JUNHO’2015

TEATRO INFANTIL

forma simples, repleta de teatralidade, magia e humor,
recuperando a tradição da teatralização das histórias
portuguesas.

são iguais, e mesmo sem palavras, conseguem
falar. Um espetáculo sem palavras. Feito de objetos
e lugares inventados. Encenação de Ana Lázaro e
interpretação de Ana Lázaro e Simon Frankel.
Sessões para escolas, de 1 a 5 de Junho, mediante
marcação.

Para famílias com crianças a partir dos 4 anos.

Para crianças maiores de 3 meses.

INFORMAÇÕES E RESERVAS (7€)
Companhia de Actores
tel. 919 714 919, cda.reservas@gmail.com

BIBLIOTECAS

MUNICIPAIS
Algés, Carnaxide e Oeiras
Feira de Contos *
Segunda a sexta . 10h00
Biblioteca Municipal de Oeiras

Pim Pam Pum
Junho . Domingos . 11h00
Teatro Amélia Rey Colaço . Algés
Cada dia o sonho é um! Um espetáculo
sensorial, com produção da Companhia de
Actores, que estimula competências cognitivas,
a imaginação, a linguagem e a expressão
afetiva.
Para famílias com crianças a partir dos 3 meses.

INFORMAÇÕES E RESERVAS (5€ crianças, 8€ adultos,
18€ família, máximo 2 adultos) . Companhia de
Actores
tel. 919 714 919, cda.reservas@gmail.com

Oru
6, 13 e 20 Junho . Sábados . 15h30
Teatro Amélia Rey Colaço . Algés
Oru e Eri, são duas crianças que antes de
saberem que são diferentes, reconhecem que

Nestas Feiras os contadores contam histórias e com
o público embarcam numa viagem, trocam olhares,
saboreiam gostos, partilham sonhos, imaginam
terras distantes… Quanto mais viagens a imaginação fizer, mais histórias conhecer, mais a criança vai
acumulando saberes, cultivando a sua criatividade e
a capacidade de resolução de problemas, de resiliência e o seu sentido de si e do outro.
Para crianças dos Jardins-de-infância e 1º Ciclo do Ensino
Básico.

Viagens Por Entrelinhas *
Terça a sexta . 10h00 e 14h00
Biblioteca Municipal de Algés
Terças, quartas e quintas
Biblioteca Municipal de Carnaxide
Um projeto das Bibliotecas Municipais de Oeiras
que procura criar condições favoráveis à formação de crianças leitoras através de estratégias
de animação da leitura e da escrita, concertadas
entre os técnicos da Biblioteca, os professores e os
educadores.

Sábados com Contos *
6, 13 e 27 Junho,. Sábados . 16h00
Biblioteca Municipal de Oeiras
Contos compartilhados pelos contadores do projeto
“Histórias de Ida e Volta”, para animar os sábados de
pais, filhos, avós e netos.
Para crianças a partir dos 4 anos e suas famílias.

Canto de Colo *
23 Maio . Sábado . 10h30 às 11h30* e 11h30 às
12h30**
Biblioteca Municipal de Algés
A partir da prática e da experimentação, (re)pensar
sobre práticas tradicionais de canto e de jogo, de
modo a criar um tempo de relação relaxada e alegre
entre pais e filhos e entre as famílias presentes.
Exercícios de grupo com recurso a um amplo
repertório cantigas de embalar, de roda, de gestos,
lengalengas, jogos cantados e pequenos contos.
Para 1ª sessão, até aos 12 meses, 2ª sessão, dos 13
aos 36 meses.
Ler, Ouvir e Contar *
20 Junho . Sábado . 16h00
Biblioteca Municipal de Carnaxide
Uma nova montagem mais musical e interactiva com
o público. Junta 4 músicas e 3 cancões em que o
público é convidado a cantar e a participar. Um espectáculo onde o Bica Teatro reconta as histórias de

Apresentação de livro
e atelier “O Aprendiz das Palavras” *
20 Junho . Sábado . 16h00
Biblioteca Municipal de Oeiras
O aprendiz das palavras é um livro infantil que é uma
viagem ao mundo dos significados, da autoria de
Vanda Gato, com ilustrações de Tânia Bailão Lopes.
“As portas fecham-se, as luzes apagam-se e os dois
dicionários da biblioteca de Berta pensonham… Mas o
que será isto de pensonhar?”
Para famílias com crianças a partir dos 4 anos.

Uma Velha Amiga
27 Junho . Sábado . 16h00
Biblioteca Municipal de Carnaxide
Sara cresceu, mas nunca esqueceu os dias da sua
infância na companhia da Avó Celeste, que vivia
numa pequena casa, mesmo ao lado de um enorme
castanheiro. Um espetáculo da Muzumbos Associação
Cultural.
Para famílias com crianças a partir dos 4 anos

Para alunos do 1º ciclo do ensino básico, jardins-de-infância
e creches.

