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2 ABRIL 15:00 | M/5 anos

Artedesimplificar
de Adriana Falcão

ILUSTRAÇÃO Mariana Massarani

Isabel sabe bem o valor das palavras.
Mas esta menina filósofa gosta de se
dar à imaginação, criar e partilhar um
dicionário só seu, repleto de palavras,
sentimentos e emoções que com ela
convivem no dia-a-dia. Se gostam de
palavras, de histórias e de surpresas,
venham conhecer a Beli e deixem voar
a vossa imaginação até onde chega
o coração.

ÍNDICE

2

CONTACTOS

9 ABRIL

15:00 | M/6 anos

Eu vi, eu estava lá

ESTREIA

ILUSTRAÇÃO Abigail Ascenso

No 25 de abril, o país acordou para
uma vida diferente. A liberdade era
uma coisa nova, e as pessoas tiveram
de se habituar a ela, devagarinho.
Como quando nós acordamos, de
manhã, e nos custa abrir os olhos
de repente, por causa da luz, também
Portugal teve de aprender a viver sem
ditadura.
Animação comemorativa
do 42º aniversário do 25 de abril.

ÍNDICE

9

CONTACTOS

16 ABRIL 15:00

Escuro, Escurinho,
não tenhas medo
do menino.

ILUSTRAÇÃO Eve Tharlet

Animação para bebés
e acompanhantes.

nota: Marcação prévia: > telefone 211 151 272
> endereço eletrónico bmjsprogramacao@cm-loures.pt

ÍNDICE

16

CONTACTOS

23 ABRIL

15:00 | M/6 anos

Eu vi, eu estava lá

ILUSTRAÇÃO Abigail Ascenso

No 25 de abril, o país acordou para
uma vida diferente. A liberdade era
uma coisa nova, e as pessoas tiveram
de se habituar a ela, devagarinho.
Como quando nós acordamos, de
manhã, e nos custa abrir os olhos
de repente, por causa da luz, também
Portugal teve de aprender a viver sem
ditadura.
Animação comemorativa
do 42º aniversário do 25 de abril.

ÍNDICE

23

CONTACTOS

30 ABRIL 15:00 | M/3 anos
Brincar com a Música

Viagem ao país
da música

ESTREIA

ILUSTRAÇÃO Edit Sliacka

Nesta viagem tudo pode acontecer.
Não fiques em casa! Vem conhecer o rei
Clave de Sol. Vem descobrir onde ficam
as grandiosas montanhas do Ruído e os
vales da Harmonia. Vem conhecer estes
maravilhosos mundos onde a Música
impera e que tem tanto por descobrir.

nota Marcação prévia: > telefone 211 151 272
> endereço eletrónico bmjsprogramacao@cm-loures.pt
produção e realização: Pedro Almeida

ÍNDICE

30

CONTACTOS
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produção e realização: equipa de animação residente da BMJS
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ENVIAR A 1 AMIGO

