Conversar.
Ouvir.
Jogar.
Acampar.
E ler.

Bibliotecas
de Lisboa
86.ª Feira
do Livro
de Lisboa
26 maio >
13 junho
2016
2.ª a 5.ª feira
12h30 > 23h
6.ª feira e
vésperas feriado
12h30 > 24h
sábados
11h > 24h
domingos e feriados
11h > 23h

horário da feira

Músicas
Inesperadas

Serviço de Fonoteca | BLX
Um quarteto sublime nascido num
campo de concentração, uma
peça de piano de uma só nota,
uma peça para 100 metrónomos,
dissonâncias seiscentistas,
polifonias das tribos da África
Central, fantasmagorias vocais
das estepes de Tuva e, quem diria,
uma sinfonia escrita por um
surdo… O mundo está cheio de
manifestações musicais que se
pautam pelo inesperado, o bizarro
e a transcendência. O Serviço de
Fonoteca desafia os nossos
ouvidos com uma escolha
surpreendente de músicas para
degustar confortavelmente no
Stand das BLX.

16h
Tum Tum Tum.
Que histórias vais
contar?
Teatro infantil
interativo

Nuno Cintrão e Ana Lúcia
Magalhães (Conservatório de
Música de Sintra)
Se os peluches ganhassem vida,
que histórias teriam para nos
contar? Vem viver uma aventura
musical com personagens
extraordinárias, numa história
que tu próprio vais ajudar a
construir.
Stand BLX
Dos 6 aos 9 anos
ou 10 aos 14 anos

Stand BLX
Público em geral

horário da feira
Exposição inserida
na semana da Terra

todos
os
dias

Estufa Fria de Lisboa
Público em geral
NOTA: Acesso mediante
ingresso na Estufa Fria.

horário da feira

Rede BLX

Bibliotecas de Lisboa
86.ª Feira do Livro de Lisboa
26 maio > 13 junho 2016
Parque Eduardo VII

Conheça a rede de Bibliotecas
de Lisboa, os serviços e
programação, descubra os
nossos catálogos e faça o seu
cartão de utilizador BLX.

quinta
feriado

Stand BLX

horário da feira

14h
Banda de Música do
Regimento de
Sapadores
Bombeiros de
Lisboa
Concerto

Biblioteca
Itinerante de
Lisboa
As Bibliotecas Itinerantes
percorrem a cidade desde 1960.
Inicialmente eram duas carrinhas
Citroen, as conhecidas “pão de
forma”, que percorriam todos os
bairros da cidade com o objetivo
de proporcionar aos munícipes a
leitura e a aprendizagem gratuita.
Cinquenta e seis anos depois, a
biblioteca itinerante continua em
movimento. Todos os dias visita
um bairro da cidade, e entrega os
livros escolhidos pelos
moradores. Há ainda tempo para
ler as notícias do dia e ouvir as
histórias do bairro.
Em 2016 a Biblioteca regressa à
Feira do Livro de Lisboa.

A Banda do RSB apresenta-se com
o garbo e o profissionalismo da
instituição que representa,
cimentada por uma forte tradição
histórica de rigor e disciplina, com
os olhos postos na sociedade
civil, procurando, com naipes
versáteis de instrumentos,
adaptar o repertório das suas
execuções às circunstâncias do
evento e às expectativas do
público.

Livraria Municipal
de Lisboa
A livraria municipal já está
disponível on-line. Investigadores
e apaixonados pela cidade de
Lisboa podem conhecer e adquirir
gravuras e livros sobre
várias temáticas.
Visite-nos
www.cm-lisboa.pt/livraria-municipal
Stand Livraria
Público em geral

Sombreamento do
Espaço Infantil
Público em geral

16h
Orquestra
Tradicional da CPL
Arruada e concerto
Alunos da Casa Pia de Lisboa

A Orquestra Tradicional é
composta por educandos da Casa
Pia de Lisboa que frequentam as
atividades musicais de percussão
tradicional, gaita de foles e banda
filarmónica juvenil.
O repertório tem na sua matriz a
música etnográfica portuguesa de
tradição oral e escrita,
perpetuando desta forma a
valorização e transmissão do
património musical português.
Pelo recinto da Feira
Público em geral

