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JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS 1º,2º e 3º CEB 

 
LOCAL / DATA:  
Biblioteca dos Coruchéus | 7 e 8 Maio| 11h e 14h30 
Biblioteca Orlando Ribeiro | 14 e 15 Maio | 14h30 
NOME DA ACTIVIDADE: Vamos Brincar e Musicar com Mozart 
Programa Pedagógico pelo Serviço Fonoteca da BM Orlando Ribeiro 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Sabiam que um dia o senhor Leopold (1719-1787), pai 
de W. A. Mozart, escreveu uma sinfonia com brinquedos? Vamo-nos juntar aos 
Mozart, brincar e tocar a Sinfonia dos Brinquedos e conhecer um pouco da vida e 
obra desta família de músicos (c. 70 m de duração).Tragam um instrumento de 
brincar convosco. 
Lotação por sessão 25 participantes 
PUBLICO-ALVO : escolas do 1.º CEB 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
Isabel Novais | T. 21 7549030 | bib.oribeiro@cm-lisboa.pt 
 
LOCAL: Bib. Palácio Galveias 
DATA: 5 a 16 mai  (3ª a 6ª feira) às 10H30 e 14H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de Histórias sobre o LIVRO: “Mamã Maravilha”  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: O livro “Mamã Maravilha” descreve os diferentes 
estados de espirito das mães. Esta história é relatada por uma criança que vai 
apresentando os diferentes momentos/sentimentos que cada mãe vivencia: mamã 
ternura, mamã flor, mamã maravilha, mamã aborrecimento, mamã trovão, mamã 
surpresa, mamã guloseima, mamã canção, mamã silêncio…Um livro doce e 
encantador…Mágico de emoções! 
PUBLICO-ALVO: Jardim-de-Infância/Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico/ATL 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
Tel: 21 780 30 20/ bib.galveias@cm-lisboa.pt 
 
LOCAL: Bib. Palácio Galveias 
DATA: 5 a 16 mai  (3ª a 6ª feira) às 10H30 e 14H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de Histórias sobre o LIVRO: “Trocaslarocas” 
 SINOPSE DA ACTIVIDADE: Será realizada uma troca de brinquedos, no âmbito do 
Programa de Promoção da Leitura e das Literacias – Fiadeiras de Histórias, 
denominada “Trocaslarocas”.  
A atividade “Trocaslarocas”, será realizado em articulação com as Unidades de 
Educação – O Palhaço- CML. Deste modo, o referido projeto tem como missão fazer 
uma troca de brinquedos entre instituições escolares de jardim-de-infância e escolas 
do 1º ciclo do ensino básico. O jardim-de-infância o Palhaço será o promotor inicial 
deste projeto. 
Através da referida troca de brinquedos deseja-se que as instituições envolvidas 
proporcionem a todas as crianças levar para casa um objeto de afeto, um brinquedo. 
Queremos assim que as crianças tenham acesso a diferentes tipos de brinquedos 
que de outro modo não seria concretizável.  
Em simultâneo com a troca de brinquedos serão realizadas as fiadeiras de histórias. 
Na prática, as fiadeiras de histórias iniciam-se com a presença da princesa violeta e 
da sua boneca doce e ternurenta, a Clarinha. Ambas vão partilhar leituras animadas 
de livros mágicos com as crianças que as visitam…e ao mesmo tempo os meninos 
poderão escolher um brinquedo para levar no “colinho”…com beijinhos e miminhos. 
Propõe-se em complemento desta atividade a realização de uma exposição no 
1ºpiso da Biblioteca com recurso ao material existente sobre: 

http://blx.cm-lisboa.pt/
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 Manta de histórias: no âmbito das fiadeiras de histórias 

 Exposição “Memórias de outras Infâncias”: nomeadamente os cartazes 
existentes sobre este evento; 

 Coleção “Memórias de outras infâncias: divulgar documentos desta coleção 
depositada na BM S. Lázaro em expositores da hemeroteca; 

 Brinquedos antigos, que enquadrem esta temática, cedidos por clientes 
internos e externos. Estes ficam salvaguardados nos expositores de forma 
individual ou em conjunto com a coleção “Memórias de outras infâncias”. 

