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02 dezembro | sexta | 19h15
TEATRO
Viagem de Natal   
Embalados pelo sonho e aconchegados pelo calor da lareira da memória 
embarcamos numa viagem que para em todas as estações.

Dinamização: Estórias com Asas 
Entrada livre 
Duração: 60 min
Sugerido para M/5

02 dezembro | sexta | 18h00
HISTÓRIAS
Gadunhas, de Margarita del Mazo 
e Charlotte Pardi
Pode parecer estranho, mas estamos perante o início 
de uma grande amizade.

Dinamização: Inês Leitão | BLX
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/3

Biblioteca dos 
Coruchéus



03 dezembro | sábado | 11h00
HISTÓRIAS
Contos de Natal
O Natal é tempo de roupa quentinha, de sentar junto à lareira, 
comer bolinhos e ouvir histórias.

Dinamização: Inês Leitão | BLX
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/3

03 dezembro | sábado | 15h00
HISTÓRIAS
Contos de Natal e oficina de Origami
Ouvir histórias cheias de magia e depois construir objetos maravilhosos 
em origami. Que boa prenda de Natal!

Dinamização: Inês Leitão | BLX e Armanda Ferreira
Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/3

03 dezembro | sábado | 19h00
MÚSICA
Coro Infantil e Juvenil Lisboa Cantat
É um dos projetos da Associação Musical Lisboa Cantat e foi pensado 
para os mais novos.
Maestro: Jorge Carvalho Alves
Pianista: Vasco Robert

Dinamização: Associação Musical Lisboa Cantat
Entrada livre
Duração: 30 min
Sugerido para M/3



Livraria Tigre de Papel 
Neste Natal ofereça um livro! As Livrarias 
estarão nas Bibliotecas de Lisboa
2 e 3 dezembro | 14h30 > 20h30

Biblioteca da 
Penha de França

02 dezembro | sexta | 19h00
HISTÓRIAS
Contos de Natal   
O contador recorre a objetos mágicos e livros que narram contos de natal 
e de forma interativa, vai desfiando as histórias que todas as pessoas 
gostam de ouvir.

Dinamização: Bruno Batista 
Entrada livre 
Duração: 60 min
Sugerido para M/3

02 dezembro | sexta | 18h00
HISTÓRIAS
Contos de Natal
Sentar. Ouvir. Sonhar com renas, árvores cheias de bolas e luzes 
cintilantes. Venham partilhar este momento connosco.

Dinamização: Rita Belchior e Susana Costa  | BLX
Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/3



03 dezembro | sábado | 10h30
OFICINA
Vamos fazer presentes de Natal
Postais, árvores, bolas, estrelas, sinos, tudo é possível construir 
com um pouco de imaginação. Venham participar.

Dinamização: Margarida Frazão | BLX
Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/5

03 dezembro | sábado | 16h00
OFICINA
Oficina de Natal
os mais velhos irão ensinar algumas das suas técnicas utilizadas 
em trabalhos artesanais.

Dinamização: A Avó veio trabalhar e Fazer do bairro a nossa casa. 
No âmbito do programa Europe Challenge.
Entrada livre
Duração: 120 min
Sugerido para M/5

03 dezembro | sábado | 19h00
MÚSICA
Repertório de Natal para Clarinete 

Dinamização: João Pedro Santos
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/5



03 dezembro | sábado | 11h00
TEATRO
Pinheirinho de Natal   
A Antónia vive em Belém numa casa humilde, com um quintal cheio de 
flores e árvores de fruto. Entre elas há um pinheiro que não está feliz. 
Deseja tanto ajudar a sua amiga Antónia, que ganha a vida a vender a 
fruta que as suas belas árvores lhe dão. Mas não sabe o que há de fazer, 
só diz que não serve para nada… 
A primeira noite de Natal traz uma grande surpresa a este pinheirinho!

