
QUI. 21 julho Horário: 10.00h > 00.00h

Sessão “Mil Histórias para Contar” com Clara Haddad
(por inscrição)
Insufláveis

Oficina “A arte de Criar” para crianças e famílias
(por inscrição)

Espetáculo Infantil  “O Lugar de Todas as Histórias”,
por Teatro Quadrilha (por inscrição)

Sessão de Histórias do Kamishibai “O Nascimento do 
Dragão”, por Susana Corvas, para crianças e famílias
(por inscrição)

“Ser artista por um dia” - atelier de desenho e pintura 
para crianças e famílias (por inscrição)
Insufláveis

Pinturas faciais e modelagem de balões para crianças

10h00

11h00

14h30

15h30

16h00

21h30

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

SEX. 22 julho Horário: 10.00h > 00.00h

Sessão “Mil Histórias para Contar” com Clara Haddad
(por inscrição)
Insufláveis

Apresentação do livro “A menina que não sabia contar”, 
de Elisabete Pereira, para crianças e famílias

Espetáculo Infantil “O Lugar de Todas as Histórias”,
por Teatro Quadrilha (por inscrição)
Insufláveis 

“Ilustração Criativa” - atelier de desenho e pintura
(por inscrição)
Insufláveis

Pinturas faciais e modelagem de balões para crianças

10h00

11h00

14h30

16h00

21h30

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

SÁB. 23 julho Horário: 10.00h > 00.00h

Sessão “Sortido de Contos” com Virgínia Millefiori
para famílias e crianças
Pinturas faciais e modelagem de balões para crianças

Apresentação do livro “Um Coração, duas casas”,
de Ana Rita Dias para famílias e crianças
Insufláveis

“Arte e Sustentabilidade” - oficina artística
para crianças e famílias (por inscrição)

Tapete de histórias com Susana Corvas, para crianças e 
famílias (por inscrição)

Apresentação do livro “O Lourenço foi operado e o medo 
é que ficou assustado. Sabes o que aconteceu? O Medo 
encolheu”, de Joana Guimarães (ULSAM)

“Estórias dançantes” – atelier artístico para crianças, 
dinamizado por Catarina Vale, do Atelier Entrópico
(por inscrição)
Insufláveis

Yogar com histórias – sessão para crianças e famílias 
com Manuela Fernandes
Pinturas faciais e modelagem de balões para crianças
Insufláveis

Pinturas faciais e modelagem de balões para crianças

10h00

11h00

14h00

14h30

15h00
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21h30
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DOM. 24 julho Horário: 10.00h > 20.00h

Oficina artística “Natureza e Sustentabilidade”
para crianças e famílias

Pinturas faciais e modelagem de balões para crianças
Insufláveis

Apresentação do livro “Conta-me um clássico”,
de Vanda Pinto, para crianças e famílias

“Estórias dançantes” – atelier artístico para crianças, 
dinamizado por Catarina Vale, do Atelier Entrópico
(por inscrição)
Pinturas faciais e modelagem de balões para crianças
Insufláveis

Insufláveis

Encerramento

10h00

11h00

15h00

16h30

19h00

20h00
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