correspondido. Pelo meio, é possível a 
interação direta com os alunos e professores, através da participação no espetáculo 
por parte dos alunos… Acima de tudo, este espetáculo pretende mostrar que, em 
várias situações da vida, “A Poesia Não É Tão Rara Como Parece…”.  
PUBLICO-ALVO: Para público em geral (> 4 anos) 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 5€ 
 

LOCAL: BM Orlando Ribeiro_Auditório 

DATA: 18 e 25 mar às 10H00 e 11H30 
NOME DA ACTIVIDADE: A Viagem do Bruno 
Intérprete: Bruno Pópulo, Helena Macedo (Vicenteatro) 
SINOPSE DA ACTIVIDADE A Viagem do Bruno é um grito á cidadania. Este tema 
tão importante nos dias que correm onde cada vez se questiona mais a falta de apoio 
aos mais idosos, quando chegam a ser abandonados em hospitais ou são vítimas de 
maus tratos, procura sensibilizar os mais novos, fazendo-lhes entender que os mais 
velhos não são nenhum bicho papão e que merecem a compreensão daqueles que 
um dia lá hão-de chegar. 

PUBLICO-ALVO : escolas 

TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 3€ 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:bib.oribeiro@cm-lisboa.pt
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LOCAL: BM Orlando Ribeiro_Auditório 
DATA: 21 mar | 3 sessões: 10H, 11H, 14H 
NOME DA ACTIVIDADE: Contos da Mata dos Medos / teatro de marionetas 
Por O Mundo do Espetácuilo 
Intérpretes: Ana F. Gouveia / Ângela Ribeiro 
SINOPSE DA ACTIVIDADE Criado a partir do original de Álvaro de Magalhães, 
Contos da Mata  dos Medos narra as fabulosas peripécias que aí têm lugar. Com a 
proximidade de uma grande intempestade,  os animais decidem lançar patas ao 
trabalho para encontrar uma solução. E descobrem que o Amor também é uma 
grande tempestade! 
O espetáculo será seguido por uma sessão didática sobre a reciclagem e reutilização 
de materiais. 
A EQUIPA                                                                                           
Criação e Marionetas | Ana F. Gouveia e Catarina Pé- Curto 
Interpretação |Ana F. Gouveia e Ângela Ribeiro 
Apoio à encenação |Francis Seleck 
Produção |O Mundo do Espetáculo 
PUBLICO-ALVO: crianças a partir dos 4 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 3€ 
 
NOME DA ACTIVIDADE: Uma Letra, Mil Palavras 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Apresentação do livro «Uma Letra, Mil Palavras». 
PUBLICO-ALVO: escolas 1º CEB/ JI / famílias (com crianças dos 4 aos 9 anos) 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada livre, mediante marcação prévia na 
respetiva biblioteca 
DATAS/ LOCAIS 

09-Jan 14h30 S. Lázaro Uma letra mil palavras 

 16-jan 10h Coruchéus Uma letra mil palavras 

18-jan 11h Penha de França Uma letra mil palavras - Famílias 

23-jan 10h Olivais Uma letra mil palavras 

25-Jan 11h Olivais Uma letra mil palavras - Famílias 

08-Fev 11h S. Lázaro Uma letra mil palavras  - Famílias 

13-Fev 10h Belém Uma letra mil palavras 

19-Fev 10h Mª Keil Uma letra mil palavras 

22-Mar 15h Camões Uma letra mil palavras - Famílias 
 
LOCAL: BM Olivais 
DATAS: de 2ª feira a sábado, às 10H30 e 14H00 (de jan a jun) 
NOME DA ACTIVIDADE: À descoberta da Biblioteca 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: visitas guiadas à biblioteca e ao serviço de Bedeteca 
PUBLICO-ALVO: escolas (1º, 2º e 3º ciclo) 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia 
na biblioteca. E-mail: bedeteca.emp@cm-lisboa.pt | 21 850 71 00 

 

Nas seguintes Bibliotecas: Belém/ Camões / Coruchéus/ David Mourão-
Ferreira/ Maria Keil/ Natália Correia/ Olivais/ Orlando Ribeiro/ Penha de 
França/ São Lázaro 
 