JULHO’2015
VISITAS-JOGO
Visam trabalhar as obras da coleção Manuel de Brito.
Cada visita explora uma temática geral
diferente e destinam-se a diferentes grupos escolares.
Dinamizadas por Ana Guerreiro.

EXPOSIÇÕES DE ILUSTRAÇÃO
JUNHO
O Rei Inchado
Biblioteca Municipal de Algés
Imagens para Respirar e Cuidar
Biblioteca Municipal de Oeiras
O Mar e a Bolha
Biblioteca Municipal de Carnaxide
* Mediante inscrição.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Bibliotecas Municipais - Espaço Infantil
Algés, tel. 210 977 480/1, infantil.bma@cm-oeiras.pt
Carnaxide, tel. 210 977 433, infantil.bmc@cm-oeiras.pt
Oeiras, tel. 214 406 342, infantil.bmo@cm-oeiras

CENTRO DE ARTE
MANUEL DE BRITO

Terça a sexta . 10h00 às 18h00
Sábados e domingos . 12h00 às 18h00
Palácio Anjos . Algés

foi transformado no Centro de Arte Manuel de Brito
que guarda uma importante coleção de obras de
arte. Será que se olharmos atentamente conseguimos descobrir onde ficavam as várias divisões do
palácio?
Para isso temos de descobrir onde estará escondida
uma receita da antiga cozinha, um movimento danAventuras de um passarinho no CAMB *
çante da sala de bailes, um sonho bem guardado de
Junho . Quintas ou sextas 10h00 às 10h45
Era uma vez um pássaro azul muito aventureiro. Um um dos quartos de dormir ou uma paisagem vista
dia resolveu ir viajar até ao mundo das obras de arte e, da janela grande.
gostou tanto que não quis mais de lá sair. Agora anda Para alunos do 1º e 2º ciclo, dos 6 aos 12 anos.
à procura de casa. Vamos juntos conhecê-lo e ajudálo a encontrar o lugar ideal para se instalar. Vamos
viajando e registando as impressões dos lugares por
onde passamos. E no final? Será que encontramos a
casa ideal para ele?
Para crianças do pré-escolar, dos 4 aos 6 anos.

Os enigmas do Sr. Policarpo *
Junho . Quintas ou sextas . 10h00 às 11h00
Será que os nossos sentidos nos podem ajudar a
entender melhor as obras de arte à nossa
volta? Esta era uma questão que o Sr. Policarpo estava sempre a colocar a si próprio, por isso
decidiu construir um conjunto de objetos que ajudam
a resolver alguns enigmas que as obras
do Museu nos colocam como por exemplo: onde será
que está a forma mais pequenina de uma
pintura? Com que material foi feita uma obra de arte,
e que sensações nos pode provocar, ou
a que ritmo é que será que ela foi construída. Como
um detetive dos sentidos vamos explorar
as obras da coleção em busca das respostas aos
desafios que cada uma delas nos coloca.
Para alunos do 1º ciclo, dos 6 aos 10 anos.

A Casa das Memórias *
Junho . Quintas ou sextas . 10h00 às 11h00
O Palácio Anjos era a casa de praia da família Anjos.
E como uma casa de férias tinha uma cozinha, uma
sala de bailes ou quartos para descansar. Mais tarde

Aqui há Gato!
Com o objetivo de explorar as obras em exposição,
o Centro propõe um conjunto de visitas-livres
orientadas para famílias com crianças dos 4 aos
6 anos, 6 aos 8 anos e 8 aos 10 anos, que visam
explorarem as obras em exposição a partir de um
jogo com o Gato Félix, personagem retratada num
baixo-relevo de 1929, de Almada Negreiros.
Para famílias com crianças dos 4 aos 10 anos.

Ólh-Arte!
Consiste num conjunto de guiões de visitas livres
orientadas para famílias com crianças dos 4 aos 6
anos e 6 aos 8 anos, que visam explorar as formas
naturais e arquitetónicas do jardim e do Centro de
Arte e a sua expressão artística e estética.
Mala das Ideias Viajantes *
Junho . Quintas ou sextas . 10h00 às 11h30
Será que as ideias viajam de um lado para o outro?
Alguém tem uma ideia aqui e ao mesmo tempo no
Japão outra pessoa teve a mesma ideia. Será que
as ideias viajam? Dentro de uma mala encontramos
um conjunto de objetos que guardam uma série de
ideias que podem viajar de lugar em lugar, daqui até
ao outro lado do mundo. Juntos e em equipas, vamos tentar descobrir que ideias tiveram os artistas
da coleção do CAMB.
Para alunos do 2º ciclo, dos 10 aos 12 anos

VISITAS-LIVRES

Condições de acesso às exposições.
Folhetos lúdico-pedagógico disponível na recepção.

Para famílias com crianças dos 4 aos 8 anos.

