
 FÁBRICA DAS PALAVRAS 

12 de novembro - 6ª feira 10h00 

 

“Com muitas festinhas fico feliz”, pelo SPALL 
 
Atividade baseada no livro “O monstro das festinhas” da 
autoria de Carla Antunes. 
 
Público-alvo: crianças do pré-escolar 
 

12 de novembro - 6ª feira 14h00 
 
“O Pedro e o lobo”, pelo SPALL 
 
Animação da história de “Pedro e o lobo” a partir da  
partitura de Sergei Prokofiev.  
 
Público-alvo: alunos do 1º ciclo do ensino básico 
 

13 de novembro - sábado 10h30  
 
Espetáculo “Devaneios poéticos de um bebé”,  
por Ana Mourato 
 
Narrativa poética onde as emoções e expressões da  
primeira infância são traduzidas em poesia.  
 
Dirigido a bebés até aos 3 anos e famílias 
 

 13 de novembro - sábado 21h00  
 
Sessão de contos com magia  
“Um mágico em apuros”,  por Rui Ramos 
 
Contos de magia onde se narram as peripécias de um 
aprendiz de feiticeiro.  
 
Dirigido ao público em geral 
 
14 de novembro - domingo 11h00  
 
Espetáculo “O lugar de todas as histórias”,  
pelo Teatro Quadrilha 
 
Aqui o tempo mostra que também pode ser um lugar cheio 
de encanto onde as histórias viajam, de lá para cá e de cá 
para lá!  
 

Dirigido a crianças a partir dos 7 anos e famílias 

Informações e inscrições 

Tel.: 263 271 200 

E-mail: bmspal@cm-vfxira.pt 

 

Fábrica das Palavras  

Largo Mário Magalhães Infante, nº 14 

2600-187 Vila Franca de Xira 

Website: https://bmvfx.cm-vfxira.pt 

GPS: 38º 57’ 7.44’’ N,8º 59’ 17.78’’ W 

  

Acesso de acordo com as normas da  

Direção-Geral da Saúde 



6 de novembro -  sábado 9h00 
 
Abertura da exposição virtual: “Histórias que nascem 
dos sons” 
 
Disponível no site da Biblioteca Municipal/Fábrica das  
Palavras. 
 
6 de novembro - sábado 11h00 
 
Espetáculo de teatro “O patinho feio”, pelo Teatro 
Cativar  
 
Na quinta do tio Manel há tanta coisa para fazer. E hoje há  
novidades! Acabaram de nascer os patinhos da pata  
amarela. Que feliz ela está e que lindos são todos! Todos? 
 
Público-alvo:  crianças dos 2 aos 6 anos e famílias 
 
6 de novembro - sábado 21h30 
 
“Manifesto Anti-Leitura”, de José Fanha, 
pelo SPALL 
 
Promoção da leitura em modo de negação, evidenciando as  
vantagens de quem tem hábitos de leitura. 
 
Dirigido ao público em geral 
 
7  de novembro - domingo 10h30 
 
“Oficina das árvores e dos avós - os quintais, os  
jardins e as florestas”, por Marina Palácio 
 
Com base no meio ambiente envolvente, convocar todos os  
nossos sentidos na relação com as árvores para estarmos  
despertos para a sua riqueza... 
 
Público-alvo: crianças dos 7 aos 12 anos e famílias 
Inscrição prévia 
 
7  de novembro – domingo 15h30 
 
Espetáculo “Os piores contos do mundo”, contados 
por Rodolfo Castro : “O pior contador de histórias do  
mundo” 
 
Esta é uma seleção de contos incorretos e imprevisíveis.  
Recheios de humor e fantasia. Transgressores e comoventes 
para todas as idades. Pertencem a diferentes culturas.  
Alguns deles dormem nos livros até que a voz do leitor vêm 
para acordá-los... 
 
Dirigido ao público em geral 
 

 

 

 

 

 

 
8 de novembro - 2ª feira 10h00 
 
“Vamos ouvir uma história … ou serão duas”, pelo SPALL 
 
3 histórias que se interligam numa sessão com movimento, som e 
emoções. 
 
Público-alvo: crianças do pré-escolar 
 

8 de novembro - 2ª feira 14h00 
 
Espetáculo de teatro “Os polos da nossa Terra”, 
pelo Teatro Cativar 
 
Onde ficam os polos da nossa Terra? Quem lá vive? Os pinguins 
moram no Pólo Norte ou no Pólo Sul? Tanta coisa para descobrir e 
aprender! 
 
Público-alvo: alunos do 2º, 3º e 4º anos do ensino básico 
 

9 de novembro - 3ª feira 10h00  
 
“De uma história, quantas saem?”, por Isabel Peixeiro 
 
Tudo começa com uma história. Daí, facilmente se salta para um 
desafio. E desse desafio resultam tantas histórias… São as histórias 
de quem as conta e de quem as ouve.  
 
Público-alvo: alunos do 2º ciclo do ensino básico 
 

9 de novembro - 3ª feira 14h00 
 
“De uma história, quantas saem?”, por Isabel Peixeiro 
 
Tudo começa com uma história. Daí, facilmente se salta para um 
desafio. E desse desafio resultam tantas histórias… São as histórias 
de quem as conta e de quem as ouve.  
 
Público-alvo: alunos do 3º ciclo do ensino básico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÕES PRÉVIAS PARA OS  
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

 
10 de novembro - 4ª feira 10h00  
 
“Livros & bonecos”, por Carlos Canhoto 
 
Apresentação dramatizada dos livros: 
“A minha avó Felicidade” e “Zi a abelha zonza”. 
Animação com marionetas e fantoches. 
 
Público-alvo: alunos do 1º ciclo do ensino básico 
 
10 de novembro - 4ª feira 14h00 
 
“Livros & bonecos”, por Carlos Canhoto 
 
Apresentação dramatizada dos livros: 
“A minha avó Felicidade” e “Zi a abelha zonza”. 
Animação com marionetas e fantoches. 
 
Dirigido ao público sénior 
Inscrição prévia 
 
11 de novembro - 5ª feira 10h00 
 
“Workshop de ilustração”, por Carla Antunes 
 
No workshop de ilustração, as crianças terão a oportunidade 
de desenvolver hábitos de registo gráfico e competências no 
âmbito do desenho. 
 
Público-alvo: alunos do  1º ciclo e pré-escolar 
 
11 de novembro - 5ª feira  14h00 
 
Espetáculo “Contos de cá cárá cá cá”, por Ângela  
Ribeiro 
 
A sessão “Contos de cá cárá cá cá” leva-nos até ao mundo 
dos contos tradicionais portugueses. Mas a atriz não vai 
contar sozinha! O público também vai ser contador…. Vem 
ouvir e descobrir, para que as histórias fiquem bem vivas nas 
nossas memórias!  

 
Público-alvo: alunos do 1º ciclo do ensino básico 
 

 

 

 

 

 