Dinamização: Teatro Cativar 
Entrada paga | 7€ p/pessoa (a partir dos 3 anos inclusive)
Reservas: reservas@cativar.com 
+ Info: www.cativar.com | 912346002
Duração: 45 min
Sugerido para M/3

02 dezembro | sexta | 18h30
TEATRO
A Loja dos Sonhos de Natal 
Na loja da avó Lita há sonhos para todos os gostos. 
Agora que se aproxima o Natal a azáfama é grande. 
São muitos os preparativos para que os clientes saiam dali satisfeitos e felizes. 
É que a avó distribui sonhos mas também histórias e lendas de encantar. 

Dinamização: Teatro Cativar
Entrada gratuita, mediante reserva: bib.marvila@cm-lisboa.pt
Duração: 50 min
Sugerido para M/3

Biblioteca de 
Marvila



03 dezembro | sábado | 18h00
DANÇA
Open Call  dos bailarinos da Companhia 
Portuguesa de Bailado Contemporâneo
3 Peças
Como foi no início | Francisco Ferreira
A procura por um universo ardente e gelado, translúcido e restrito, 
transporta a imagem de que o nada é possível mas tudo é concedido.
Esta vivência de oposição leva silenciado o coração do homem a 
envolver-se na sua própria dor. 
“Com o rio morto mesmo a lua e o sol será privado da sua própria luz”.
Almada E TUDO! | Maria Mira
“A princípio, por cartazes, entrevistas e outras preparações com as quais 
nada temos a ver, pensei tratar-se” 1 de um Manifesto escrito por extenso e 
não por corpos em movimento. “Quando subiu o pano também não fui capaz 
de perceber porque é que” 2 9 cadeiras, 1 mesa e uma resma de corpos se 
prostravam como se tivessem alguma coisa para dizer. “Só depois de meio ato 
é que descobri” 3 que como se de um sonho se tratasse se formara um teatro 
e no fim, tudo se esfumou como se nada tivesse acontecido.
Pelo frasear de Mário Viegas viaja 1 manifesto em 9 corpos.
Rodamos! E tudo!
Corrente | Beatriz Mira e Tiago Barreiros
Corpo. Ser sem alma. Consciência. A suposta alma do ser. O ser. Aquele que, 
acorrentado, compreende o seu pequeno mundo e aceita a enormidade 
fora das correntes que asseguram a sua existência. CORRENTE acompanha 
a formação de um ser uno pensando o papel da escolha numa sociedade 
onde viver implica a dualidade corpo-consciência. Explorando esta conexão, 
que se traduz em movimento plástico e vital, surge um dueto que procura 
sensibilizar para a unidade da existência.

Dinamização: Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo
Entrada paga | 7,5€ p/pessoa 
(desconto de 50% para residentes em Marvila, com cartão BLX)
Reservas: geral@cpbcontemporaneo.pt
Duração: 45 min
Sugerido para M/6



09 dezembro | sexta | 18h30
HISTÓRIAS
Contos de Natal 
O Natal é tempo de festa, de família e de amigos.  
A casa está quente. Cheira tão bem!
Esquecendo a azáfama própria da época, vamos fazer da biblioteca uma casa 
aconchegante onde “cabe mesmo toda a gente”. As lendas, as canções e os 
poemas de Natal serão os presentes que temos para dar. Será que as crianças 
e as suas famílias também têm prendas destas para partilhar? Fica o desafio.

Dinamização: Elsa Calado, Noélia Fernandes | BLX
Entrada gratuita, mediante reserva: bib.marvila@cm-lisboa.pt
Duração: 60 min
Sugerido para M/3

03 dezembro | sábado | 19h00
MÚSICA
Sub-Coro 
Coro Infantil da Biblioteca de Alcântara 
O Sub-Coro não é só um coro e não é só infantil. É um grupo que imagina 
e sonha junto palavras e melodias. Histórias cantadas. Como se cada som 
fosse uma nuvem onde repousar a cabeça e voar. Como se cada verso fosse 
um trampolim para saltar. Como se as vozes em harmonia fossem o eco de 
um sonho.
O Sub-Coro, promovido pela Cusca em parceria com a Biblioteca de 
Alcântara, encontra-se todos os sábados de manhã para - com a orientação 
do Professor Pedro Branco - construir um repertório original e único.