Ana Cristina Pereira
(Livros Horizonte)

A autora dá-nos a conhecer a
cidade onde vivemos hoje e a
Lisboa de outros tempos. Como
se formou, quem nela habitou, os
pontos de interesse de hoje e de
antigamente. Serão desvendados
segredos escondidos há centenas
de anos nos monumentos e nas
ruas da cidade.
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sexta

21h30
Leituras encenadas
Grupo de Teatro PAR’SER
(ILGA Portugal)

A partir de histórias infantis
escritas pelo próprio grupo, sobre
temáticas: género, orientação
sexual e identidade de género.
Stand BLX
Público em geral

Vem descobrir uma perspetiva
sobre a luta de super-heróis e
super-heroínas pela visibilidade
LGBT no mainstream dos comics
- este universo em constante
evolução e que pouc@s
conhecem.
Stand BLX
Público em geral

15h
Serei uma
plantinha daninha?

Era uma vez uma plantinha que
nasceu sem ser semeada, no meio
de uma horta toda organizada.
Logo apelidada, pelas que a
rodeavam, de planta daninha, foi
ajudada por uma fraterna cabeça
de brócolos. Depois cresceu,
cresceu, cresceu sem parar, e
surpreendeu tudo e todos, com os
seus frutos de pasmar.
Stand BLX
Famílias

16h
FIXE

Biblioteca Camões | BLX
FIXE é uma ideia coletiva de um
livro ilustrado que será editado
com muita imaginação e
criatividade a partir de objetos
inusitados. Cada participante irá
criar uma personagem dando
forma a um livro de artista.
Stand BLX
Famílias com crianças
a partir dos 7 anos

18h
O Dom da Palavra

Ana Tecedeiro
Leitura encenada - Susana Pires
não (edições)
O Dom da Palavra é o #2 da
Coleção Alice (poesia/prosa
poética para crianças) da
‘não (edições)’.
A poetisa Catarina Nunes de
Almeida propõe perguntas e
respostas, como uma conversa
entre mãe, pai, filha, filho, avó e
avô, num pequeno livrinho que
conta também com desenhos de
João Concha.
Stand BLX
Famílias

21h
Rodolfo Castro,
«o pior autor
do mundo»

Rodolfo Castro (GATAfunho)

28
sábado

Curioso, melancólico e contador
de histórias, aliás, «o pior
contador de histórias» que
conhecemos. Hoje, Rodolfo
Castro apresenta a sua obra
publicada ( «a pior de todas») e
desafiamos todos os que queiram
ouvir e conhecer melhor «o pior
autor de sempre».
Stand BLX
Famílias

11h30
Aprender Brincar
Crescer
Grupo Aprender Brincar
Crescer (Biblioteca David
Mourão-Ferreira)

Uma peça de teatro que convida
as crianças a dançarem.
Stand BLX
Famílias com crianças
até aos 4 anos

Câmara Municipal de Lisboa
Direção Municipal de Cultura
Divisão da Rede de Bibliotecas

Luís Soares (ILGA Portugal)

29

domingo

11h30
Yoga Mágico
em Família

19h
Apresentação do
Coro CoLeGaS
CoLeGaS - Coro Lésbico, Gay e
Simpatizante da ILGA Portugal

4 junho

Há mais de 7 anos que o coro
CoLeGaS da Associação ILGA
Portugal levanta a voz pela
igualdade e pela não
discriminação. Se ainda não
conhecem, não percam! O novo
repertório está cheio de
surpresas!

18h

Stand BLX
Público em geral

Sónia Costa
Porque o Yoga significa juntar,
nesta aula vamos ter os miúdos e
os graúdos juntos. Com alegria, a
proposta é desenvolver os
princípios do Yoga em família,
promovendo a flexibilidade, a
força, o equilíbrio, a
concentração, o relaxamento, a
conduta pessoal e social, a
partilha e a gestão de emoções
das crianças e dos adultos.
Juntem-se e venham
experimentar Yoga! :)

30

segunda

2

quinta

Teclar.
Cozinhar.
Relaxar.
Parar.
E ler.

