ilustração Guiomar Teles

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE LISBOA

81ª feira do livro de lisboa
28 de abril a 15 de maio 2011
2ª a 5ª feira 12h30 – 23h | 6ª feira 12h30 – 24h | sábado 11h – 24h | domingo 11h – 23h

[SEMANA] QUANDO A TERRA TREMER…

pela Protecção Civil da CML (parceiro Passaporte Escolar)

Jardins-de-infância e Escolas Básicas 1º Ciclo

Acção de sensibilização sobre o risco sísmico e os comportamentos de
autoprotecção.

JOGO DA GLÓRIA

11 e 13 de maio quarta e sexta
14h30 às 15h30

pela Associação Abril

O jogo da Glória sobre o 25 de Abril é uma oportunidade para ensinar e
aprender cidadania e chamar a atenção das novas gerações para os ideais
defendidos pela Revolução de Abril.

público-alvo escolas 1º ciclo
local Stand BLX

28 abril quinta 14h às 16h

público-alvo escolas 1º ciclo (3º e 4º ano)
local Esplanada da Praça Verde

Público em geral
A CARRINHA-MUSEU

pela Câmara dos Ofícios

RETRATO QUÍMICO DA FEIRA DE LIVRO

A actividade consiste na transferência de imagens sobre a feira do livro,
com papel químico, e depois pintá-las com aguarelas.

Venha conhecer as histórias da carrinha-museu, que um dia foi
itinerante.

28 abril quinta 17h
local Junto ao stand BLX

28 abril quinta
3, 5, 10 e 12 maio terças e quintas 14h às 16h
público-alvo escolas 1º ciclo
local Stand das BLX

PILOTO AUTOMÁTICO – JAM SESSION
Dois músicos e vários instrumentos.
Venha participar e experimentar.

FIADEIRAS DE HISTÓRIAS

Era uma vez uma ﬁadeira que ﬁava histórias de manhã à noite. Histórias
com ﬁos de cor, com ﬁos macios, com ﬁos de enlaçar.

3 de maio terça 18h30 às 20h
local Esplanada da Praça Verde

29 de abril sexta
4, 6, 11,13 de maio quartas e sextas 14h às 16h
público-alvo Jardins-de-infância e escolas 1º ciclo
local Stand BLX

TAI CHI TAOÍSTA: PRÁTICAS ABERTAS
Associação de Tai Chi Taoísta de Portugal

O Tai Chi Taoísta artes internas e métodos é uma sequência de movimentos suaves que ajudam a equilibrar e a puriﬁcar a energia interna e a
transformar o corpo e a mente.

9 e 12 de maio segunda e quinta 19h00
UM DIA NA PRAIA

local Relvado

oﬁcina de expressão

Partindo do livro de Bernardo Carvalho «Um dia na praia» vamos construir
brinquedos com materiais recicláveis.

29 de abril sexta
2 e 9 de maio segundas 14h às 16h
público-alvo escolas 1º ciclo (1º e 2º ano)
local Esplanada da Praça Verde

[FIM-DE-SEMANA]
Para Famílias e público em geral
(DESA)FIOS COM DIREITOS
Pelo Espaço a Brincar

É uma actividade de participação e cooperação no conhecimento e
apropriação dos direitos da criança e do jovem. Conhecê-los, é o nosso
desaﬁo. Um espaço para expressão e aprendizagem baseado em valores
de respeito, partilha e solidariedade em ordem a uma cidadania plena e
responsável.

2 e 10 de maio segunda e terça 14h às 16h
público-alvo escolas 1º ciclo (3º e 4º ano)
local Stand BLX

FLORINDA, A CAMPONESA

Leitura de contos populares tradicionais e histórias da Quinta

VETERINÁRIO POR UMA HORA

Consulta médica de um animal da Quinta Pedagógica
(o coelho, o pato ou o borrego).

pela Quinta Pedagógica (parceiro Passaporte Escolar)

3 e 6 de maio terça e sexta 14h às 16h

OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE MARIONETAS: DE UM SACO
VAZIO UMA MARIONETA SURGIU!
pelo Museu da Marioneta

A partir de um simples saco de papel iremos construir uma marioneta.
Como será ela? Quais as suas características físicas? Qual a sua história?
Recorrendo à técnica da colagem e de cartolina muito colorida, cada
participante criará a sua personagem favorita que depois levará consigo.

30 de abril e 7 de maio sábados 14h30 às 17h
público-alvo Crianças dos 5 aos 10 anos
local Stand BLX

A CARRINHA-MUSEU

pela Câmara dos Ofícios

Venha conhecer as histórias da carrinha-museu, que um dia foi
itinerante.

30 de abril sábado
1,7, 8, 14 e 15 de maio sábados e domingos
15h30 às 17h30
local junto ao stand BLX

público-alvo escolas 1º ciclo
local Stand BLX e Esplanada da Praça Verde

NUNCA ESTÁ CONTENTE
oﬁcina de expressão

São histórias de animais, que não estão contentes na pele de animais que
são e desejam ser outra espécie… Mas aﬁnal ser o quê? Esta é a proposta
que Bruno Munari expõe no seu livro «Never content». Depois de ouvirem
a história, as crianças são desaﬁadas a construírem um livro.