DATA: setembro a junho 2014 

http://blx.cm-lisboa.pt/
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NOME DA ACTIVIDADE: Reinventar a Ilustração 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: As histórias são fontes de inspiração para outras 
leituras. Das palavras nascem imagens, desenhos, colagens, recortes de diversos 
materiais e cores. Reinventa-se a ilustração ao sabor de cada leitor 
PUBLICO-ALVO: Jardins-de-infância e escolas 1º CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 
 
DATA: setembro a junho 2014 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de histórias 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Hora de conto e ateliê 
PUBLICO-ALVO: Jardins-de-infância e escolas 1º CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 
 
DATA: setembro a junho 2014 
NOME DA ACTIVIDADE: Uma viagem pela Biblioteca 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Visita guiada. Nesta visita explicamos tudo o que os 
mais pequenos precisam de saber para poder usufruir de uma biblioteca.  
PUBLICO-ALVO: Jardins-de-infância e escolas 1º, 2º CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 
 

 
LOCAL: BM Camões 
DATA: setembro a junho 2014 
NOME DA ACTIVIDADE: Pessoa na Biblioteca  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Através de um breve resumo da vida e obra de 
Fernando Pessoa, esta atividade tem como objetivo sensibilizar os mais novos para o 
gosto da leitura e da escrita, assim como, sensibilizá-los para a importância da língua 
portuguesa. 
PUBLICO-ALVO: 4º ano, 1º e 2º CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 
 
LOCAL: BM S. Lázaro 
DATA: setembro a junho 2014 
NOME DA ACTIVIDADE: Reinventar os contos clássicos  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Recorrendo à coleção Memórias de Outras Infâncias, 
uma coleção de livro infantil editado entre 1900 e1979, e a partir dos contos clássicos 
e tradicionais, iremos propor a criação duma nova história. As crianças farão a 
seleção das personagens clássicas e, mantendo as suas características originais, dar-
lhe-ão vida em novas aventuras. 
PUBLICO-ALVO: 3º, 4º ano do 1º CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 
 

FAMÍLIAS 
 
NOME DA ACTIVIDADE: FADO REGUILA: Silêncio… Que se vai brincar ao fado! 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Participe numa inédita e interativa encenação musical 
de Fado, especialmente direcionada para bebés e crianças até aos seis anos de idade. 
De forma lúdica, divertida e pedagógica, “brincam-se” as sonoridades, a cultura e o 
vocabulário próprios do Fado envolvendo todo o público, numa aventura expressiva 

http://blx.cm-lisboa.pt/


                                    AGENDA CULTURAL DAS BLX_março 2014 
                                                                                                                                                           INFANTIL 

 

http://blx.cm-lisboa.pt  

 bibliotecasmunicipaisdelisboa                         

4 

pelos bairros castiços da Lisboa  antiga.  
Duração: 45m 
PUBLICO-ALVO: famílias  
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): preço: 5€ p/ participante 

DATAS/ LOCAIS 

Janeiro: sábado, dia 11 às 15:00  -  Biblioteca dos Olivais 

Fevereiro: sábado, dia 1 às 11:00 -  Biblioteca Palácio das Galveias 
Março: sábado, dia 1 às 15:00 - Biblioteca de Belém 

Abril: sábado, dia 5 às 15:00 - Biblioteca-Museu República e Resistência 
Junho: sábado, dia 7 às 15:00  - Biblioteca dos Coruchéus 

 
NOME DA ACTIVIDADE: Peixe japonês 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Vamos submergir nas lendas e histórias da cultura 
nipónica, onde os peixes têm um lugar de destaque. O traço, o papel e a aventura da 
imaginação numa oficina que é um misto de origami com expressão artística, através 
do desenho e da ilustração. 

PUBLICO-ALVO: famílias com crianças com idades entre os 6 e os 10 anos 

TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): preço: 5€ p/ participante 

nº mínimo de participantes: 10 participantes 
nº máximo de participantes: 25 participantes 
Inscrições: Cristina Salvador - cristinaflordesol@yahoo.com – 961173498 
DATAS/ LOCAIS 

