
Estão abertas as inscrições para as actividades da BABY FEIRA MIX, a decorrer nos próximos dias 26, 27 e 28 de 
Novembro. Agradecemos que divulguem estas actividades à vossa lista de contactos.

As inscrições podem ser feitas:

-      via e-mail em babyfeiramix@sensurround.pt 
-      por  telefone, através do 21 316 0103 das 10 às 13H e das 15h às 18h 
-      por carta para a R. D. Estefânia, 175 1000-154 Lisboa.

Para além do espaço  de venda de brinquedos, roupas e outras artigos para crianças, onde contaremos com a vossa 
presença, a Baby Feira Mix incluirá ainda um um ciclo de conferências e mostras de entrada livre. O programa 
completo destas actividades será divulgado brevemente.

Muito obrigada

A Organização
Casa d’Os Dias da Água

-----------------------------------------------

CASA D’OS DIAS DA ÁGUA

BABY FEIRA MIX                  

26 NOV |  13H às 22H  |  27 e 28 NOV | 10H às 22H 

Um espaço para os pais experimentarem e descobrirem novas actividades com os filhos, uma oportunidade para comprar 
artigos seleccionados a preços surpresa, um local de diálogo para pais e educadores – a Casa d’Os Dias da Água 
dedica o BABY FEIRA MIX aos bébés e a todos os adultos (pais, avós, tios e amigos) que dedicam um carinho e atenção 
especiais às crianças das suas vidas. 

 Entrada:  € 2   | Entrada livre  até aos 12 anos

  

    CADA BEBÉ DÁ-NOS A TODOS A OPORTUNIDADE DE INVENTAR O MUNDO OUTRA VEZ

    Fazemos este projecto com a Patrícia Dória, que partilha connosco a inquietação de um tempo em que as crianças 
parecem ser só mais um target, neste nosso país que é de todos os da Europa aquele em que os pais menos tempo 
passam com os seus filhos. Encontrámos uma adesão e um entusiasmo surpreendentes da grande maioria das pessoas que 
foram convidadas a participar. Aceitaram o nosso desafio com a simplicidade e a prontidão de quem quer mudar 
coisas. 

    Sentíamos falta de projectos voltados para as crianças, e para as crianças muito pequeninas, muito no início. 
Parecia muito difícil dar o arranque para um espaço onde pais e filhos estivessem juntos e pudessem simultaneamente 
ouvir um conferencista convidado ou participar num workshop, ou simplesmente encontrar-se para conversar sobre a 
vida em geral e nada em particular. O encontro com  Marc Bonnet fortaleceu e deu enorme animo a esta vontade. 
Queria deixar aqui uma palavra de agradecimento muito especial aos brainstormings que fez connosco e espero poder 
acolher o seu Projecto Move na Casa d’Os Dias da Água em 2005.  

    Já existia a ideia de lançar a BABY FEIRA MIX, veementemente apoiada pela Tânia Guerreiro, entusiasta número um 
deste projecto.  Foi assim que avançámos para esta edição zero, com uma equipa mínima, sem financiamentos nenhuns a 
não ser o dos participantes e muita vontade de este ser o click de uma programação continuada que queremos passar a 
desenvolver em 2005. 

    Assim,  a Casa d’Os Dias da Água preparou três dias, que na realidade são só dois dias e meio, com um programa 
de workshops, actividades, debates e espaços de troca para os pais, para os seus bebés, afinal para todos os que 
acreditam em começar tudo de novo outra vez. 

    A BABY FEIRA MIX é, assim, um espaço inicial, tanto pelo tema em si, como pelo seu posicionamento na 
programação da Casa d’Os Dias da Água. 

    Porquê? Porque temos de iniciar a resposta, mesmo que esboçada, no profundo, imenso incómodo de ter os nossos 
filhos a nascer e crescer aqui, nesta Terra assim.

    Agradecemos a participação de todos: os que já estão e os que forem estando neste caminho que agora começa.

   Lúcia Sigalho



ACTIVIDADES

Inscrições abertas:

 via e-mail em babyfeiramix@sensurround.pt /  por  telefone, através do 21 316 0103 das 10 às 13H e das 15h às 18h 
/ por carta para a R. D. Estefânia, 175 1000-154 Lisboa.

preço: 3 euros por sessão (excepto Retratos de Família)

ATELIER DE EXPRESSÃO PLÁSTICA   Como fazer ninhos de pássaros
27 NOV | SÁBADO | 10H e 15H |Para crianças dos 6 aos 10 anos | limite: 15 crianças | duração: 20m

Neste workshop vamos construir  ninhos de pássaros com madeira reaproveitada, promovendo junto das crianças a 
protecção das aves selvagens e da floresta e procurando transmitir-lhes  uma noção fundamental sobre o 
aproveitamento de todos os materiais excedentários. 