Dinamização: Cusca Cultura e Comunidade
Entrada gratuita, mediante reserva: bib.marvila@cm-lisboa.pt
Duração: 40 min
Sugerido para M/6



10 dezembro | sábado | 18h00
HISTÓRIAS
Contos de Natal 
O Natal é tempo de festa, de família e de amigos.  
A casa está quente. Cheira tão bem!
Esquecendo a azáfama própria da época, vamos fazer da biblioteca uma casa 
aconchegante onde “cabe mesmo toda a gente”. As lendas, as canções e os 
poemas de Natal serão os presentes que temos para dar. Será que as crianças e as 
suas famílias também têm prendas destas para partilhar? Fica o desafio.

Dinamização: Elsa Calado, Noélia Fernandes | BLX
Entrada gratuita, mediante reserva: bib.marvila@cm-lisboa.pt
Duração: 60 min
Sugerido para M/3

10 dezembro | sábado | 16h00
TEATRO
A Maior Flor do Mundo, de José Saramago 
e lustrações de André Letria   
E se as histórias para crianças passassem a ser leitura obrigatória para 
os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto 
tempo têm andado a ensinar?“
Espetáculo integrado nas Comemorações do Centenário de José 
Saramago. Produção: Foco Lunar Criação: Vasco Letria Música original: 
Inversus Coreografia: Paula Pinto.

Dinamização: Foco Lunar 
Entrada paga | 8€ p/pessoa 
(desconto de 50% para residentes em Marvila, com cartão BLX )
Reservas: reservas@focolunar.com | 916 762 706
Duração: 45 min
Sugerido para M/3



Livraria Tinta dos nervos 
Neste Natal ofereça um livro! As Livrarias 
estarão nas Bibliotecas de Lisboa
2 e 9 dezembro | 15h00 > 20h30
3 e 10 dezembro | 11h00 > 20h30

Edições do Saguão 
Neste Natal ofereça um livro! As Livrarias 
estarão nas Bibliotecas de Lisboa
2 e 9 dezembro | 15h00 > 20h30
3 dezembro | 11h00 > 20h30

Livraria Ferin 
Neste Natal ofereça um livro! As Livrarias 
estarão nas Bibliotecas de Lisboa
2 e 9 dezembro | 15h00 > 20h30
3 e 10 dezembro | 11h00 > 20h30

Loja BLX
Neste Natal ofereça um livro!
Faça as suas compras na Loja BLX das 
Bibliotecas de Lisboa.
2, 3, 9 e 10 dezembro | 11h00 > 20h30

Projeto Roda Livro
Bicicleta itinerante recheada de livros 
onde existe a possibilidade de troca, 
doação ou comercialização a preços 
reduzidos.
2 e 9 dezembro | 15h00 > 20h30
10 dezembro | 11h00 > 20h30

02 dezembro | sexta | 11h00 e 18h00
OFICINA
Construção de cartões e etiquetas de Natal 
Colocar uma mensagem num cartão ou etiquetas nos presentes pode 
ser uma tarefa mais divertida depois de participar nesta oficina. 

Dinamização: Maria José Leite | BLX
Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/5

Biblioteca 
Palácio Galveias



03 dezembro | sábado | 11h00 e 18h00
OFICINA
Construção de cartões e etiquetas 
de Natal 
Colocar uma mensagem num cartão ou etiquetas nos 
presentes pode ser uma tarefa mais divertida depois 
de participar nesta oficina. 

Dinamização: Maria José Leite | BLX
Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/5

03 dezembro | sábado | 16h00
APRESENTAÇÃO DE LIVRO 
Cadernos de Ensaios, de Celso Correia  
Dando continuidade a um propósito delineado desde o início 
do seu percurso, o poeta coloca os seus pensamentos, a que 
chama ensaios, ao escrutínio de quem lê. 