18-Jan 15h BM Belém Oficina de ilustração 

01-Fev 15h BM Penha de França Oficina de ilustração 

08-Fev 11h BM Camões Oficina de ilustração 

01-mar 15h BM Coruchéus Oficina de ilustração  

08-Mar 15h BM S. Lázaro Oficina de ilustração 

22 mar 
 
11h 

BM Palácio Galveias 
 

Oficina de ilustração  
 

 
LOCAL: BM Orlando Ribeiro  

DATA: sábados às 11H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Yoga 
Por David Lacerda matos 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: As aulas de yoga para crianças constituem momentos 
de diversão, em que a interacção faz com que predomine um sentimento de amor, 
respeito, segurança e alegria.  
A prática das aulas é realizada através de histórias, sobretudo ligadas ao reino 
animal, posições (asanas) e sons (mantras), de músicas, jogos, sequências de 
respiração e relaxamento.  
Visa ensinar a respirar correctamente, trabalhar e incentivar a coordenação motora, 
desenvolver a capacidade de concentração, activa e passiva, e ajudar as crianças a 
crescerem emocionalmente, com uma elevada autoconfiança. 
Benefícios da prática de yoga na criança: 
- Relaxamento e concentração; 
- Expressão e criatividade; 
- Desenvolver a autoestima; 
- Aprender e corrigir posturas da coluna e membros; 
- Coordenação físico-motora; 

http://blx.cm-lisboa.pt/
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- Correcção de deficiências e problemas respiratórios; 
- Fortalecimento do sistema imunitário, especialmente através da libertação de 
toxinas; Disciplina. 
PUBLICO-ALVO: crianças entre os 3 e os 12 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 12,50€/ mês 
+ INFO e Inscrições: davidlacerdamatos@gmail.com 
  

DATAS/ LOCAIS 
BM CORUCHÉUS – de 1 a 21 mar 
BM PALÁCIO GALVEIAS – 24 mar a 14 abr 
NOME DA ACTIVIDADE: Oriente 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: No âmbito da atividade Peixe japonês, realizamos uma 
exposição inspirada num continente com vários continentes dentro de si: a Ásia.  
Um culto à diversidade e ao exotismo, numa ilustração feita de linha, cor, caligrafia, 
colagem e estampagem, sempre com o traço característico da autora, Cristina 
Salvador. 
Designer e ilustradora, cultiva desde cedo um especial gosto pelo desenho, pela 
escrita e pela expressão artística através da exploração do mundo fascinante do 
sonho e da imaginação. O seu trabalho vai desde o design de produto e ambientes, 
design de comunicação, ilustração, artesanato urbano, escrita de contos e criação de 
workshops para crianças. 
PUBLICO-ALVO: público em geral 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada livre. 
 

LOCAL: BM Orlando Ribeiro_Auditório 

DATA: 8 mar às 11H00 
NOME DA ACTIVIDADE: “Dragões, Princesas e muitas certezas” 
Intérprete: Animateatro 
SINOPSE DA ACTIVIDADE Gostávamos que tudo fosse perfeito? 
Porque é que as princesas têm que ficar presas às aparências? Existem príncipes 
encantados? E os dragões devem ser sempre os maus da fita? 
A nossa princesa acredita que tudo pode ser diferente, basta sonhar, deixarmo-nos 
levar pela imaginação, ser genuíno. 
Nas situações mais improváveis a curiosidade vai ensiná-la. 
Esta princesa cria novos trilhos, ela é mudança!  
PUBLICO-ALVO: famílias com crianças a partir dos 4 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 4€ 
 
DATAS/ LOCAIS  
BM Olivais -  8 março, sábado às 15H00 
BM Coruchéus – 10 maio, sábado às 15H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de Histórias O Grande Mergulho 
SINOPSE DA ACTIVIDADE MARIA vivia perto do mar, tão perto que até no seu 
nome morava o MAR... 
Vivia com seu Avô até ao dia em que mergulhou até ao fundo do MAR e encontrou a 
verdade mais preciosa com que alguma vez sonhara...  
Acontecimento Teatral a partir do universo do conto, do som e da voz abraçados 
numa viagem singular até ao fundo do fundo do mar. 
PUBLICO-ALVO: famílias com crianças a partir dos 4 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): 3€ por pessoa | preço especial no âmbito do 
Tricotando. 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:davidlacerdamatos@gmail.com
http://blx.cm-lisboa.pt/noticias/detalhes.php?id=875
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Reserva de bilhetes e informações: telma.pereira@live.com.pt 
 