3

sexta

4

sábado

Stand BLX
Famílias

14h > 16h
Retrato Químico
de Lisboa

Arquivo Municipal | DMC |CML
Imagens antigas da cidade,
pertencentes ao acervo do
Arquivo Municipal de Lisboa,
serão magicamente transferidas
com papel químico e depois
pintadas com aguarelas.
Stand BLX
Famílias com crianças
dos 6 aos 10 anos

16h
Envolve o teu
livro com letras

19h30
Ricardo Mestre
Canto aos Poetas da
Linguagem Universal

Concerto

A música é muito mais do que
meras notas ou meras palavras, é
a junção de sentimentos que se
transmitem pelos mais variados
meios de comunicação. É a língua
universal, é a matemática das
emoções e é o meio de ligação
mais forte com o passado e com
o futuro.
Aqui o cantor aborda cada tema à
sua maneira, com a sua
experiência e com a sua
perspetiva.

19h30
V1ruz
Concerto
V1ruz é um artista que se exprime
através da arte urbana, cujo seu
trabalho é um reflexo do seu
passado e da sua constante
procura por conhecimento
e divulgação do mesmo.
Lançou este ano o álbum
“Nada é verdade”.
Praça
Público em geral

Praça
Público em geral

Biblioteca de Belém | BLX

Dir. maestro Fernando Ramos
(Sapador Bombeiro do RSB
com o posto de subchefe
de 2.ª Classe)

horário da feira

17h
À Conquista de
Lisboa

Stand BLX
Dos 8 aos 13 anos

horário da feira
Do Yoga à música, das
manualidades aos jogos, da
ilustração à narração, o Stand BLX
é um espaço agregador com vasto
programa dirigido a todos os
públicos.

E tantas outras
histórias para
acampar na Estufa
Fria de Lisboa.

26

Super heroísmo vs.
heteronormatividade

Carlos Canhoto, Cremilda Gil,
Margarida Nunes, João André e
Danuta Wojciechowska
(Lupadesign)

Ver o Presente
Esta exposição materializa em
gráficos tridimensionais os
grandes números dos consumos
de alguns dos recursos naturais
mundiais do planeta desde 1960
até à actualidade.

14h
Sair do
Super Armário –

Os jornais não servem só para ler,
podem também servir para
revestires os teus livros!
Assim ninguém descobre as tuas
leituras!
Stand BLX
Jovens

17h
O meu livro
da Cortiça /
My Cork book
Danuta Wojciechowska
e Joana Paz (Lupadesign)
O livro explora o fascinante
universo da cortiça uma matéria
única no mundo, da qual Portugal
é o principal produtor. É através
de jogos e desafios que se dá a
conhecer este património, que
abrange desde o sobreiro ao
montado e assegura uma grande
diversidade de atividades
económicas, que incluem, entre
outras, a transformação e
utilização da cortiça. Propõe-se
que, com estes estímulos, a
criança construa as suas próprias
narrativas, desenvolvendo a
criatividade e a imaginação.
Stand BLX
Famílias

18h
Vocal Mix
Concerto
Os Vocal Mix nasceram em 2014
na Escola de Música Sonata, em
Vila Franca de Xira. O grupo foi
criado com inspiração nos grupos
americanos acappella, que têm
grande presença e importância
nos Estados Unidos, sobretudo a
nível académico. O reportório é
feito sobretudo de músicas rock
e pop contemporâneas, que
ganham nova vida cantadas a
quatro vozes e com a utilização
do beatbox.

19h30
Arquitetura e
Comensalidade:
uma história da
casa através das
práticas culinárias
Mariana Sanchez Salvador
(Caleidoscópio)

Como foi a casa transformada
pelos atos de cozinhar e partilhar
uma refeição? Da Roma Antiga à
contemporaneidade, este livro
descreve-nos a evolução
arquitetónica dos espaços
culinários, cruzando-os com
culinária, crenças e curiosidades
que nos transportam para
a vivência doméstica de
cada época.
Stand BLX
Famílias

Traz os teus pais,
convida os amigos
e vem passar um
dia inesquecível na
Feira do Livro.