Dinamização: Celso Correia
Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/12

02 dezembro | sexta | 19h15
MÚSICA
Repertório de Natal 
para Clarinete 

Dinamização: João Pedro Santos
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/5

02 dezembro | sexta | 18h30
OFICINA
Oficina de Escrita Criativa
Como criar mundos ficcionais   
Nárnia, Tatooine, Arrakis, Listenbourg têm em comum serem mundos 
ficcionais que alimentam a nossa imaginação. Vamos criar novos lugares 
- com respetivas geografias, habitantes e modos de organização - para 
as histórias e as viagens dos nossos heróis?

Dinamização: Adelaide Bernardo | BLX 
Entrada gratuita, mediante marcação prévia: bib.galveias@cm-lisboa.pt
Duração: 90 min
Sugerido para M/16



09 dezembro | sexta | 11h00 e 18h00
OFICINA
Construção de cartões e etiquetas de Natal 
Colocar uma mensagem num cartão ou etiquetas nos presentes pode ser 
uma tarefa mais divertida depois de participar nesta oficina. 

Dinamização: Maria José Leite | BLX
Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/5

03 dezembro | sábado | 19h15
MÚSICA
Coro Vozes da Terra 
Os 25 elementos que compõem o grupo, acompanhados 
de dois percussionistas, interpretam canções de embalar 
e do ciclo da vida, de liberdade e de esperança, espirituais 
e de júbilo. 
Direção: Luís Almeida Piano e percussões: Inês Sobreda 
Percussões: Frederico Furtado 

Dinamização: Coro Vozes da Terra
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/5

03 dezembro | sábado | 19h00
TEATRO
Viagem de Natal   
Embalados pelo sonho e aconchegados pelo calor da lareira da memória 
embarcamos numa viagem que para em todas as estações.

Dinamização: Estórias com Asas 
Entrada livre 
Duração: 60 min
Sugerido para M/5

09 dezembro | sexta | 18h30
APRESENTAÇÃO DE LIVRO 
Aurorae, de Raul Caeiro   
Aurorae é um livro de poesia ímpar, que nos leva numa viagem 
soberba pelos meandros da vida e da sensualidade das palavras. 

Dinamização: Raul Caeiro 
Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/12



09 dezembro | sexta | 19h00
OFICINA
Oficina de Escrita Criativa
Escrever 2023   
Quer definir objetivos de escrita para 2023? Vamos partilhar exercícios e 
sugestões para desenvolver a sua escrita no ano que agora se aproxima.

Dinamização: Adelaide Bernardo | BLX 
Entrada gratuita, mediante marcação prévia: bib.galveias@cm-lisboa.pt
Duração: 90 min
Sugerido para M/16

09 dezembro | sexta | 19h00
MÚSICA
Música Clássica   
Repertório: 1 - “Benedictus”, Oratorio de Noël, OP. 12 (C. Saint-Saëns) - Yoann 
Auboyneau e Constança Melo; 2 - “I’ll be home for Christmas” (W. Kent) - 
Constança Melo; 3 - “Have yourself a Merry Little Christmas” (H.Martin) - Yoann 
Auboyneau; 4 - “All I Ask of You” - Phantom of the Opera (A.L Webber) - Yoann 
Auboyneau e Constança Melo; 5 - “Pie Jesu” (A.L Webber) - Constança Melo; 
6 - “Silent Night” (F. Gruber) - Yoann Auboyneau e Constança Melo; 7 - “White 
Christmas” (I. Berlin) - Yoann Auboyneau; 8 - “Alleluja”- do moteto “Exultate 
Jubilate” K.165 (W.A Mozart) - Constança Melo; 9 - “Adeste Fideles” (Rei D.Afonso 
IV) - Yoann Auboyneau e Constança Melo; 10 - “O Du Mein Holder Abendstern” 
- da Ópera “Tannhaüser” (R.Wagner); 11 - “Jingle Bells” (J.Pierpont) - Yoann 
Auboyneau e Constança Melo; 12 - “Minuit Chrétien/Oh Holy Night” (A.Adam) - 
Yoann Auboyneau e Constança Melo.
Soprano coloratura: Constança Melo 
Barítono: Yoann Auboyneau 
Pianista: João Romeiras

Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/5



10 dezembro | sábado | 11h00
LEITURA
Ler-in 
Este ano a história de Natal na Biblioteca, vai ser diferente!
Vamos contar o Natal a quatro patas!
Vem descobrir como, numa experiencia única, proporcionada pelas sessões Ler-in!

