
A Qual Albatroz é uma 

casa de fazedores de 

livros, riscadores de papel 

e contadores de histórias, 

onde as ideias rodopiam 

livres e a criatividade tem 

pernas para voar.

M
Nesta história, mora uma casa, e nessa casa mora um menino, 

no menino mora um coração. É deste modo, cheio de humor, 

delicadeza e poesia, que embarcaremos numa viagem 

à (re)descoberta das coisas simples que vivem mesmo ao nosso lado. 

Pelo caminho, percorremos uma cadeia de associações que, afinal, 

nos levará a descobrir o lugar da amizade e da liberdade. 

Por intermédio de um jogo-puzzle, o Marc e a São contam a história do 

livro «Onde Moram as Coisas», que flui como o pensamento de uma 

criança, tão gracioso quanto inesperado. Depois, com a colaboração de 

todos, vamos construir uma história só nossa, que, em passinhos curtos mas 

firmes, nos conduzirá direitinhos a essa grande casa sem paredes nem tecto 

que é a imaginação.

Onde M o r am a s C o i s a s
com Marc Parchow e Conceição Candeias

As sessões são facturadas em dinheiro ou em vendas do livro «Onde 
Moram as Coisas».

Por grupo: 120€ ou um mínimo de 14 livros vendidos
Duas sessões no mesmo dia: 200€ ou um mínimo de 24 livros vendidos
(Os preços não incluem IVA)
Preço por livro: 13€

Em actividades fora de Lisboa, o requerente deve assegurar os custos de
deslocação e uma refeição. É possível fazer ajustes ao programa, de
acordo com as necessidades e possibilidades do requerente.

Condições especiais para escolas. Contacte-nos.

Saiba mais

Crianças dos 8 aos 14 anos

1 hora

Nada, Temos tudo.

Material 
necessário

Entre 10 e 30 crianças

Quem

Quantos

Tempo

Sobre o livro:

qualalbatroz.pt/arquivo/onde-

moram-as-coisas/

Sobre o jogo:

qualalbatroz.pt/omac-recursos/

Hora do 
Conto 

Condições

Qual Albatroz, lda

NIF: 508 270 367

Rua Cesário Verde 7, CV DT

2780-218 Oeiras

qualalbatroz.pt

ninho@qualalbatroz.pt

(+351) 91 731 7022 (Marc Parchow)
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Construção de Narrativa, 

Liberdade, Imaginação

Palavras-chave