LOCAL: BM Orlando Ribeiro_Sala Infantil 

DATA: 15 mar às 16H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Literacia com sabor a magia -– Temática do Mundo 
animal 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Ao entrar no Mundo Animal ficamos a conhecer o som 
dos animais e o seu habitat, assim como, perceber os alimentos que eles consomem 
e os que produzem. No final da história temos um jogo de tabuleiro gigante, onde em 
cada passo descobrimos um novo animal. 
Duração: 1 hora 
PUBLICO-ALVO: famílias com crianças entre os 1 aos 5 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 5€ (criança + adulto) 
IBNSCRIÇÔES: 918 770 545/ 913 548 998  / Email: 
geral@literaciacomsaboramagia.com 
 
DATAS/ LOCAIS  
BM Camões – 22 fevereiro 2014, sábado  
BM Coruchéus -15 março 2014, sábado 
BM Olivais -10 maio 2014, sábado 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de Histórias do Bica Teatro  
Karingana Blues  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: A partir do livro do poeta moçambicano José 
Craveirinha, “Karingana Wa Karingana” (“era uma vez”, em português) inicia-se a 
estória. Karingana Blues encena uma viagem pelos países de língua portuguesa, 
(re)contando histórias teatralizadas. Juntando teatro, música ao vivo, poesia, canções 
e meia dúzia de adereços provocamos de forma muito divertida (re)encontros, 
cumplicidades e sorrisos.  Textos do repertório tradicional lusófono, com encenação e 
interpretação de Paulo Patraquim. 
PUBLICO-ALVO: publico em geral 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): 3€ por pessoa | preço especial no âmbito do 
Tricotando. 
Reserva de bilhetes e informações para bicateatro@gmail.com | t.912529504  
 
LOCAL: BM Palácio Galveias - Sala Infantil 
DATA: 22 mar | 16H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Lançamento de livro “Duas histórias infantis a lápis de 
cor” de Maria Teresa Franco de Oliveira 
SINOPSE DA ACTIVIDADE Pais e Avós podem ler estas histórias aos vossos filhos 
e netos e a tantas outras crianças pequenas que conheçam. É preciso sentir em 
pequenino  o amor dos que cuidam de nós,  e assim crescer com o sentimento de 
confiança na vida. Estas duas histórias falam de experiências mais  sentidas, nos 
nossos quintais e jardins. É preciso cheirar os aromas das plantas que se deixam 
olhar e tocá-las também.  
PUBLICO-ALVO: publico em geral 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada livre. 

 
LOCAL/ DATA:  
(BM Camões, 25 janeiro) 
BM Olivais, 22 março  

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:telma.pereira@live.com.pt
mailto:geral@literaciacomsaboramagia.com
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BM Coruchéus, 29 março  
SEMPRE das 14H30 às 17H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Lã, bichos e outras estórias  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Todos os dias nos vestimos, mas será que sabemos de 
que é feita a nossa roupa...? Ou...como se fazem os tecidos? e de onde vem a lã que 
nos aquece, o algodão ou o linho? E as cores...? E se experimentássemos tecer, num 
tear de verdade 
PUBLICO-ALVO crianças dos 6 aos 10 anos (o adulto acompanha mas não 
participa) 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição Preço: €7,5 por criança 
N.º mínimo de participantes: 6 pessoas  
N.º máximo de participantes: 12 pessoas 
Inscrições: guidafonseca@gmail.com 

 
LOCAL: BM Camões 

DATA: 22 mar | 11H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de Histórias «O meu papá é grande, é forte, 
mas...» 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: de Coralie Saudo. 
Todas as noites é sempre a mesma coisa. Este papá de gravata e com um ar exausto 
não quer ir para a cama e faz uma grande birra antes de se ir deitar.Nesta história 
contada ao contrário, a inversão dos papéis diz-nos que um pai pode ser realmente 
grande e forte, mas nem por isso deixa de precisar de colo ou de ter medo do 
escuro. 
Vem ver o que este papá gostava de fazer antes de dormir ! 
E aventura-te num atelier de expressão plástica. 
N.º de Participantes: 10 crianças+10 Pais 
PUBLICO-ALVO: famílias com crianças dos 3 aos 10 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
tel: 213422158 | bib.camoes.infantil@cm-lisboa.pt 
 