PUBLICO-ALVO: Jardim-de-Infância/Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico/ATL 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
Tel: 21 780 30 20/ bib.galveias@cm-lisboa.pt 
 
LOCAL: Bib. Palácio Galveias 
DATA: 5 a 16 mai  (3ª a 6ª feira) às 10H30 e 14H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Fiadeiras de Histórias sobre o LIVRO: “Mamã Maravilha”  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: O livro “Mamã Maravilha” descreve os diferentes 
estados de espirito das mães. Esta história é relatada por uma criança que vai 
apresentando os diferentes momentos/sentimentos que cada mãe vivencia: mamã 
ternura, mamã flor, mamã maravilha, mamã aborrecimento, mamã trovão, mamã 
surpresa, mamã guloseima, mamã canção, mamã silêncio…Um livro doce e 
encantador…Mágico de emoções! 
PUBLICO-ALVO: Jardim-de-Infância/ ATL/ Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
Tel: 21 780 30 20/ bib.galveias@cm-lisboa.pt 
 
LOCAL: Bib. Palácio Galveias 
DATA: 5 a 16 mai (3ª a 6ª feira) às 10H30 e 14H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Uma biblioteca é uma casa cheia de livros 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: O livro pode ser um amigo; uma casa cheia de livros é 
um local repleto de sentimentos para serem descobertos por quem o visita. 
PUBLICO-ALVO: Jardim-de-Infância 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
Tel: 21 780 30 20/ bib.galveias@cm-lisboa.pt 
 
LOCAL: Bib. Palácio Galveias 
DATA: 5 a 16 mai (3ª a 6ª feira) às 10H30 e 14H00 
NOME DA ACTIVIDADE: Eu quero saber…O que é uma biblioteca 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Uma viagem pedagógica e lúdica, pelos vários serviços 
e sectores da biblioteca que levará as crianças ao mundo do conhecimento e da 
descoberta 
PUBLICO-ALVO: Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico/ ATL 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
Tel: 21 780 30 20/ bib.galveias@cm-lisboa.pt 
 
LOCAL: Bib. Palácio Galveias 
DATA: 22 mai às 10H30  
NOME DA ACTIVIDADE: Dia do Autor Português – Inês Dunas 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: No âmbito das fiadeiras de histórias, o espaço infantil 
vai concretizar um Encontro com a Escritora Inês Dunas na comemoração da 
efeméride “Dia do Autor Português”. 
A Escritora Inês Dunas apresentará às crianças o seu livro “Os contos da Inês…Três 
contos de cada vez”. 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:bib.galveias@cm-lisboa.pt
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PUBLICO-ALVO: Escolas 1º Ciclo do Ensino Básico/ ATL 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
Tel: 21 780 30 20/ bib.galveias@cm-lisboa.pt 
 
LOCAL: Bib. dos 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 
 
LOCAL: Bib. 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: Bib. de 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. 
 
 

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: 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. 
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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. 

 

FAMÍLIAS 

 
LOCAL: Bib. Orlando Ribeiro 
DATA: 3 mai (no 1º sábado do mês_de out 2013 a jun 2014) | das 16H00 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  
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 
 
LOCAL: Biblioteca Orlando Ribeiro_sala Infantil 
DATAS: 
 3 mai às 16H30 (famílias com crianças > 3 anos) 
 6 e 8 mai às 10H30 (escolas 1º ano) 
NOME DA ACTIVIDADE: A Lagartinha verde 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: A Lagartinha Verde, como todas as pequenas 
lagartinhas, por vezes faz o que não devia fazer. O que acontecerá quando come o 
que não deve? Esta história resulta da parceria de um avô (que a escreveu) e sua 
filha (que a ilustrou). Fizeram este livro com o carinho que todas as crianças que 
querem descobrir a história da Lagartinha Verde merecem. 
Duração: 1h 30m 

Preço do livro: 8€ 
PUBLICO-ALVO: publico em geral 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 
bib.oribeiro@cm-lisboa.pt | tel: 217549030 
 
