
21 de setembro

10h00 – “Viajar por dentro”, por Ana 
Mourato - Atelier de animação da leitura para 
crianças dos 4 aos 10 anos, baseado nos livros 

“Rainha das cores” (1.ª sessão) 

Piso 2 da “Fábrica das Palavras”
Requer inscrição prévia. Informe-se pelo 263 271 200

11h00 – Aula “Zumba Fitness” 
Integrado no programa “Parado é que Não”

Exterior da “Fábrica das Palavras” 
Informações através da Divisão de Desporto, 

pelo 263 285 600 - ext. 2731

12h00 – Atuação do Coro do Ateneu 
Artístico Vilafranquense (AAV)

Piso 1 da Fábrica das Palavras

14h00 – “Viajar por dentro”, por Ana Mourato 
Atelier de animação da leitura para crianças

dos 4 aos 10 anos, baseado nos livros 
“Rainha das cores” (2.ª sessão)

Piso 2 da “Fábrica das Palavras”
Requer inscrição prévia. Informe-se pelo 263 271 200

16h00 – Teatro, com a peça: “T’Ulisses”, 
pelo grupo de Teatro Zero, 

do Ateneu Artístico Vilafranquense  

Piso 1 da “Fábrica das Palavras”

17h30 – Espetáculo “Quem quer ser Saramago”, 
produzido pela “Andante – Associação Artística”

Auditório (Piso 0) da “Fábrica das Palavras”

19h00 – Concerto musical 
com o grupo “Guitar Drums”

Piso 1 da “Fábrica das Palavras”

20 de setembro

10h00 – Animação musical, 
pelo grupo de Zés Pereiras 
“Os Baionenses”
( Centro Recreativo e Cultural do Casal 
do Freixo – Alpriate)

Ruas da cidade de Vila Franca de Xira

Pintura livre por elementos 
do Grupo de Artistas e Amigos da Arte (GART)
Exterior da “Fábrica das Palavras”

16h00 – Início da cerimónia inaugural, 
com atuação da Banda Filarmónica 
do Ateneu Artístico Vilafranquense (AAV)
Exterior da “Fábrica das Palavras”

16h20 – Intervenções oficiais. Visita ao edifício*
Inauguração da exposição “Nasci com passaporte de turista e 

outras fotografias”, de Afonso de Burnay

* Visita livre a toda a população

19h00 – Concerto pela Orquestra de Cordas 
do Conservatório Regional Silva Marques 
(Sociedade Euterpe Alhandrense)

Piso 1 da “Fábrica das Palavras”

22h00 – DJ SAL & UNEMPLOYED MAJORETTES, 
por INESTÉTICA 
Dj set / Dança

Piso 1 da “Fábrica das Palavras”

Ao longo do fim-de-semana está prevista animação náutica no rio Tejo com a presença do barco varino “Liberdade”, embarcações avieiras 
e atividades náuticas pelo União Desportiva Vilafranquense (UDV) e Alhandra Sporting Club (ASC). 

Nota: Todas as atividades da programação têm acesso gratuito, limitado à lotação dos espaços. 



Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
www.cm-vfxira.pt

No âmbito da aposta de requalificação 
da frente ribeirinha do Concelho 

de Vila Franca de Xira a Câmara Municipal                    
vai inaugurar no dia 20 de setembro, 

sábado, a “Fábrica das Palavras” 
(Nova Biblioteca e equipamento cultural). 

Trata-se de um espaço da autoria 
do Arquiteto Miguel Arruda, 

situado à beira-rio, 
que se apresenta, 

para além da sua valência cultural 
e de lazer, como mais uma singular peça de 

arquitetura contemporânea, 
que permite ao visitante 

uma ligação contínua com o meio exterior 
envolvente: de um lado a cidade, 

do outro o rio e a lezíria.
O edifício, constituído por sete pisos, 

disponibiliza, para além de uma moderna 
Biblioteca para todas as idades,    
cafetaria, galeria de exposições 

e uma sala polivalente/auditório. 
 

O programa de inauguração 
tem início pelas 16h00 e está aberto 

à participação de todos. 
Contamos consigo!

Programa de inauguração