Dinamização: Associação Mão Guia
Entrada gratuita, mediante marcação prévia: bib.galveias@cm-lisboa.pt
Duração: 45 min
Sugerido de 4 a 8 anos

10 dezembro | sábado | 12h00, 15h00 e 18h00
OFICINA
Construção de cartões e etiquetas de Natal 
Colocar uma mensagem num cartão ou etiquetas nos presentes pode ser 
uma tarefa mais divertida depois de participar nesta oficina. 

Dinamização: Maria José Leite | BLX
Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/5

10 dezembro | sábado | 19h00
MÚSICA
Orquestra Os Violinhos   
Orquestra de formação, com um carácter pedagógico, tem 
também objetivos artísticos e desempenha um importante papel 
de descentralização cultural e de responsabilidade social.

Dinamização: Academia de Música de Lisboa
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/3



Livraria Ler Devagar 
Neste Natal ofereça um livro! As Livrarias 
estarão nas Bibliotecas de Lisboa
9 dezembro | 15h00 > 20h30
10 dezembro | 11h00 > 20h30

Loja BLX
Neste Natal ofereça um livro!
Faça as suas compras na Loja BLX das 
Bibliotecas de Lisboa.
9 e 10 dezembro | 11h00 > 20h30

09 dezembro | sexta | 15h00 > 20h30
MERCADO DE NATAL
Mercado de Natal d’ O Ninho   
A Biblioteca de Alcântara recebe o Mercado de Natal d’ O Ninho, uma 
associação que apoia mulheres vítimas de prostituição, através da 
promoção do desenvolvimento de competências sociais e profissionais. 
Neste mercadinho tão especial, poderá encontrar uma grande variedade de 
produtos confecionados por estas mulheres, sendo que o valor das vendas 
realizadas reverterá para as próprias.

Dinamização: Associação O Ninho 
Entrada livre

Biblioteca de 
Alcântara



10 dezembro | sábado | 19h00
MÚSICA
Música Clássica   
Repertório: 1 - “Benedictus”, Oratorio de Noël, OP. 12 (C. Saint-Saëns) - Yoann 
Auboyneau e Constança Melo; 2 - “I’ll be home for Christmas” (W. Kent) - 
Constança Melo; 3 - “Have yourself a Merry Little Christmas” (H.Martin) - Yoann 
Auboyneau; 4 - “All I Ask of You” - Phantom of the Opera (A.L Webber) - Yoann 
Auboyneau e Constança Melo; 5 - “Pie Jesu” (A.L Webber) - Constança Melo; 
6 - “Silent Night” (F. Gruber) - Yoann Auboyneau e Constança Melo; 7 - “White 
Christmas” (I. Berlin) - Yoann Auboyneau; 8 - “Alleluja”- do moteto “Exultate 
Jubilate” K.165 (W.A Mozart) - Constança Melo; 9 - “Adeste Fideles” (Rei D.Afonso 
IV) - Yoann Auboyneau e Constança Melo; 10 - “O Du Mein Holder Abendstern” - da 
Ópera “Tannhaüser” (R.Wagner); 11 - “Jingle Bells” (J.Pierpont) - Yoann Auboyneau 
e Constança Melo; 12 - “Minuit Chrétien/Oh Holy Night” (A.Adam) - Yoann 
Auboyneau e Constança Melo.
Soprano coloratura: Constança Melo
Barítono: Yoann Auboyneau
Pianista: João Romeiras

Entrada livre
Duração: 60 min
Sugerido para M/5

09 dezembro | sexta | 18h30
MÚSICA
Comemoração do 8º aniversário do Cante 
como Património Imaterial da Humanidade 
Contanto com mais de 200 atuações de Norte a Sul do País, receberemos 
a Associação Cultural e Recreativa AlCante, com o objetivo de celebrar o 8º 
aniversário do Cante Alentejano como Património Imaterial da Humanidade, 
contribuindo para a preservação das tradições etnográficas, culturais e 
a moda do Cancioneiro Popular Alentejano. Esta sessão contará com a 
apresentação do website do AlCante por parte de Miguel Ramires Ramos.