LOCAL: BM Orlando Ribeiro_Auditório 

DATA: 22 mar às 11H00 
NOME DA ACTIVIDADE: FILMINHOS INFANTIS À SOLTA PELO PAÍS 
SINOPSE DA ACTIVIDADE pela Zero em Comportamento  
Aprofundando o trabalho que vem desenvolvendo desde há um ano e meio com o 
cinema para crianças, a Zero em Comportamento e o seu recente braço para a 
distribuição, a Projectos Paralelos, lançam agora um ambicioso projecto de uma REDE 
de exibição de Filminhos Infantis. 
Esta rede que, para já, liga Portimão, Lisboa, Cascais e o Fundão, mas que se espera 
venha a crescer em breve, fará mensalmente duas sessões de Filminhos Infantis, 
sendo que uma dessas sessões será para escolas e a outra para as famílias. 
Programa: A Grande Migração; Ex ET; As Aventuras de Miriam: A Batedeira 

Eléctrica; Os Porcos-espinhos e a cidade; A lengalenga da Panqueca; Música para 

um apartamento e seis bateristas; Rumores. 

+ INFO 
PUBLICO-ALVO: famílias com crianças entre os 4 aos 10 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 4€ 

 

http://blx.cm-lisboa.pt/
https://exchange.ptasp.com/owa/redir.aspx?C=cQ9ZHwgLQEel7QITfpe_3mrNts5rR9BItuLtERXMivOW7nrcnSgdPSLd1Ezk_215oYCgk_NIbLM.&URL=mailto%3aguidafonseca%40gmail.com
http://pesquisa.fnac.pt/Coralie-Saudo/ia390680
mailto:bib.camoes.infantil@cm-lisboa.pt
http://blx.cm-lisboa.pt/noticias/detalhes.php?id=890
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LOCAL: BM Orlando Ribeiro_Auditório 

DATA: 29 mar às 11H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Puf Puf , O Comboio Mágico 
Por MiniMundo 
Intérprete: Luisa Borges, Paula Pereira, Percussão - Sérgio Nogueira 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Entrem no comboio mágico para uma viagem que 
jamais esquecerão!  Ninguém sabe para onde Puf Puf vai, mas qualquer que seja a 
paragem , num local  selvagem  ou qualquer outro lugar maravilhoso , há sempre 
tantas coisa para ver, descobrir, ouvir e sentir.  Uma história com música original 
tocada ao vivo – vibrafone e outros instrumentos de percussão,  fantoches e  muita 
diversão. 
PUBLICO-ALVO: famílias com crianças entre os 1 aos 5 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: Adulto – 8€  criança – 6,5€   
 
DATAS/ LOCAIS 
BM Orlando Ribeiro – 29 março 2014, às 16h 
BM Camões – 12 abril 2014, às 10h30 
BM Penha de França – 17 maio 2014, às 16h 
NOME DA ACTIVIDADE: Poesia e taças tibetanas para bebés  
Por Paulo Condessa 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Viagem sensorial ultra relaxante para pais e filhos. 
Duração: 30 minutos 
N.º mínimo de participantes: 10 pessoas  
N.º máximo de participantes: 20 pessoas 
PUBLICO-ALVO : PARA grávidas e pais com bebés até aos 3 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 9€ um adulto e uma criança | 2 € por 
cada adulto extra, por sessão 
+ INFO e Inscrições: paulocondessa@gmail.com 

 
 
LOCAL/ DATA 
BMOR  
11 janeiro  
15h30 – atividade para bebés até aos 2 anos 
16h30 - atividade para crianças dos 2 aos 8 anos 
8 fevereiro  
15h30 – atividade para bebés até aos 2 anos 
16h30 - atividade para crianças dos 2 aos 8 anos 
8 março 
15h30 – atividade para bebés até aos 2 anos 
16h30 - atividade para crianças dos 2 aos 8 anos 
12 abril 
15h30 – atividade para bebés até aos 2 anos 
16h30 - atividade para crianças dos 2 aos 8 anos 
10 maio  
15h30 – atividade para bebés até aos 2 anos 
16h30 - atividade para crianças dos 2 aos 8 anos 
BM CAMÕES 
11 janeiro  
15h30 - atividades para bebés até aos 2 anos 
16h30 atividades para crianças dos 2 aos 8 anos 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:paulocondessa@gmail.com
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BM OLIVAIS 
22 fevereiro 