21h30
Fado, Boémia & Cia.
Boémia do Fado

Convidamo-lo a assistir a um
momento único de Fado Lisboeta,
tradicional e castiço evocando
a nostalgia boémia do passado
da capital.
Stand BLX
Famílias

11h30
Workshop sobre
livros digitais para
a infância, para
autores e
ilustradores
Ardozia

Nesta masterclass vamos efetuar
uma introdução à publicação
digital na literatura infantil. Quais
são os formatos mais adequados e
quais os objetivos a que se
propõem. Discutir aspetos
relacionados com a narrativa, a
ilustração, a animação, a
interacção e a sonorização.
Apresentação de plataformas de
publicação de livros digitais.
Auditório APEL
Autores, Ilustradores de
literatura infantil, editores,
bibliotecas, pais, formadores

14h
Ações Pordata Kids
Fundação Francisco Manuel
dos Santos

O Pordata Quiz é um jogo didático
e divertido para descobrir de
forma informal e divertida muitos
números estatísticos de Portugal
e da Europa! Estas acções
pretendem levar até aos mais
novos a magia dos números e a
cidade Pordata. Através de uma
apresentação do site é
dinamizado um jogo interativo em
que os mais jovens poderão
trabalhar diretamente com a
plataforma.
Stand BLX

16h
Algibeirices

Elvira & Companhia (KalandraKa)
A Kalandraka convidou “Elvira &
Companhia” para contar e
encantar com os “Bolsos da
Marta” de Quentin Blake. E o trio
promete esta e outras estórias,
puxadas de algibeiras tão repletas
e recheadas de surpresas, que
certamente farão perder muitas
cabeças.
Stand BLX
Famílias

17h
A minha avó
Felicidade

Carlos Canhoto, Cremilda Gil,
Margarida Nunes e João André
(Edições Garatuja)
A avó Felicidade era uma rainha
que saía à rua muito bem
disfarçada de costureira. No seu
reino encantado vivia-se a plena
felicidade. Quando as bruxas
ameaçavam o nosso bem-estar a
avó Felicidade enfrentava-as com
o seu poderoso coração de avó, o
seu dedal-escudo- giratório e a
sua agulha varinha-de-condão.
Dela herdamos os seus superpoderes de fada.
Stand BLX
Famílias

18h
Workshop
Pão a Pão

Dos 8 aos 12 anos

Chef Bader Mardini
(Projeto Pão a pão)

15h
Livros de todas
as cores para todas
as famílias

O projeto “Pão a pão” tem como
objetivo a integração e
empregabilidade de refugiados
provenientes do Médio Oriente. O
“Pão a pão” será muito mais do
que uma padaria. Será também
um restaurante, onde a população
local, estrangeiros e turistas, se
podem aproximar da cultura do
Médio Oriente. E será um espaço
com um conjunto de atividades
com vista à aproximação dos
refugiados à cultura portuguesa,
para que o fenómeno da
integração seja interativo
e bidirecional.

Elsa Serra (ILGA Portugal)

A mágica voz da Elsa Serra irá hoje
contar-nos a história de um rapaz
que adorava vestidos, e depois a
história da Lilás que primeiro
cresceu no coração dos seus dois
pais – o pai mel e o pai baunilha.
Várias histórias que deixarão
tod@s a sorrir e com vontade de
ouvir mais.
Stand BLX
Famílias

Show Cooking
Público em geral

19h
Sessão de contos

Cláudia Almendra (GATAfunho)
«Histórias verdes que irão
amadurecer»: Histórias que se
sucedem, que se «escondem» em
livros vários, em várias línguas…
porque as histórias não
têm barreiras…

