
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro 
 

3 de setembro, sábado, às 16h00. 
Hora do Conto – Vamos à caça do Tesouro 
Público-alvo: Para crianças a partir dos 3 anos 

Inscrições a partir de 26 de agosto. 
 

24 de setembro, sábado, 16h00. 
Jornadas Europeias do Património 
Oficina de ilustração com Élia Ramalho  
Público-alvo: Crianças a partir dos 3 anos. 

Inscrições a partir de 16 de setembro. 
 
Atenção 
Este programa pode ao longo dos meses sofrer 
alterações. 
 
 

LEMBRAMOS QUE… 
Como o número de lugares é limitado, é 

necessária inscrição prévia, de acordo com 
cada atividade. 

Os pedidos informações deverão ser 

dirigidos à Biblioteca Infantil /Ludoteca, no local, 

através do email ou pelo telefone 239702630. 

Pedimos às crianças inscritas e aos seus 

acompanhantes que sejam pontuais. Se não 

estiverem na Biblioteca Infantil/Ludoteca à hora 

marcada, a sua vaga será ocupada por outra 

criança que queira participar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ler ao Cubo é o espaço de leitura ao ar livre da 

Biblioteca Municipal de Coimbra. Funciona no Parque 

Verde do Mondego, de 23 de abril a 25 de setembro, 

exclusivamente aos sábados, domingos e feriados, 

sempre que as condições atmosféricas permitirem. 

Ler ao Cubo é ler por puro prazer e ter o privilégio de 

fazê-lo à beira-rio, desfrutando livremente de livros, 

jornais e revistas sem necessidade de qualquer 

inscrição ou requisição.  
 

Local: 
Parque Verde do Mondego 

Avenida da Lousã - 3030-243 Coimbra 

Horário:  
Sábados, domingos e feriados: 14h00-19h00 | 

agosto, 15h00-20h00 
 

Câmara Municipal de Coimbra 
Biblioteca Municipal de Coimbra 

Casa Municipal da Cultura 

R. Pedro Monteiro  

Telefone: 239702630 

Email: biblioteca@cm-coimbra.pt 

Website: https://biblioteca.cm-coimbra.pt 
 

Para informações e inscrições contactar: 

Biblioteca Infantil/Ludoteca  

Casa Municipal da Cultura 

R. Pedro Monteiro  

Telefone: 239702630 ou por 

Email:biblioteca.infantil@cm-

coimbra.pt 

 

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COIMBRA 

BIBLIOTECA JARDIM 
 “LER AO CUBO” 

VERÃO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Atividades de Animação  
 “LER AO CUBO” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maio 

1 de maio – Dia da Mãe 
Contos da Mãe – 16h00, para todos os públicos. 
7 de maio, sábado 
Às 15h30, Ana Alves apresenta os seus mais 

recentes livros de poesia. 

Público-alvo: Todos os públicos. 

 

8 de maio, domingo 
Às 16h30 - Oficina de Origami 
Público-alvo: Maiores de 6 anos. 

Inscrições a partir de 29 de abril. 
 
Dia Internacional da Família  
15 de maio, domingo, 16h00 
Contos da família com a Recortar Palavras 
Público-alvo: Todos os públicos 

Inscrições a partir de 9 de maio. 
 
21 de maio, sábado, 16h00. 
Contos + oficina com Milú Loureiro 
Público-alvo: Todos os públicos 

Inscrições a partir de 13 de maio. 
 

28 de maio – Dia Internacional do Brincar 
10ª edição do 

“Coimbra a Brincar” 
A Biblioteca Jardim “Ler ao Cubo” em 

Colaboração com a Associação Inclusão Com Tacto, 

oferecem a todos os públicos Jogos de tabuleiro no 

dia 27 de maio, das 10h00 às 16h00 e no dia 28, das 
11h00 às 19h00. 

 

Junho 
1 de junho, Dia Mundial da Criança 
A partir das 16h00 podem assistir à construção 

de um postal bordado a partir de materiais reciclados 

pela CHRONOSPAPER. 

17h00 Sessão de Contos 
Público-alvo: Todos os públicos. 

 

5 de junho, sábado, das 14h30 às 18h00. 
Festa dos 10 anos do Mercado de Trocas – será 

uma feira de trocas, com consertos de brinquedos, de 

livros, de bicicletas etc., promovida em colaboração 

com a Casa da Esquina. 

 

25 de junho, sábado, 16h00. 
Oficina de Diamond Painting, são usados 

pequenos brilhantes, semelhantes a “diamantes” 

para criar desenhos e padrões coloridos, pré-

definidos.  

Público-alvo: Todos os públicos. 

Inscrições a partir de 17 de junho, para o e-mail: 

diamondpainting@sapo.pt 

 

26 de junho, domingo, 16h00. 
Oficina de papel – Em grude – com material 
reciclado pela CHRONOSPAPER 
Público-alvo: Crianças a partir dos 8 anos. 

Inscrições a partir de 17 de junho, para o  

mail:  mariabranco971@hotmail.com. 

 

Julho 
4 de julho, segunda-feira, 16h00 
Milú Loureiro apresenta o livro “O meu amigo / My 
friend”. 
Público-alvo: Todos os públicos. 

 

9 de julho, sábado, 16h00. 
Contos com a Recortar Palavras 
Público-alvo: Todos os públicos. 

 

16 de julho, sábado, 16h00 
Oficina com feltros, por Júlia Silva promotora da 

Handcrafts Ladybug. 

Público-alvo: Crianças dos 6 aos 9 anos. 

Inscrições a partir de 18 de julho, para o e-mail: 

vavilok@inbox.lv  

 

23 de julho, sábado, 16h00. 
Contos + contos com Milú Loureiro 
Público-alvo: Todos os públicos 

Inscrições a partir de 15 de julho. 

 

24 de julho, domingo, às 16h00. 
Oficina de Diamond Painting, são usados pequenos 

brilhantes, semelhantes a “diamantes” para criar 

desenhos e padrões coloridos, pré-definidos.  

Público-alvo: Todos os públicos. 

Inscrições a partir de 15 de julho, para o e-mail: 
diamondpainting@sapo.pt 
 

Agosto 
6 de agosto, sábado, 16h00 
Contos com a Recortar Palavras 
Público-alvo: Todos os públicos. 

Inscrições a partir de 29 de julho. 
 
14 de agosto, sábado, 16h00 
Oficina de Costura Longa – com material 
reciclado pela CHRONOSPAPER 
Público-alvo: Crianças a partir dos 8 anos. 
Inscrições a partir de 5 de agosto, para o mail:  
mariabranco971@hotmail.com. 
 

Setembro 
3 de setembro, sábado, às 16h00. 
Hora do Conto – Vamos à caça do Tesouro 
Público-alvo: Para crianças a partir dos 3 anos 

Inscrições a partir de 26 de agosto. 
 

24 de setembro, sábado, 16h00. 
Jornadas Europeias do Património 
Oficina de ilustração com Élia Ramalho  
Público-alvo: Crianças a partir dos 3 anos. 
Inscrições a partir de 16 de setembro. 
 
Atenção 
Este programa pode ao longo dos meses sofrer 
alterações. 
 
 