Coordenação: Carlos Reis
  

ATELIERS PROJECTO MOVE 
27 NOV | SÁBADO | 10H ||| 28 NOV| DOMINGO | 12H | Para crianças de 1 a 4 anos, acompanhadas por 1 adulto | limite: 
10 crianças |  duração: 40m

Onde está o tesouro? Quem ajuda o palhaço a encontrar o seu nariz? O que é um passo para frente? pergunta a 
centopeia ... O mundo é infinito e mágico, cheio de pormenores e sensações...
Os ateliers MOVE baseiam-se nos objectivos e métodos da psicomotricidade, estimulando novas experiências em grupo  
e abrindo caminhos para o desenvolvimento global de cada criança, ao seu próprio ritmo.

Coordenação:  Marc Bonnet |  www.projectomove.net

CULINÁRIA VEGETARIANA PARA BÉBÉS
27 NOV | SÁBADO |||  28 NOV| DOMINGO  | 13H | Para os pais, tios, avós, primos e amigos | limite: 12 participantes 
|  duração: 2h

Coordenação: Apolónia

DANÇA - Movimento Criativo
28 NOV | DOMINGO | 11H | Para crianças dos 5 aos 8 anos  | limite: 10 crianças  | duração: 45m 

Vamos brincar fazendo perguntas com os pés respondendo com as mãos, a boca e os cabelos. Movimento, som e dinâmicas 
de grupo

Coordenação: Joana Veiga

DANÇA - Workshops de Aldara  Bizarro
27 NOV |SÁBADO | 15H | Para crianças dos 3 aos 5 anos | limite: 15 crianças | duração: 1h15m
28 NOV | DOMINGO | 15H |Para crianças dos 7 aos 10 anos | limite: 15 crianças | duração: 1h30

A dança é feita por palavras, a dança é feita por imagens.

Coordenação: Aldara Bizarro

JARDINAGEM 
27 NOV | SÁBADO | 10H e 15H |Para crianças dos 3 aos 6 anos  | limite: 10 crianças | duração: 30m
 
Construção de jardins com plantas medicinais na escola.

Coordenação: Fernanda Botelho

LABORATÓRIO NÃNÃNÃ (grupo O OVO)
28 NOV | DOMINGO | 10H30 e 17H | Para crianças dos 3 meses (acompanhadas pelos pais) aos 99 anos | limite: 10 
crianças | duração: 1h

Este laboratório explora sons, movimento e expressão à volta da ideia de “embalar”. 
O mar, o vento, as folhas das árvores e o bater do coração são  ritmos universais que nos embalam.   

Coordenação: Marc Bonnet   -  grupo O OVO      |  www.projectomove.net



MÚSICA PARA CRIANÇAS

27 NOV | SÁBADO | 19H | Para crianças dos 0 aos 2 anos, acompanhadas por 1 adulto  | limite: 12 crianças | duração 
: 45m
28 NOV | DOMINGO |19H |  Para crianças dos 3 aos 5 anos, acompanhadas por 1 adulto |limite: 12 crianças | duração : 
45m

Através do movimento, ritmo, canto, afectividade ou emoções, pais e filhos envolvem-se numa primeira experiência de 
partilha e contacto com a música, essa arte tão presente e envolente mas, ao mesmo tempo tão aparentemente 
inacessível. 
O objectivo é tornar a fruição musical tão natural e quotidiana como brincar ou conversar na nossa lingua materna.

Coordenação: Victor Gaspar
Projecto sediado no Musicentro ( Colégio Os Salesianos)   |  www. osj.salesianos.pt

RETRATOS DE FAMÍLIA
26 NOV| SEXTA  ||| 28 NOV |  DOMINGO | TODO O DIA

Para toda a família 
Preço: €30 por fotografia

Foto de família a preto e branco, em médio formato, pela fotógrafa Luísa Ferreira

Coordenação: Luísa Ferreira        |   www.luisaferreira.com 

SHANTALA (massagem)
26 NOV| SEXTA  |||  27 NOV | SÁBADO |||  28 NOV | DOMINGO |  16H 
Massagem para bébés dos 2 aos 6 meses limite  |  5 crianças, acompanhadas pelos pais/mães |duração: 1h

O toque tem memória e inteligência e é por isso um agente dinâmico. Mas para activar e potenciar este poder é 
importante a intenção - o tempo – o ritmo - a respiração. 