Stand BLX
Público em geral

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

Stand BLX
Famílias

>

10

domingo

11h
Linguagem da
programação
Ardozia

Stand BLX
Famílias

feriado

16h
Na rua com
histórias –
Uma biblioteca
para Todos
Apresentação do
Projeto
Elsa Serra (Associação
Histórias Desenhadas)

Acreditamos no poder
transformador da leitura e da sua
partilha. Queremos com a
biblioteca itinerante, inspirada
nas antigas bibliotecas itinerantes
da Fundação Calouste
Gulbenkian, chegar às ruas
estreitas de Lisboa, e a todos,
parar, estar, motivar os idosos a
saírem de casa, e também ir ao
encontro de quem vive só e não se
consegue deslocar, levando livros,
jornais, revistas, leitura em voz
alta, esperança, afetos, e criação
de valor. Dando oportunidade à
transformação individual e social.
Stand BLX
Público em geral

17h
O Doido e a Morte
Recital
Miguel Loureiro e
Vera Kalantrupmann e
Maria do Mar (violino)

11h30
Afinal o caracol

Andante (Espetáculo de
promoção da leitura para
bebés, com poesia de Fernando
Pessoa, música de Joaquim
Coelho e ilustrações de Mafalda
Milhões)
De volta ao Panorama editorial o
Bichinho de Conto lança um
álbum ilustrado a pensar nos
leitores mais pequeninos.
A história de um caracol, das
cócegas que ele fazia, de como
ele virava e girava, e de como
acabou por não cair. Brincamos
com as palavras. São o nosso
brinquedo favorito. Brincamos
com a música das palavras, com a
leveza das palavras, com o
tamanho das palavras, com a
pressa e a lentidão das palavras e
também… com o silêncio.
Auditório APEL
Bebés a partir dos 6 meses

Teixeira de Pascoaes, o mago de
Amarante pinta com as lívidas
cores do seu fantástico gesto
decadentista este sublime diálogo
poético de forças, entre Aquele
que a Natureza transtornou e um
dos seus pilares mais prementes:
a Morte; escrita singular sobre o
impasse, o desconhecido, a
purulenta hora a que todos nós
nos submetermos.
Uma das obras maiores de
Pascoaes, elogiada à altura por
Pessoa.
Stand BLX
Público em geral

18h
Eu gosto de ti. E tu?
Nicholas Carvalho e Inês
Almeida (Livros Horizonte)

Leitura encenada e mini atelier
onde as crianças escrevem
bilhetes de amor-amizade e
transformam em pequenos aviões
de papel.
Stand BLX
Dos 7 aos 11 anos

19h
Pescadinhas de
rabo na boca

Antonella Gilardi (GATAfunho)

15h
Uma aventura
em Lisboa
Silêncio… que se
vai brincar ao Fado!
Projeto Fado Reguila

Participe numa divertida
encenação de Fado para crianças.
De forma lúdica e pedagógica, a
Rosa Fadista, o Gui e o Vi,
“brincam” com as sonoridades, a
cultura e o vocabulário próprios
do Fado numa aventura mágica
pelos bairros castiços da Lisboa
antiga.

Um livro que desdobra, que
brinca com a surpresa da
transformação, a brincadeira de
fingir que não é o que é, de
esperar, de acreditar, de nos
surpreender porque, afinal, nem
tudo é o que parece.
Vamos brincar com pontos e
linhas, com papel, cores, imagens
e palavras, construindo
“pescadinhas de rabo na boca”,
minúsculas histórias que mudam
de sentido e acabam no princípio.
Stand BLX
Dos 7 aos 11 anos

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

Crianças e famílias juntas numa
sessão que recorda a importância
de brincar e relaxar. Um momento
divertido e memorável para o
corpo e para a mente. Venha
participar nesta experiência!