4 e 12 de maio quarta e quinta 14h às 16h

público-alvo Jardins-de-Infância e escolas 1º ciclo (1º e 2º ano)
local Esplanada da Praça Verde

OFICINAS DE EXPRESSÃO

A história vai começar… Salpica com uma pitada de imaginação e mistura
tudo com amor; De uma tampa, faz uma rampa; De uma rolha, faz uma
solha; De uma embalagem uma viagem.

5 de maio quinta 14h às 16h

público-alvo Jardins-de-infância e escolas 1º ciclo
local Esplanada da Praça Verde

REVIVER PESSOA, EÇA, GARRETT… UM ENCONTRO
INESPERADO

pelo Teatro de Carnide, Umbigo Teatro e Lua Cheia Teatro para
todos

Já imaginou se Fernando Pessoa, Eça de Queirós e tantos outros escritores
se passeassem pela Feira do Livro? O que é que lhes diria?

30 de abril sábado 16h às 17h
1 de maio domingo 18h às 19h
7 de maio sábado 19h às 20h

local Stand BLX e recinto da Feira do Livro

FUNDAÇÃO DO GIL

Presença da mascote Gil e de um músico que irá interagir com as
crianças.

30 de abril sábado 17h

público-alvo Crianças dos 4 aos 12 anos
local Stand BLX

RETRATO QUÍMICO DA FEIRA DE LIVRO
HISTÓRIAS AO TELEFONE

Sabes construir um telefone com duas latas e um ﬁo? E contar histórias
neste telefone? Que histórias contarias? Como as vão ouvir do outro lado?
Histórias ao telefone, a partir do livro de Gianni Rodari.

9 de maio segunda 14h às 16h

público-alvo Jardins-de-infância e escolas 1º ciclo
local Stand BLX

Vem transferir imagens da feira do livro, com papel químico, e depois
pintá-las com aguarelas.

30 de abril e 14 de maio sábados 17h às 19h
público-alvo crianças dos 6 aos 10 anos
local Stand BLX

A FAMÍLIA PERNALTAS

pela Lua Cheia Teatro para todos

Todos diferentes, um pouco iguais... gordos, bem dispostos, magros,
esquecidos, curiosos, voadores, executivos, trabalhadores, energéticos,
simpáticos, activos, sonhadores e ... umas “elegantes” pernas altas!
Personagens desconcertantes, movimentam-se em andas, cativando os
olhares do público em momentos divertidos.

30 abril sábado 17h30
8 de maio domingo 18h30

CAPICUA, UMA PONTE ENTRE AS LETRAS CATALÃS E
PORTUGUESAS
pela Catalunyapresenta

Recital de poesia, acompanhado pelo violinista catalão Bernat Rebés
Ruiz.

7 de maio sábado 18h
local Stand BLX

local pelo recinto da feira

(DESA)FIOS COM DIREITOS
pelo Espaço a Brincar

CHAPÉUS NARRADORES

pelo grupo de contadores «Estórias de se tirar do Chapéu»
Pedro Lopes e Sílvia Romero
Dois ou mais contadores, cada um com a sua história e uma dezena
de chapéus todos diferentes, servem de ponto de partida para que as
histórias surjam.

É uma actividade de participação e cooperação no conhecimento e
apropriação dos direitos da criança e do jovem. Conhecê-los, é o nosso
desaﬁo. Um espaço para expressão e aprendizagem baseado em valores
de respeito, partilha e solidariedade em ordem a uma cidadania plena e
responsável.

8 de maio domingo 11h e 12h

público-alvo Crianças dos 8 aos 10 anos
local Stand BLX

30 de Abril sábado 20h
1 de Maio domingo 16 h
local Stand BLX

SOL MAIOR

Actuação dos jovens formandos do projecto «Sol Maior», oriundos de
Santa Maria dos Olivais e Ameixoeira.

8 e 15 de maio domingos 16h
local Palco Central

HISTÓRIAS COM MIMO

É com os 5 sentidos que conhecemos o mundo e as coisas. Nesta actividade vamos explorar a audição, a visão e o paladar. Para quê? Adivinha.

1 de maio domingo 11h30

público-alvo Crianças dos 2 aos 3 anos, acompanhadas de 1 adulto
local Stand BLX

CONSULTÓRIO DA OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO: VEM
BRINCAR AOS MÉDICOS!
pela Operação Nariz Vermelho

No consultório da ONV realizam-se Diagnósticos precoces de Riso,
Rastreios de Gargalhada, Transfusões de Humor e fazem-se Tratamentos
de Choque.