15h30 - atividade para bebés até aos 2 anos 

16h30 - atividade para crianças dos 2 aos 8 anos 
BM BELÉM 
15 março  

15h30 - atividade para bebés até aos 2 anos 

16h30 - atividade para crianças dos 2 aos 8 anos 
NOME DA ACTIVIDADE: Helen Doron Early English_ Inglês para os mais 
pequenos 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Helen Doron é uma marca internacional pioneira no 
ensino precoce da língua inglesa.  
Através de uma série de wokshops gratuitos convidamos a conhecer a nossa 
metodologia e proporcionar aos mais novos momentos de aprendizagem e diversão 
em inglês.  
Em cada sessão será trabalhado um tema específico através de canções, jogos, 
atividades e estimulação da expressão da língua inglesa. 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia 
nas respetivas Bibliotecas. 

 
LOCAL: BM Olivais 

DATA: 25 jan | 15H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Sessões de Música para Pais e Bebés pela Foco 
Musical 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Professores experientes fazem de uma aula, sobre 
música gravada, um autêntico concerto participado. Uma sessão onde o reforço 
multissensorial dos estímulos sonoros é a principal fonte de aculturação. Pais e filhos 
ouvem, experimentam, cantam, tocam e sobretudo… divertem-se! 

PUBLICO-ALVO: famílias com crianças até aos 5 anos 

TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 5€ uma criança e respetivo adulto 
acompanhante + 2,5€ por cada adulto extra, por sessão 
N.º mínimo de participantes: 5 crianças (inscrições limitadas à capacidade de cada 
salas) 
Informações e Inscrições: Cátia Santos | geral@focomusical.pt | T. 218429800 

 
 
LOCAL: BM Orlando Ribeiro 

DATA: no 1º sábado do mês (out 2013 a jun 2014) | das 16h às 16h45 
NOME DA ACTIVIDADE: Música para bebés pelo Conservatório de Música de 
Sintra 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Nos primeiros meses de vida, os bebés estão 
especialmente recetivos a absorver tudo o que os seus sentidos possam captar. 
Melodias, ruídos, simples vocábulos, ritmos, cadências e movimentos são um mundo 
novo por descobrir que disciplinas como a Música para Bebés procuram estimular. 
Neste programa de sessões mensais favorece-se o desenvolvimento da coordenação 
motora, cognitiva e linguística através da música. As sessões são orientadas pelo 
professor Paulo Cordeiro.  
PUBLICO-ALVO Bebés dos 9 meses aos 3 anos acompanhados pelos pais. 
N.º mínimo de participantes: 10 crianças  

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:geral@focomusical.pt
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N.º máximo de participantes: 15 crianças 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: criança + adulto (até máximo de 2 
adultos) – 10€/sessão 
Informações e Inscrições: Raquel Coelho e/ou Catarina Coelho | 
conservatoriodemusicadesintra@gmail.com | t. 219162628 
 
Nas seguintes Bibliotecas: Belém/ Camões / Coruchéus/ Olivais/ Orlando 
Ribeiro/ Penha de França/ São Lázaro 
DATA: setembro a junho 2014 
NOME DA ACTIVIDADE: Ler em família 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Empréstimo temporário de sacos temáticos com 
diferentes livros de literatura de vários géneros e suportes. Cada saco contém 4 
livros, fichas com sugestões de exploração das histórias e um diário bordo. 
PUBLICO-ALVO: até 5 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 
 

Nas seguintes Bibliotecas: Coruchéus/ Penha de França 
DATA: setembro a junho 2014 
NOME DA ACTIVIDADE: Mimos e Livros à mão de semear_ações de 
sensibilização à leitura 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: O projeto Mimos e Livros à Mão de Semear destina-se 
a crianças dos 9 aos 36 meses e visa criar um contato precoce com o livro e a leitura, 
através de ações de sensibilização para a leitura, quinzenais, ao sábado. 
PUBLICO-ALVO: crianças dos 9 aos 36 meses, acompanhadas de 1 adulto 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Inscrição prévia. 
 