Stand BLX
Público em geral

Stand BLX
Famílias

Stand BLX
Famílias

19h30
ZuKaTuga
Showcase
Banda de World Music que se
inspira nos grandes nomes da
música lusófona para encontrar a
sua identidade. Promove o seu
álbum de originais “Simplicidade”
num formato também ele simples
e minimalista.
Stand BLX
Público em geral

8

quarta

19h30
Ricardo Mestre
Canto aos Poetas da
Linguagem Universal

Concerto

A música é muito mais do que
meras notas ou meras palavras,
é a junção de sentimentos que se
transmitem pelos mais variados
meios de comunicação. É a língua
universal, é a matemática das
emoções e é o meio de ligação
mais forte com o passado e com
o futuro.
Aqui o cantor aborda cada tema
à sua maneira, com a sua
experiência e com a
sua perspetiva.
Stand BLX
Público em geral

9

quinta

19h30
Meninos do Bairro
Concerto
Num concerto com muita
animação e interação os Meninos
do Bairro apresentam a mais
variada seleção de músicas.
Desde grandes clássicos até aos
temas mais recentes, a diversão e
bons momentos musicais estão
garantidos.
Stand BLX
Público em geral

14h
Kit Salva-Livros

12

Salvador Nery (AMI)

Composto por dez capas plásticas
transparentes e adaptáveis, um
conjunto de autocolantes
reaplicáveis e dez etiquetas
Disney personalizáveis, o Kit Salva
Livros adapta-se a todos os
formatos de livros e cadernos e
dispensa o uso de tesouras e de
colas, tornando a sua utilização
fácil e segura por parte das
crianças.

domingo

17h
Pedra, livro
e tesoura!

18h
A Grande Aventura
do Rato Ratinho
Hora do conto
com rima
Margarida Josué e
Orlando Cardoso (Dina Livro)

Sem família, amigos ou sequer
vizinhos, o ratinho apercebe-se de
que está na hora de mudar de
casa. Embalado pela rima e pela
métrica do texto, o nosso herói
lança-se à aventura na expetativa
de descobrir um abrigo que o
proteja dos perigos da floresta e
do vazio da solidão. Infelizmente,
o ratinho depara-se por todo o
lado com as impressões digitais
do ser humano, cuja poluição
subverte a tranquilidade
da natureza.
Stand BLX
Dos 5 aos 7 anos

19h
O tempo não
tem tempo

Antonella Gilardi (GATAfunho)
Tudo era antes e tudo será depois.
Mas “Agora” é o tempo em que
se constrói.
Utilizando o ingrediente do tempo
e um cardápio de imagens, vamos
construir pequenas narrativas,
contá-las ou ilustrá-las.
Stand BLX
Dos 5 aos 7 anos

Stand BLX
Famílias

15h
Ações Pordata Kids
Fundação Francisco Manuel
dos Santos

O Pordata Quiz é um jogo didático
e divertido para descobrir de
forma informal e divertida muitos
números estatísticos de Portugal
e da Europa! Estas ações
pretendem levar até aos mais
novos a magia dos números e a
cidade Pordata. Através de uma
apresentação do site é
dinamizado um jogo interativo em
que os mais jovens poderão
trabalhar diretamente com a
plataforma. Aqui descobrirão a
importância dos dados para o
dia-a-dia de uma vida em
sociedade.

11h
Histórias da
Ajudaris
Oficina de
ilustração

16h
Livros digitais e
interativos

O projeto desafia crianças a
escrever histórias coletivas sob
um tema ligado à cidadania. O
resultado do trabalho é publicado
em livro.
Contamos com mais de 30 mil
corações generosos intensamente
envolvidos, na partilha da escrita,
leitura, arte e solidariedade.

Com as capacidades interativas
dos equipamentos móveis as
histórias podem ganhar vida
noutras dimensões, como por
exemplo através do som e da
interação. Neste espaço
convidamos as famílias a virem
experimentar os nossos livros
digitais interativos. Vem conhecer
as histórias do Livro Ouriço, do
Francisco Esquerdo e dos
Ratinhos dos Sapatos.

Mariana Serra (Ajudaris)

Museu Arqueológico do Carmo

Stand BLX
Famílias

“A Vila das Cores” é um livro
infantil para todas as famílias e
um verdadeiro conto arco-íris –
aborda, de uma forma simples e
divertida a homossexualidade, a
homofobia e a diversidade de
famílias, desmistificando
preconceitos e deixando uma
mensagem de tolerância e
respeito, tanto a crianças como a
pessoas adultas.