8 e 14 de maio domingo e sábado 16h30
local Stand BLX

ITINERÁRIO LITERÁRIO INFANTO-JUVENIL

Vamos visitar a Feira do Livro e “olhar os livros com olhos de ver”. Nos
stands dedicados à Literatura Infanto-juvenil, grupos de crianças vão perceber, de uma forma lúdica e criativa, como se organiza o itinerário que
um livro percorre: do autor, passando pela Feira, até chegar ao leitor…

1 de maio domingo 15h e 16h30
8 e 14 de maio domingo e sábado 15h

público-alvo Crianças entre os 6 e 12 anos.
os participantes não serão acompanhados pelos pais.
nº máximo de participantes 10
local Ponto de encontro _ Stand BLX

PILOTO AUTOMÁTICO – JAM SESSION
Dois músicos e vários instrumentos.
Venha participar e experimentar.

8 e 15 de maio domingos 17h às 18h30
local Esplanada da Praça Verde

UM DIA NA PRAIA

oﬁcina de expressão

Partindo do livro de Bernardo Carvalho «Um dia na praia» vamos construir
brinquedos com materiais recicláveis.

1 de maio domingo 17h30

público-alvo Famílias com crianças dos 6 aos 10 anos
local Esplanada da Praça Verde

ARRUADA MINHOTA

Grupo de Danças e Cantares do BESCLORE

Desﬁle de Gigantones e Cabeçudos, ao som de concertinas e bombos.
Pequenas actuações do rancho folclórico no recinto e praças da Feira.

14 de maio sábado
16h pç laranja e 18h pç verde e laranja
15 de maio domingo
15h pç verde, amarela e laranja e
17h pç amarela e laranja

A VIDA CULTURAL NA LISBOA DA I REPÚBLICA

Lançamento do livro de actas do colóquio nacional «A Vida Cultural na
Lisboa da I República». Estudos inéditos de Raquel Henriques da Silva,
Cecília Barreira, António Gomes, Jorge Trigo, Ana Homem de Melo, Jorge
Mangorrinha, Tiago Baptista, Mário Vieira de Carvalho, Daniel Pires e Eunice Relvas.

1 de maio domingo 18h30
local Stand BLX

HISTÓRIAS FIADAS EM LÃ

Hora do Conto por AMA (Ana Margarida Alpande)

É cruzando uma mão cheia de pedaços de lã que AMA, a contadora de
histórias, cria um ﬁo contínuo que liga personagens, lugares, emoções,
acções, e nos acorda a memória das histórias que aconteceram ou que,
dentro de nós, estão à espera… por inventar!

14 de maio sábado 20h
local Stand BLX

A MENINA QUE DETESTAVA LIVROS
pelo Grupo Ler em Alta

Era uma vez uma menina chamada Mina. Se, num livro, procurassem o
signiﬁcado do seu nome, descobririam que signiﬁca «peixe» em antigo
sânscrito. Mas Mina não sabia, porque nunca procurava o signiﬁcado de
nada em lado nenhum. Mina detestava ler e detestava livros.

7 de maio sábado 11h30

público-alvo Crianças dos 5 aos 10 anos
local Stand BLX

NOTÍCIAS DA FEIRA – OS PEQUENOS REPÓRTERES À
SOLTA

A Feira do Livro e todos os seus intervenientes (escritores, editores,
vendedores, dos quiosques de café) têm histórias para contar sobre a
Feira. Propomos que pequenos grupos agarrem nos seus blocos (para
escrever ou desenhar) e partam à procura de notícias para fazer um
pequeno jornal (em jeito de fanzine).

15 de maio domingo 11h às 12h
público-alvo Crianças dos 7 aos 10 anos
local Ponto de Encontro _ Stand BLX

ORQUESTRA GERAÇÃO

A Orquestra Geração resulta de um protocolo estabelecido entre a Câmara
Municipal de Lisboa e a Escola de Música do Conservatório Nacional.

7 de maio sábado

pelos alunos da EB1 Arquitecto Ribeiro Telles

14 de maio sábado

pelos alunos da EB1 Alexandre Herculano

15h às 15h45

local Palco Central

NUNCA ESTÁ CONTENTE
oﬁcina de expressão

São histórias de animais, que não estão contentes na pele de animais que
são e desejam ser outra espécie… Mas aﬁnal ser o quê? Esta é a proposta
que Bruno Munari expõe no seu livro “Never content”. Depois de ouvirem
a história, as crianças são desaﬁadas a construírem um livro.

15 de maio domingo 16h

público-alvo Famílias com crianças dos 4 aos 7 anos
local Stand BLX

AS VELHAS

pelo Joana Grupo de Teatro

Espectáculo de teatro de rua.
Várias senhoras de idade passeiam pelas ruas parando de quando em
quando… Às vezes no meio da rua parece que chegam a casa. Uma
mete-se na cama, outra estende roupa, outra sobe às árvores para
fazer tricot, outra mostra a toda a gente o que ninguém imagina.

7 de maio sábado 17h e 18h30
local pelo recinto da Feira do Livro

TAI CHI TAOÍSTA: PRÁTICAS ABERTAS

pela Associação de Tai Chi Taoísta de Portugal

este programa está sujeito a alterações

O Tai Chi Taoísta artes internas e métodos é uma sequência de movimentos suaves que ajudam a equilibrar e a puriﬁcar a energia interna e a
transformar o corpo e a mente.

7 e 8 de maio sábado e domingo 18h
local Relvado
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