Festas de Aniversário
Nesta data querida…
Terça a sexta . 10h00 às 18h00
Sábados . 12h00 às 18h00
Festas de anos com sala, mesa para apoio ao
lanche e jogos de visita livre (Aqui há Gato!). As
famílias serão responsáveis pela guarda das
crianças, montagem e desmontagem da sala e
lanche. Limitada a 40 pessoas (30 crianças e 10
adultos) em proporção não inferior a 1 adulto
para 5 crianças. Mediante marcação prévia e
condições de acesso às exposições.
Para crianças dos 4 aos 12 anos.
(*) Marcações prévias de segunda a sexta, das 10h00 às 13h00.
Condições de acesso: gratuito

JUNHO’2015

CAMB - Serviço Educativo
tel. 214 111 400, se.camb@cm-oeiras.pt
INFORMAÇÕES
Centro de Arte Manuel de Brito
tel. 214 111 400, camb@cm-oeiras.pt
http://camb.cm-oeiras.pt

OFICINA
ARTÍSTICO-CIENTÍFICA
Tenho um olival na mão
27 Junho . Sábado . 15h00 às 16h30
Por Teodora Boneva.
Para crianças dos 6 aos 10 anos.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES (gratuitas)
CM Oeiras - Divisão de Cultura e Turismo
tel. 214 408 552/29, ana.miranda@cm-oeiras.pt

AOS SÁBADOS NO PALÁCIO

O mar leva e traz…
Segunda a sexta . Forte de São Bruno . Caxias
Sessão especial para famílias, a 6 de Junho, sábado,
às 10h30.
Um projeto de história ao vivo acerca das
trocas comerciais e culturais que se iniciaram
no período quinhentista, destacando produtos,
costumes e influências de Portugal, Brasil
e Índia. A recriação dos ambientes locais,
paisagens, povos e vestuário proporciona uma
viagem no tempo e no espaço da expansão
portuguesa.
Para grupos escolares do 1º e 2º ciclo do ensino básico.

PALÁCIO MARQUÊS DE POMBAL

E AINDA...

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Associação dos Amigos dos Castelos
tel. 218 885 381, 918 748 695, educativo@amigosdoscastelos.org.pt

Ateliê de estampagem

Com a artista plástica Manuela Jardim.
6 Junho . Sábado . 15h00
Livraria-Galeria Municipal Verney Oeiras
Para crianças dos 6 aos 12 anos.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Livraria-Galeria Municipal Verney

tel. 214 408 329, maria.rijo@cm-oeiras.pt
Conhecer, visitar, passear, experimentar, aprender e
divertir é a proposta deste programa de atividades
diversificadas e dirigidas a um público, que vai desde
os mais novos aos mais crescidos, agora com uma
periocidade quinzenal.
Consulte em Passear, as actividades para jovens e adultos.

OFICINA DE CONSTRUÇÃO EM PAPEL
Construir um Lagar de Azeite
13 Junho . Sábado . 15h00 às 16h30
Por Teodora Boneva
Para crianças dos 6 aos 10 anos

Vamos visitar o teatro
Auditório Municipal Eunice Muñoz . Oeiras
Visitas guiadas para grupos onde as crianças
poderão descobrir o espaço ocupado pelos atores
e equipas técnicas de produção para a realização
das peças teatrais. A mudança de perspetiva da
posição de público para a de quem participa e
produz as atividades culturais.
INFORMAÇÕES E MARCAÇÔES
Dramax - Centro de Artes Dramáticas de Oeiras
tel. 214 408 411, 937 081 517, bilheteira@dramaxoeiras.com

Férias de Verão Vitamina

15 Junho a 31 Julho
Tendo por base as escolas do concelho, em
Caxias e Paço de Arcos e Cruz Quebrada/
Dafundo, o programa inclui passeios,
acampamentos, praia, desporto (surf, futebol,
golfe, unihóquei), caça ao tesouro, jogos de
orientação, peddy-papers, workshops de dança,
teatro, culinária e jogos tradicionais.
Para alunos dos agrupamentos escolares e crianças do
concelho de Oeiras.
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

Vitamina . tel. 211 976 849, 913 053 593, info@
vitamina.pt, www.vitamina.pt
Workshop de férias “Vamos descobrir cores e mais
cores!”

15, 16 e 17 junho . Segunda, terça e quarta . 14h30
às 16h30
Livraria-Galeria Municipal Verney . Oeiras
Com orientação do pintor Carlos Milhais.
Para crianças dos 6 aos 12 anos.

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
Livraria-Galeria Municipal Verney

tel. 214 408 329, carlos.millhais@cm-oeiras.pt,
iolanda.ferreira@cm-oeiras.pt

O mundo das Crianças

14 Junho . Domingo . 11h00
Livraria Bulhosa, Oeiras Parque
Esta sessão é interdita adultos! Vamos falar
do universo infantil, ou melhor, vamos falar do
mundo visto pelos olhos e a imaginação das
crianças através de histórias divertidas. Os
adultos assistem se as crianças deixarem!
Para crianças dos 4 aos 10 anos
INFORMAÇÔES

tel. 939 092 615

www.cm-oeiras.pt