Stand BLX
Dos 8 aos 12 anos

Stand BLX
Famílias

Através de recortes e colagens
vamos criar um livro de imagens
para contar a história do Museu
Arqueológico do Carmo. Vamos
desafiar-vos a transformar a vida
do Museu de Arte e Arqueologia
mais antigo de Portugal num livro
cheio de cores!

De volta à feira, O Bichinho
de Conto trás os livros e uma
oficina de ilustração para os mais
pequenos. Um encontro de
leituras para os mais crescidos
e uma boa história para toda a
família. Um encontro
recomendado a todos os que
foram e os que não foram
mordidos por um Bichinho
de Conto.
Depois deste encontro vai ser
difícil parar de ler, não mastigar
palavras e experimentar Livros
Duros de Roer.

Bruno Magina (ILGA Portugal)

11
sábado

11h
Leituras encenadas
Grupo de Teatro PAR’SER
(ILGA Portugal)

A partir de histórias infantis
escritas pelo próprio grupo, sobre
temáticas: género, orientação
sexual e identidade de género.
Stand BLX
Famílias

14h
A Arca Que Não É
Leitura encenada
Cristina Carvalhal
de Joana Bértholo

Escrito em 2015 para a VIIª edição
do “Teatro das Compras” – um
projeto de criação de espetáculos
de pequena dimensão que
acontecem nas lojas mais antigas
da baixa pombalina de Lisboa,
com Direcção Artística de
Giacomo Scalisi.
O que é que na natureza ainda não
tem dono? Chegará o dia em que
se pagará pelo ar, pela mesma
lógica que já está em curso a
privatização das sementes? Desde
que começou a chover
ininterruptamente, uma mulher
teme que possa estar a reviver um
dado episódio da sua vida. O que
está em causa é a continuidade
das espécies. Para além de
qualquer mito, o mundo continua
a ser uma gigante Arca. Ou seja, é
uma Arca - e não é. Não é?
Stand BLX
Público em geral

15h
Camerata de
Cordas do IMVM
Instituto de Música
Vitorino Matono

Ensemble de cordas pelos alunos
do Instituto de Música Vitorino
Matono, com apresentação do
seguinte programa:
Air, Gavotte I e Gavotte II da III
Suite para Orquestra de Cordas
em Ré Maior - J.S. Bach
Palladio Concerto Grosso 1º
andamento - K. Jenkins
Por una Cabeza - C. Gardel
Stand BLX
Público em geral

15h45
Vitor Pastor
Acordeão
Instituto de Música
Vitorino Matono

Apresentação de Acordeão pelo
Instituto de Música Vitorino
Matono, escola cujos alunos
conquistaram cinco troféus
mundiais deste instrumento.
Stand BLX
Público em geral

17h
Leitura de Contos
LGBT
Oficinas de Escrita Criativa
(ILGA Portugal)

Stand BLX
Público em geral

Ardozia

Stand BLX
Famílias

19h
Toda Pessoa deve
ir a Lisboa

de Márcio Martelli
Apresentação de Jorge Trigo
(Editora In House)

13

segunda
feriado

Escritor brasileiro lança livro em
que percorre, ao lado de
Fernando Pessoa, os monumentos
históricos e as ruas de Portugal,
vivendo uma aventura, no mínimo,
surreal e, ao mesmo tempo,
estimulante. O que faria Fernando
Pessoa nos dias de hoje?
Stand BLX
Público em geral

No Acampar
com Histórias
podes ouvir
contos, conhecer
escritores,
desenhar com
ilustradores
e acampar na
Estufa Fria.
As aventuras
começam na
Estufa Fria de
Lisboa e
continuam pela
Feira do Livro.