LOCAL: Bib. Orlando Ribeiro 
DATA: 10 maio  
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.  

http://blx.cm-lisboa.pt/
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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/ DATA:  
Biblioteca dos Coruchéus - 10 mai às 15H00 
Biblioteca Mª Keil – 24 mai às 10H30 
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. 
Reserva de bilhetes e informações: telma.pereira@live.com.pt 
 
LOCAL: Biblioteca dos Olivais 
DATA: 10 mai às 15H00 
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: Bib da Penha de França  
DATA: 17 mai, 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 

 
DATAS/ LOCAIS:  
Bib. da PENHA DE FRANÇA – 17 mai às das 17h30 às 18h30 
Bib. dos OLIVAIS  – 24 mai às das 17h30 às 18h30 
Bib. BELÉM - 20 de set das 15H00 às 16H00 
NOME DA ACTIVIDADE: A MENINA ELEGANTINA e o Gnomo Assustado 

http://blx.cm-lisboa.pt/
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(Conto-oficina) por Paulo Condesa 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Os livros são os mapas. O tesouro somos nós: a nossa 
alma aventureira, capaz de navegar a vida inteira. Hoje vamos mergulhar fundo e 
ouvir uma história que fala do encontro entre lados contrários, de diálogos (simétricos 
e... esquisitéticos), de desafios entre palavras, de viagens ao interior do coração. 
Pelo meio ainda fazemos jogos para imaginar, para respirar e para... criativar!    
PUBLICO-ALVO: para FAMÍLIAS (dos 6 aos 12 anos) 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 2,5 €/ por pessoa (permite adquirir o 
livro com desconto e dedicatória). 
+ INFO e Inscrições: paulocondessa@gmail.com 
 
LOCAL: Bib. Orlando Ribeiro_Auditório 
DATA: 21 e 22 mai  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: PAULO CONTRA O DRAGÃO, AS AVENTURAS DE MIRIAM: AS, 
MANCHAS VERDES, A TRANSFORMAÇÃO, COMIDA DE PÁSSARO, FÁBULAS 
DELIRANTES 1 
+ INFO 
PUBLICO-ALVO: famílias com crianças entre os 4 aos 10 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 4€ 
 
LOCAL: Bib. Orlando Ribeiro_Sala Infantil 
DATA: 24 mai  às 16H30  
NOME DA ACTIVIDADE: Nos caminhos da Savana/ As orelhas de Mutaba  
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Na grande savana africana, uma reunião é cancelada 
devido à ausência de Mutaba! 
Mutaba, era o elefante, que melhor simbolizava a bravura e fora por isso, eleito para 
guiar o seu clã… 
Duração: 1h15m 
Nº mínimo participantes: 15 
PUBLICO-ALVO: Famílias (com crianças > 6 anos) 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
Tel: 217549030 / bib.oribeiro@cm-lisboa.pt 
 
LOCAL: Bib. Camões 
DATA: 24 mai às 11H00 
NOME DA ACTIVIDADE: «O Abraço Perfeito» de Joanna Walsh 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Todos nós gostamos de abraços e este livro tem 
abraços de todos os tamanhos e feitios… Há abraços para namorados e abraços 
para traquinas. Abraços que surpreendem os aluados e abraços que picam tanto que 
nem imaginas… Mas, irás tu encontrar o abraço perfeito? Claro que sim!!! 
Vêm dar um abraço! 
E aventura-te num atelier de expressão plástica. 
(10 crianças + 10 Pais) 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:paulocondessa@gmail.com
http://blx.cm-lisboa.pt/noticias/detalhes.php?id=890
mailto:bib.oribeiro@cm-lisboa.pt
http://pesquisa.fnac.pt/Joanna-Walsh/ia243357
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PUBLICO-ALVO: Famílias com crianças a partir dos 3 aos 10 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante marcação prévia. 
bib.camoes.infantil@cm-lisboa.pt | tel: 213422158 
 