Nas seguintes Bibliotecas: Belém/ Camões / Coruchéus/ David Mourão-
Ferreira/ Maria Keil/ Natália Correia/ Olivais/ Orlando Ribeiro/ Penha de 
França/ São Lázaro 
DATA: setembro a junho 2014 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de histórias 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Hora de conto e ateliê 
PUBLICO-ALVO: famílias com crianças até aos 10 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 
 
 
 
 

CONTACTOS REDE BLX 
 

Biblioteca Municipal de Belém 
Rua da Junqueira, 295/7 | 1300 – 338 Lisboa | Tel: 21 361 66 20/9 
bib.belem@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal Camões 
Largo do Calhariz, 17 – 2º esq. | 1200 – 086 Lisboa | Tel: 21 342 21 57/ 8 
bib.camoes@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal Coruchéus 
R. Alberto Oliveira | 1700 - 019 Lisboa | Tel: 218 172 049 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:conservatoriodemusicadesintra@gmail.com
mailto:bib.belem@cm-lisboa.pt
mailto:bib.camoes@cm-lisboa.pt
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bib.corucheus@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal Palácio Galveias 
Palácio Galveias – Campo Pequeno | 1049 – 064 Lisboa | Tel: 21 780 30 20  
bib.galveias@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal David Mourão-Ferreira 
Rua Padre Abel Varzim, 7 D | Bairro Casal dos Machados | 1800 – 291 Lisboa | Tel: 
21 853 63 37 | bib.dmferreira@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal Maria Keil 
Rua Maria José da Guia, 8 | 1750 – 358 Lisboa | Tel: 21 758 92 80 
bib.mkeil@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal Natália Correia 
Centro Social Polivalente | Rua Rio Cavado – Bairro Padre Cruz | 1600 – 700 Lisboa | 
Tel: 21 714 15 35 | bib.ncorreia@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal Olivais 
com serviço Bedeteca 
com serviço de Inclusão das BLX 
Palácio do Contador-Mor | Rua Cidade do Lobito – Olivais Sul | 1800 – 088 Lisboa | 
Tel: 21 853 66 76 | bib.olivais@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro 
com serviço Fonoteca 
Antigo Solar da Nora | Estrada de Telheiras, 146 | 1600 – 772 Lisboa | Tel: 21 754 90 
30 | bib.oribeiro@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal Penha de França 
Calçada do poço dos Mouros, 2| 1170 - 317 Lisboa | Tel: 21 816 07 50 | 
bib.pfranca@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal São Lázaro 
Rua do Saco, 1 | 1169 – 107 Lisboa | Tel: 21 885 26 72 
bib.slazaro@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Municipal Por Timor 
Rua de São Bento, 182 – 184 | 1200 – 821 Lisboa | Tel: 21 390 57 02 
bib.timor@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca-Museu República e Resistência (Cidade Universitária) 
Rua Alberto de Sousa, 10 A | Zona B do Rego | 1600 – 002 Lisboa | Tel: 21 780 27 
60 | bib.republica@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca-Museu República e Resistência (Grandella) 
Estrada de Benfica, 419 | 1500 – 078 Lisboa | Tel: 21 771 23 10 
bib.republica@cm-lisboa.pt 
 
Bibliotecas Itinerantes e Móveis 
Rua Mª Violante Vieira, Zona F, Edifício B, Lotes 9 e 10, loja 2 e 3 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:bib.corucheus@cm-lisboa.pt
mailto:bib.galveias@cm-lisboa.pt
mailto:bib.dmferreira@cm-lisboa.pt
mailto:bib.mkeil@cm-lisboa.pt
mailto:bib.ncorreia@cm-lisboa.pt
mailto:bib.olivais@cm-lisboa.pt
mailto:bib.oribeiro@cm-lisboa.pt
mailto:bib.pfranca@cm-lisboa.pt
mailto:bib.slazaro@cm-lisboa.pt
mailto:bib.timor@cm-lisboa.pt
mailto:bib.republica@cm-lisboa.pt
mailto:bib.republica@cm-lisboa.pt
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1500 – 350 Lisboa | Tel: 21 817 05 44 
bib.itinerantes@cm-lisboa.pt 
 
Hemeroteca 
Rua de São Pedro de Alcântara, 3 | 1250 – 237 Lisboa | Tel: 21 324 62 90/8 
hemeroteca@cm-lisboa.pt | http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt 
 
 
 
SITE: http://blx.cm-lisboa.pt 
 

 bibliotecasdelisboa 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:bib.itinerantes@cm-lisboa.pt
mailto:hemeroteca@cm-lisboa.pt
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/
http://blx.cm-lisboa.pt/
https://www.facebook.com/BibliotecasdeLisboa?ref=hl

