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Museu da Cidade

E por todo o jardim 
poderá encontrar 
muitas histórias 
contadas pela 
mão de pequenos 
leitores.
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e
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sábado 21 
13h30 > 23h
domingo 22
 13h30 > 18h

horário do assalto
Manta de Histórias

Exposição colectiva 

Uma história equivale a um universo 
artístico diferente em cada criança. 
Durante este fim de semana estarão 

expostas todas as Mantas de 
Histórias realizadas por alunos de 
diversas escolas do pré-escolar, 

1.º e 2.º CEB da cidade de Lisboa, 
construídas com o apoio dos 

professores e das famílias.

Público em geral
Jardim

horário do assalto
Relaxar, comer, 

brincar e ler

Venha assaltar o maravilhoso jardim 
do Museu da Cidade de Lisboa, com 
as BLX. Passe um dia em família ou 
com os amigos, traga uma manta, 

faça um picnic, leia um livro e passe 
este fim-de-semana connosco, por 

entre livros, histórias e oficinas.
Contaremos com a presença do 
projeto LEYA ONDE QUISER e, no 
domingo, também da Livraria Ca-

beçudos.

Público em geral
Jardim do Tempo, Pátio das 

Palavras e Avenida das Imagens

A 2.ª edição do projeto 
Assalto a Lisboa, 

por palavras, imagens e sons,
(inserido nas Festas de Lisboa 2014) 

realizar-se-á nos dias 
21 e 22 de junho de 2014. 

Com diversas Mantas de Histórias 
como pano de fundo, num jardim 

encantado, como é o caso do 
Museu da Cidade, pretendemos 
provocar uma ampla partilha de 
experiencias e proporcionar aos 

participantes aprendizagens 
diversas e o desenvolvimento 
de competências ao nível da 
criatividade, da leitura e da 

intervenção cívica. Um fim de 
semana para vaguear, recriar, 

fruir, curtir… e ler.

21
sábado

14h às 18h
Diário Gráfico

oficina
BLX 

Cria o teu Diário Gráfico.
Aventura-te pelo jardim do Museu da 
Cidade e desenha no teu diário tudo 

o que te aparecer à vista.

Público em geral
Ruelas da Experiência

14h às 19h
Pastas em Eva

oficina
UHU 

Vem fazer a tua pasta em Eva 
com a UHU!

Famílias
Ruelas da Experiência

14h30 às 19h
Cidade e 

Democracia
oficina
Latitudes 

Oficina de Arquitecturas 

Pensar, desenhar e construir uma 
cidade que fala e outra que não fala, 
através das descrições de cidades 
imaginadas. Recolha e registo de 
memórias espaciais do pré e pós 

25 de abril. 

Público em geral
Ruelas da Experiência

14h30
Memórias de Lisboa

Visita orientada 
com reconstituição

Museu da Cidade  

Esta visita percorre as salas do 
Museu da Cidade desde a pré-

história à época quinhentista. As 
famílias vão conhecer a história da 

cidade de Lisboa de uma forma 
lúdica e pedagógica com  a 

participação de uma figura histórica 
que vai explicar os usos e costumes 

da época. 

famílias com crianças 
dos 6 aos 10 anos
Museu da Cidade

15h
Histórias em Inglês

oficina
Helen Doron – Early English 

Aprender e divertir em inglês 
com a Helen Doron.

famílias
Ruelas da Experiência

a partir das 15h
Feira dos Tecidos e 
Oficina de Costura 

Criativa
Feira dos Tecidos 

 

Feira dos Tecidos e Oficina de 
Costura Criativa juntam-se para 

pôr as máquinas de costura a 
trabalhar. Aprenda os pontos 

básicos e venha passar um bom 
sábado entre costuras! 

Teremos ainda disponível para 
venda tecidos para patchwork.

Público em geral
Avenida das Imagens
Jardim do Tempo

Ana Pimpista e Inês Batista



22
domingo

13h30 às 18h
Quem comanda 

o pincel?
oficina

Galerias Municipais 

Produção de uma pintura livre 
como espelhamento dos senti-

mentos, que são despoletados por 
música.

Público em geral
Ruelas da Experiência

16h
Sessão de Música 

para Bebés
oficina

Sofia Cascalho e Rita Roberto 

Sessões de música para bebés.

Bebés até aos 36 meses
Ruelas da Experiência

16h
Conto por Ponto

contos
Bru Junça 

Entre pontos vão-se desfiando 
contos e cantos de embalo! 

Histórias velhas e velhas, de bichos 
e bicharocos, as quais se vão 

entrelaçando e formando um fio 
de contos cantados!

Famílias
Ruelas da Experiência

15h
Canções de Abril

oficina musical
Serviço de Fonoteca das BLX  

Zeca Afonso e tantos outros músicos 
marcaram a “banda sonora” em 

volta do 25 de abril de 1974, fazendo 
da canção um veículo de denúncia, 
protesto e exaltação da liberdade. 
40 anos volvidos, muitas letras e 
canções continuam a ressoar na 
nossa memória coletiva. Neste 

programa iremos recordar através 
de imagens, filmes e da participação 

musical ativa, algumas páginas da 
História de Portugal e das canções 

que ajudaram a fazer e a continuar o 
espírito de Abril. 

famílias com crianças 
a partir dos 10 anos
(máximo de 25 participantes)

Ruelas da Experiência

15h às 19h
Bibliocicleta

oficina
BLX  

A Bibliocicleta é uma biblioteca 
itinerante dedicada exclusivamente a 
crianças e jovens, onde se pretende 
criar um espaço relacionado com 
o universo fantástico da literatura 

infantil, da ilustração e da 
criatividade. Aqui, ninguém estará 
só, porque aprender a pedalar com 
os livros rumo a um futuro melhor 
e mais sustentável é a história que 
todos queremos ouvir e sentir. Vais 

ainda aprender a fazer o teu livro em 
formato de Sketch ilustrado. 