LOCAL: Bib. Palácio Galveias 
DATA: 24 mai das 15H00 às 18H00 
NOME DA ACTIVIDADE: “Construir um livro” - Workshop de Nic e Inês 
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Nesta oficina, os participantes têm a oportunidade de 
construir um livro, totalmente encadernado por si, através da manipulação de 
diferentes instrumentos e técnicas. Cada participante poderá personalizar o seu livro, 
trazendo consigo folhas e papeis a seu gosto ou até mesmo uma imagem para a 
capa. 
Nº de participantes: mínimo 8 / máximo 15 
Duração: 3 Horas (15H00 às 18H00) 
PUBLICO-ALVO: Famílias com crianças a partir dos 12 anos 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Preço: 15€ (materiais incluídos)  
Informações e inscrições para : ineslcostalmeida@gmail.com 
 
LOCAL: Bib. Orlando Ribeiro_Sala Infantil 
DATA: 31 mai  às 16H30  
NOME DA ACTIVIDADE: A Viagem Intergaláctica: apresentação do livro e atelier 
criativo   
SINOPSE DA ACTIVIDADE: Apresentação do livro “ O detetive Asa Branca e o 
menino que não sabia chorar” às crianças e famílias através de recursos lúdicos e 
expressivos, promovendo a curiosidade e interesse pelas personagens e enredo. 
Nº mínimo participantes:15 
PUBLICO-ALVO: Famílias (com crianças > 6 anos) 
TIPO DE ACESSO (livre/ inscrição): Entrada gratuita, mediante inscrição prévia. 
Tel: 217549030 / bib.oribeiro@cm-lisboa.pt 
 
LOCAL: Bib. 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 interação 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 corretamente, 
trabalhar e incentivar a coordenação motora, desenvolver a capacidade de 
concentração, ativa 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; 
- 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 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:ineslcostalmeida@gmail.com
mailto:bib.oribeiro@cm-lisboa.pt
mailto:davidlacerdamatos@gmail.com
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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. 
 
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. 
 
 
 

CONTACTOS REDE BLX 
 

Biblioteca de Belém 
Rua da Junqueira, 295/7 | 1300 – 338 Lisboa | Tel: 21 361 66 20/9 
bib.belem@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Camões 
Largo do Calhariz, 17 – 2º esq. | 1200 – 086 Lisboa | Tel: 21 342 21 57/ 8 
bib.camoes@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca dos Coruchéus 
R. Alberto Oliveira | 1700 - 019 Lisboa | Tel: 218 172 049 
bib.corucheus@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca Palácio Galveias 
Palácio Galveias – Campo Pequeno | 1049 – 064 Lisboa | Tel: 21 780 30 20  
bib.galveias@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca 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 

http://blx.cm-lisboa.pt/
mailto:bib.belem@cm-lisboa.pt
mailto:bib.camoes@cm-lisboa.pt
mailto:bib.corucheus@cm-lisboa.pt
mailto:bib.galveias@cm-lisboa.pt
mailto:bib.dmferreira@cm-lisboa.pt
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Biblioteca Maria Keil 
Rua Maria José da Guia, 8 | 1750 – 358 Lisboa | Tel: 21 758 92 80 
bib.mkeil@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca 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 dos 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 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 Penha de França 
Calçada do poço dos Mouros, 2| 1170 - 317 Lisboa | Tel: 21 816 07 50 | 
bib.pfranca@cm-lisboa.pt 
 
Biblioteca de São Lázaro 
Rua do Saco, 1 | 1169 – 107 Lisboa | Tel: 21 885 26 72 
bib.slazaro@cm-lisboa.pt 
 
 
 
Biblioteca 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 
1500 – 350 Lisboa | Tel: 21 817 05 44 
bib.itinerantes@cm-lisboa.pt 
 
Hemeroteca 
hemeroteca@cm-lisboa.pt | http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt 
 
 
 

http://blx.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
mailto:bib.itinerantes@cm-lisboa.pt
mailto:hemeroteca@cm-lisboa.pt
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/
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SITE: http://blx.cm-lisboa.pt 
 

 bibliotecasdelisboa 

http://blx.cm-lisboa.pt/
http://blx.cm-lisboa.pt/
https://www.facebook.com/BibliotecasdeLisboa?ref=hl