11h30
A magia de
Yoga & Stories
Cristina Belo

Crianças e famílias juntas numa
sessão que recorda a importância
de brincar e relaxar. Um momento
divertido e memorável para o
corpo e para a mente. Venha
participar nesta experiência!
Stand BLX
Famílias

14h > 19h
Santo António
Popular
Museu de Lisboa Santo António

Através de uma visita–oficina,
recuperamos uma tradição
popular para guardar na
memória o tributo ao Santo
António popular!
A atividade inclui uma visita ao
culto popular de Santo António e
a produção de um registo em
materiais simples.
Stand BLX
Famílias

16h e 17h
A ilha dos
diabretes e Atento
ao medicamento
(Geração saudável)
Textos de Carla Maia de
Almeida, em co-autoria
com Cristina Cunha Cardoso e
Pedro Borrego para o título
A ilha dos diabretes.
Ilustração de João Fazenda
(Co-edição Pato Lógico/Ordem
dos Farmacêuticos)

Sabes o que é a diabetes? Sabes
usar de forma responsável os
medicamentos? Podes descobrir
estas e outras respostas na nossa
viagem pelos livros “A Ilha dos
diabretes” e “Atento ao
medicamento”.
Stand BLX
Famílias com crianças
a partir dos 8 anos

18h
Super Reikinho:
vem descobrir
todos os poderes de
um novo superherói
Sílvia Oliveira e João Magalhães
(Dinalivro)

O Super Reikinho é um novo
super-herói muito especial,
porque não tem nenhum
problema em revelar-te (e até
ensinar-te a usar) os seus
superpoderes. A Sílvia Oliveira e o
João Magalhães, do CENIF e da
Associação Portuguesa de Reiki,
trazem o Super Reikinho pela
segunda vez a Lisboa e não podes,
por isso, perder a oportunidade
de o conhecer.
Stand BLX
Dos 5 aos 13 anos,
acompanhos de um adulto

Depois de três sessões de escrita
criativa dinamizadas pela Ana
Vicente, @s participantes
entusiasmaram-se e nunca mais
pararam de escrever.
Responderam ao desafio de
desenvolver algumas das
personagens e histórias que
tinham criado nas oficinas e agora
vão mostrar o resultado.
Neste pequeno evento, autoras,
autores e amig@s vão ler esses
pequenos contos e descobrir com
o público até onde estas histórias
podem ir.

Garantimos tutor personalizado
com mínimo de 60 anos de
experiência. Oferecemos convívio,
boa disposição e a sua nova
fotografia.

Stand BLX
Público em geral

Stand BLX
Público em geral

19h
Workshop de
bordado sobre
fotografia
A avó veio trabalhar
(Fermenta)

Agradecimentos:
Chef Bader Mardini;
Projeto Pão a Pão; Forúm Dança;
Cristina Belo; Jorge Trigo;
Márcio Martelli; Vocal Mix;
Tripolo

Dos 0 aos 6 anos

segunda

Cristina Belo

Mafalda Milhões e Marta Torrão
(O Bichinho do Conto)

14h
A vila das Cores

programa sujeito a alterações

Stand BLX

6

11h30
A magia de
Yoga & Stories

Clara Haddad é uma narradora
itinerante que viaja pelo mundo
partilhando contos e encantos.
Recentemente distinguida como a
melhor narradora de língua
portuguesa da Europa estará no
stand das BLX para uma sessão
de contos recheada de livros
divertidos, contos tradicionais e
histórias cantadas para miúdos e
graúdos com vontade de sonhar.

18h
Já há Livros
com Bicho
Oficina de
ilustração e leitura

apoios

A linguagem da programação é
um novo tipo de literacia para a
compreensão do mundo em
que vivemos.
Um momento lúdico de
aprendizagem tendo por base
uma introdução às linguagens de
programação pelas crianças e
famílias. Para isso irão ser usados
robots de programação através
dos quais é possível observar o
funcionamento destas novas
linguagens em contextos físicos
de aprendizagem e de
expressão artística.

sexta

Clara Haddad (Escola de
narração oral e Itinerante)

Convida
os amigos
e vem
ouvir
contos
que te
vão
encantar.

Organização

5

21h
Mil Histórias
para Contar…
serão de contos