Coordenação: Alexandra Lopes

YOGA
 27 NOV | SÁBADO ||| 28 NOV | DOMINGO |18H | Para crianças dos 6 aos 11 anos | limite: 15 crianças*  | duração: 45m

Sabias que os dedos dos pés também falam?

Coordenação: Filipa Martorell
 

Participantes com produtos à venda 

A COBRA LARANJA – editora |  www.acobralaranja.com | info@acobralaranja.com

        Aguçar os sentidos, estimular a percepção, dar asas à fantasia, promover o diálogo.

AMBAR - editora |  livros@ambar.pt

AJUDA DE BERÇO - Associação de Solidariedade Social |  ww.ajudadeberco.pt | ajudadeberco@mail.telepac.pt

BOMBAAMOR - decoração e mobiliário |  www.bombaamor.com | bombaamor@clix.pt

BOBUX – sapatos | www.bobux.pt | bobux@sapo.pt         

Bobux é uma companhia que reflecte os sonhos e o espírito livre de Bobux o urso



- a vida é para ser gozada e, se realmente quisermos, os nossos sonhos podem
tornar-se verdade. Na Bobux, há um mundo novo nos pés das crianças.

CAMINHO - editora | www.editorial-caminho.pt | caminho@editorial-caminho.pt

O prazer de ter bons livros para ler

COCA BICHINHOS - brinquedos e jogos| cocabichinhos1@iol.pt

A Coca-Bichinhos propõe brinquedos e jogos didácticos de alto valor pedagógico.
As madeiras de qualidade, as tintas não tóxicas e os tecidos   são a sua
proposta para que as nossas crianças brinquem e construam livremente os seus
mundos imaginários.

DÁLIA LOURENÇO - bonecas feitas à mão | dalialourenco@yahoo.co.uk

       Criar, imaginar e sentir com bonecas de feições suaves feitos de materiais naturais

D.QUIXOTE - Editora | apoio.clientes@dquixote.pt

DEPOIS DA ESCOLA – brinquedos |  www.depoisdaescola.pt | depoisdaescola@mail.telepac.pt

       Brinquedos para encantar crianças dos 0 aos 100 anos

FIGUEIRINHAS - editora | lisboa@liv-figueinhas.pt | correio@liv-figueirinhas.pt

FILIPA MARTORELL - papagaios de lã: Olho de Deus 

GRADIVA - editora | www.gradiva.pt | gradiva@ip.pt

JÁ NASCI... porque é tão bom ter um bebé! roupa - sapatinhos - puericultura - brinquedos - prendas - e muito 
mais...raquel.franca@mail.telepac.pt

KID TO KID - compra e venda de artigos de criança e pré-mãmã em segunda mão | www.kidtokid.com | kidtokid@oninet.pt

LES ENFANTS D’AILLEURS – roupa | anne_bouvet@mail.pt

        Um universo único a descobrir urgentemente, onde a moda para crianças é vista com um novo olhar

LER PARA QUERER - promotora/distribuidora de livros|  www.lerparaquerer.com | info@lerparaquerer.com

LIXÚRIA - candeeiros, móbiles e decoração  | www.lixuria.com | contact@lixuria.com                



Partindo de materiais de desperdício, a Lixúria propõe transformá-los em peças originais, divertidas e úteis. 
Objectos do quotidiano criados com uma
preocupação estética e ecológica. Na Lixúria, o lixo é um luxo.

LUÍSA FERREIRA - estúdio de fotografia | www.luisaferreira.com | mail@luisaferreira.com

    

MARGARIDA BOTELHO - ilustrações |  margaridabotelho@hotmail.com

O trabalho de Margarida Botelho como ilustradora parte sempre de uma história e o resultado final procura despertar 
várias leituras; a dos adultos e a das  crianças.