Dinamização: AlCante
Entrada livre
Duração: 90 min
Sugerido para M/5



10 dezembro | sábado | 10h30
OFICINA
Este Natal vamos fazer os nossos postais pop up   
Vamos criar postais pop up natalícios divertidos e mágicos para oferecer a 
todas as pessoas.

Dinamização: Susana Costa | BLX
Entrada livre
Duração: 120 min
Sugerido para M/5

09 dezembro | sexta | 18h30
HISTÓRIAS
Contos de Natal
O espírito natalício também vive dentro das histórias e a biblioteca 
quer reunir todas as pessoas num serão de contos muito especial.

Dinamização: Susana Costa e Rita Belchior | BLX
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/5

Biblioteca 
de Belém



10 dezembro | sábado | 19h00
MÚSICA
Duo de Jovens Afegãos   
Este duo surgiu na sequência do processo de integração 
socioprofissional, decorrente da missão de acolhimento 
de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa
Voz e harmonium afegão: Daryab Shab Ahang
Tábla: Wahidullah Amiri

Dinamização: Cruz Vermelha Portuguesa
Entrada livre
Duração: 40 min
Sugerido para M/5

10 dezembro | sábado | 15h00
OFICINA
Decorações de Natal 
O Natal é a árvore, o presépio e os enfeites. Vem criar 
as tuas próprias decorações de Natal com imaginação 
e muita criatividade! 

Dinamização: Susana Costa | BLX e Clara Ferreira | CAL
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/3



9 dezembro | sexta | 19h00
MÚSICA
Duo de Jovens Afegãos   
Este duo surgiu na sequência do processo de integração 
socioprofissional, decorrente da missão de acolhimento 
de emergência da Cruz Vermelha Portuguesa
Voz e harmonium afegão: Daryab Shab Ahang
Tábla: Wahidullah Amiri

Dinamização: Cruz Vermelha Portuguesa
Entrada livre
Duração: 40 min
Sugerido para M/5

10 dezembro | sábado | 14h00
OFICINA
Frascos de Natal DIY  
Construção de presentes de Natal reutilizando frascos de vidro e restos de 
outros materiais (cada família deverá trazer um frasco de vidro com tampa).

Dinamização: Margarida Morais | BLX
Entrada gratuita mediante marcação prévia: margarida.morais@cm-lisboa.pt
Lotação: 8 famílias (1 adulto + 1 criança)
Duração: 90 min
Sugerido para M/8

Biblioteca 
Camões



10 dezembro | sábado | 19h00
MÚSICA
Repertório de Natal para Clarinete 

Dinamização: João Pedro Santos
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/5

10 dezembro | sábado | 15h30 > 19h00
JOGO
Caça ao Tesouro
Arranja uma equipa. Segue as pistas. 
Descobre os segredos da biblioteca e 
encontra o tesouro.

Dinamização: Maria Santos Silva | BLX
Entrada livre
Sugerido para M/5



Stolen Books
Neste Natal ofereça um livro! As Livrarias 
estarão nas Bibliotecas de Lisboa
10 dezembro | 11h00 > 20h30

Loja BLX
Neste Natal ofereça um livro!
Faça as suas compras na Loja BLX das 
Bibliotecas de Lisboa.
9 e 10 dezembro | 11h00 > 20h30

9 dezembro | sexta | 19h15
MÚSICA
Repertório de Natal para Clarinete 

Dinamização: João Pedro Santos
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/5

09 dezembro | sexta | 18h30
HISTÓRIAS
Sessão de histórias solidárias
Uma história em troca de um bem que reverterá para 
uma instituição de solidariedade social.

Dinamização: Rute Teixeira | BLX
Entrada livre
Duração: 45 min
Sugerido para M/5

Biblioteca 
Orlando Ribeiro



10 dezembro | sábado | 11h00 > 20h00
MERCADO DE NATAL 
Pequenos artigos para grandes ofertas 
Os mercados de Natal fazem parte da época festiva que se aproxima. 
Venha à Biblioteca e encontre artigos que vai gostar de oferecer.