Famílias
Ruelas da Experiência

20h30
Orquestra de 

Câmara do 
Conservatório de 
Música de Sintra

concerto 

A Orquestra  invade o Museu 
com um programa eclético, 

maioritariamente constituído por 
obras de compositores portugueses, 

intercalados por um tango e uma 
valsa a chamar a um pé de dança. 
Depois do Coro Leal da Câmara, 

a Orquestra de Câmara é o 
ensemble de alunos e professores 
mais antigo do Conservatório e tal 
como o CLC integra elementos que 

já não são alunos no CMS, mas 
quiseram continuar a participar 

no grupo.

REPERTÓRIO
1.º Andamento da Abertura 

“O Amor Industrioso” - Sousa Carvalho
Serenata Tradicional - Arranjo de Pedro Fragoso

Ritmos Ciganos - Carlos Garcia
Valsa n.º 2 - D. Shostakovich

Tango Cromatique - M. Mclean

 
Público em geral
Jardim do Tempo

21h30
Nosso Fado

serão de contos 
ilustrado

Piratas da Alejandria 

Falar de Fado e falar de Lisboa. E 
na origem da palavra está a ideia 

de tempo. Tempo para partir, para 
regressar, ...viajar. O Nosso Fado 
procura contar a nossa viagem a 
“Lisboa menina e moça e amada, 
cidade mulher da minha vida “.

Público em geral
Jardim do Tempo

13h30 às 18h
Oficina de tear

oficina
Guida Fonseca 

Vem experimentar um 
tear tradicional, em 
tamanho pequeno.

Crianças dos 3 aos 10 anos
Jardim do Tempo

13h30 às 22h
Costura
oficina

Feira dos Tecidos 

Aprenda os pontos básicos e 
venha passar um bom sábado 
entre costuras! Teremos ainda 
disponível para venda tecidos 

para patchwork.

Público em geral
Avenida das Imagens
Jardim do Tempo

14h às 18h
Diário Gráfico

oficina
BLX 

Cria o teu Diário Gráfico.
Aventura-te pelo jardim do Museu da 
Cidade e desenha no teu diário tudo 

o que te aparecer à vista.

Público em geral
Ruelas da Experiência

14h às 18h
Pastas em Eva

oficina
UHU 

Vem fazer a tua pasta em Eva 
com a UHU!

Famílias
Ruelas da Experiência

15h
Bibliocicleta

oficina
BLX  

A Bibliocicleta é uma biblioteca 
itinerante dedicada exclusivamente a 
crianças e jovens, onde se pretende 
criar um espaço relacionado com 
o universo fantástico da literatura 

infantil, da ilustração e da 
criatividade. Aqui, ninguém estará 
só, porque aprender a pedalar com 
os livros rumo a um futuro melhor 
e mais sustentável é a história que 
todos queremos ouvir e sentir. Vais 

ainda aprender a fazer o teu livro em 
formato de Sketch ilustrado. 

Famílias
Ruelas da Experiência

15h
Aula Aberta de 
Encadernação

oficina
Manuela Castro 

Uma aula onde poderá assistir à 
demonstração e construção de um 
livro: ligar os cadernos através da 

costura à portuguesa, colar as 
guardas e armar a capa.

Adultos
Ruelas da Experiência

16h30
O Ratinho 

Marinheiro
Fiadeira de 

Histórias
BLX  

Escrita por Luísa Ducla Soares, 
esta é a história de um ratinho 

que, fazendo-se marinheiro, 
partiu à aventura pelo mar. 
Onde é que ele foi atracar?

famílias com crianças 
dos 3 aos 5 anos

Ruelas da Experiência

17h30
Fiandeira | 

olhos nos dedos | 
lã lã lã

Espetáculo 
de contador 

de histórias e 
guitarra clássica

Co-produção
Projeto Faunas | La Marmita  

É uma peça de várias camadas, 
que parte da pesquisa sobre o 

ciclo da lã para criar um universo 
onde ovelhas balem canções 

líricas e marchas de anos 
malucos e um abocanhador lobo 

é atazanado de ressonâncias 
sonoras enquanto Cegueta e 
Zarolho observam. Entre a 

Ovelha-especial-que-andava-
apenas-em-duas-patas, o 

Homem-que-sorri-de-tesoura-
aberta e a Senhora-de-

olhos-nos-dedos, uma ovelha 
friorenta aprende a dar o velo 

que tem.

Famílias
Jardim do Tempo

14h30
Caça ao Tesouro

Jogo de pistas
Museu da Cidade  

Atividade lúdico-pedagógica para 
pais e filhos que consiste num 

jogo de oito pistas a serem 
descobertas no jardim. Estas 

pistas são baseadas na história 
da cidade de Lisboa englobando 
jogos e atividades de expressão 

plástica.

famílias com crianças 
até aos 6 anos
Jardins do Museu

O
rganização

Apoio

Parceiros - M
anta de H

istórias

http://blx.cm
-lisboa.pt

facebook/bibliotecasdelisboa

O
utros Parceiros 
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