MARIA CARACOLETA – roupa | www.oilily.nl | mira.lx@clix.pt      

       Era uma vez um arco-iris

MARIA MALMEQUER – roupa | maria.malmequer@netcabo.pt

Porque nascer é um acto único, a Maria Malmequer dedica uma atenção especial ao bébé desde o início. Especialmente 
para quem é mais importante nas nossas vidas

MINUTOS DE LEITURA -  editora  | www.minutosdeleitura.pt | geral@minutosdeleitura.pt      

       Ler transforma os teus sonhos em realidade

MUSEU DA MARIONETA* - loja de brinquedos e exposição de algumas marionetas do Museu|  www.egeac.pt | 
museudamarioneta@egeac.pt

       “Dar vida a um corpo inanimado é o acto supremo da criação” Henrique Delgado
        *a confirmar                             

     

NATURA PURA- roupa e brinquedos 100% ecológicos |  www.naturapura.pt | lisafas@mail.telepac.pt      

       A marca NaturaPura foi criada para dar corpo a um projecto totalmente inovador - lançar no mercado produtos 
textêis verdadeiramente naturais

O CÃO DO SENHOR KLI / Ana Direito e Fernanda Ribeiro – roupa  | anadireito@netcabo.pt 

       Miúdos felizes, cores, brincadeira de linhas de cozer em várias animadas fantasias sobre material fofo e 
confortável.  

PEQUENAS DESCOBERTAS - brinquedos e jogos | www.pequenasdescobertas.pt | info@pequenasdescobertas.pt

       Diversão didáctica dos 0 aos 12 anos.

PLANETA HILDA BY HILDA PORTELA | PLANETA DODO BY HILDA PORTELA E MIGUEL COSTA – bonecos e accessórios feitos à mão

        www.planetahilda.blogspot.com | hip@netcabo.pt

Um mundo real com habitantes muito especiais imaginados e criados por  Hilda Portela e Miguel Costa. Objectos 
únicos para pessoas especiais



ROSA POMAR –bonecos e acessórios | www.rosapomar.com | rosapomar@mac.com

O que é feito à mão é diferente. Bonecos de pano e acessórios para bebés e crianças, todos objectos únicos, 
realizados em materiais vintage e contemporâneos.

S. NICOLAU/DEPOIS DA CHUVA – brinquedos | www.s-nicolau.pt | mhviegas@s-nicolau.pt

       A importância da boneca e do peluche na vida de uma criança é sempre uma história de amor

     

SIG TOYS - brinquedos  |  sigtoys@sapo.pt

TERRAMAR – editora | www.terramar.pt  |  geral@terramar.pt

As crianças de hoje são o futuro do livro e da leitura. Temos o orgulho de publicar livros para as crianças que não 
sabem ler, para as que já conseguem ler e também para todas as que não conseguem viver sem livros! 

VIDA  - Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano | vida.africa.org@mail.telepac.pt

O VIDA é uma ONG portuguesa de utilidade pública a trabalhar no seguintes países: Guiné-Bissau, Moçambique, 
Nigéria, Palestina e Uganda. O VIDA existe para ajudar as pessoas a desenvolverem as suas capacidades e o potencial 
da terra onde vivem. Propomos-lhe que participe na campanha Mudar 1 vida com 1 presente e ficar a conhecer quem 
ajuda.

Baby Feira Mix
Coordenação: Patrícia Dória, Imagem: Edgar Massul, Assistência: Ana Lúcia Herdeiro, Comunicação: Rute Paredes, 
Acolhimento:João Figueira Nogueiro
Produção Executiva: Gisela Barros e Tânia M. Guerreiro, Concepção e Coordenação geral do projecto: Lúcia Sigalho

Apoios à divulgação: Jornal da Região, Partido Comunista Português, Rádio Mais, Rádio Nova Antena, Rádio Paris 
Lisboa, RTP, Turismo de Lisboa

Agradecimentos:EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Actividades Culturais, LEGO

OS DIAS DA ÁGUA
Direcção  Lúcia Sigalho,  Acolhimento Gisela Barros e João Figueira Nogueira, Produção Tânia M. Guerreiro, 
Comunicação e Imprensa Rute Paredes, Projectos apoiados e residentes Cão Solteiro, Associação Rosa do Mundo, 
Artista Residente  fotógrafa Adriana Freire, Projecto fundador e residente Sensurround Companhia de Teatro

-- 
CASA D’OS DIAS DA ÁGUA
R. D. Estefânia 175
1000-154 LISBOA
Tel. + 351 21 314 03 52
Fax. + 351 21 316 01 03
osdiasdaagua@sensurround.pt
www.sensurround.pt