Dinamização: BLX
Entrada livre
Sugerido para M/3

10 dezembro | sábado | 11h00
HISTÓRIAS
Natal dos bebés 
Entre sons e cores, mãos e ouvidos pequeninos serão estimulados a sentir 
o natal, festa mágica e especial. Através de algumas histórias e dinâmicas 
sensoriais, este é um convite para os pequenos leitores com o objetivo de 
desenvolver o potencial cognitivo e criativo das crianças e despertar nelas o 
hábito de ouvir e sentir prazer nas situações que envolvem a leitura.

Dinamização: Rute Teixeira | BLX
Entrada livre
Lotação: 20 pessoas
Duração: 30 min
Sugerido dos 9 aos 36 meses



10 dezembro | sábado | 19h00
HISTÓRIAS
Contos de Natal   
O contador recorre a objetos mágicos e livros que narram contos de natal 
e de forma interativa, vai desfiando as histórias que todas as pessoas 
gostam de ouvir.

Dinamização: Bruno Batista 
Entrada livre 
Duração: 60 min
Sugerido para M/3

10 dezembro | sábado | 15h00
HISTÓRIAS
Feliz monstruoso Natal! 
E se este ano o lugar do Pai Natal for ocupado por um monstro verde, 
grande e assustador? Serás capaz de olhar para além da aparência? 
Este ano o Natal na biblioteca será de amizade, aceitação, respeito e 
tolerância. 
Hora do conto seguida de oficina de expressão plástica.
A partir do livro Monster Christmas, de Giles Andreae.

Dinamização: Rute Teixeira | BLX
Entrada livre
Lotação: 20 pessoas
Duração: 45 min
Sugerido dos 4 aos 10 anos



No decorrer destas atividades, são captadas imagens e som para divulgação pela CML, entidade parceira ou promotora, nos respetivos 
meios de comunicação, como redes sociais e sites institucionais.

Livraria Ferin
Livraria Ler Devagar
Livraria Tinta dos Nervos
Livraria Tigre de Papel
Programa Europe Challenge
Roda Livro
Raul Caeiro
Stolen Books
Yoann Auboyneau

or
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Parceiros 
A Avó veio trabalhar
Academia de Música de Lisboa
Alcante
Armanda Ferreira
Associação O Ninho
Associação Mão Guia
Bruno Batista
CAL
Cativar
Celso Correia
Companhia Portuguesa de 
Bailado Contemporâneo

Constança Melo
Coro infantil Lisboa Cantat
Coro Vozes da Terra
Cruz Vermelha Portuguesa
Cusca Cultura e Comunidade
Duo Afegão
Estórias com Asas
Edições do Saguão
Fazer do bairro a nossa casa
Foco Lunar
João Pedro Santos 
João Romeiras

Programa sujeito a alterações sem aviso prévio.

Biblioteca de Alcântara
218 173 730 
bib.alcantara@cm-lisboa.pt 
Rua José Dias Coelho 27-29

Biblioteca de Belém
218 172 580
bib.belem@cm-lisboa.pt 
Rua da Junqueira 295 - 297

Biblioteca Camões
218 172 360
bib.camoes@cm-lisboa.pt 
Largo do Calhariz, 17 – 1º andar

Biblioteca dos Coruchéus
218 172 049
bib.corucheus@cm-lisboa.pt 
Rua Alberto Oliveira

Biblioteca de Marvila
218 173 000
bib.marvila@cm-lisboa.pt 
Rua António Gedeão

Biblioteca Orlando Ribeiro
218 172 660 
bib.oribeiro@cm-lisboa.pt 
Antigo Solar da Nora, 
Estrada de Telheiras 146

Biblioteca Palácio Galveias
218 173 090 
bib.galveias@cm-lisboa.pt 
Campo Pequeno

Biblioteca da Penha de França
218 172 410 
bib.pfranca@cm-lisboa.pt 
Rua Francisco Pedro Curado, 6-A e 8-A

desde 1840


