
25 a 28 MAIO2017
PRAÇA MOUZINHO DE ALBUQUERQUE
quinta-feira › 9h30 às 21h00
sexta-feira › 9h30 às 23h00
sábado › 11h00 às 23h00
domingo › 11h00 às 20h00

BATALHA



NOME ___________________________________________________

ESCOLA __________________________________________________

Na compra de qualquer livro nos stands da feira. 
Os cheques-livro não são acumuláveis e só serão aceites aos 
alunos que frequentam o Pré-escolar e o 1º CEB das escolas do 
Concelho da Batalha.

VALE 2,5€CHEQUE-LIVRO

CONCURSO “O FIO DA MEMÓRIA ‒ O CONTO” ‒ 9ª EDIÇÃO
domingo › 28 maio › 15h30

O concurso literário “O Fio da Memória - O Conto” 
pretende estimular a criação de contos e de ilustrações 
elaborados por alunos do 2º, 3º ciclo e secundário do 
Concelho da Batalha, culminando com a divulgação dos 
premiados desta iniciativa.
O concurso compreende também a apresentação de mais 
uma edição da publicação editada pelo Município, que 
compila os contos e as ilustrações submetidas a concurso.
A sessão será precedida de um momento de leitura 
dramatizada, musicada e cantada, pelos alunos do 
secundário do Agrupamento de Escolas, intitulado  − “O 
Poder das Palavras”.

DRAMATIZAÇÃO DE HISTÓRIAS INFANTIS

PARTICIPANTES
LIVRARIAS › Afa’s › Americana › Boa Leitura › Letras & Livros
ALFARRABISTAS › Passos Livreiro Alfarrabista

5ª e 6ª feira › 25 e 26 maio › 9h30 – 16h30

Ao longo dos dias 25 e 26 de maio, realizar-se-ão 
diversas sessões de contos infantis, na Praça 
Mouzinho de Albuquerque, dirigidas aos alunos 
do Pré-escolar e 1º CEB das escolas do Concelho 
da Batalha.

ANIMAÇÃO
sexta-feira › 26 maio › 21h30

“A LUZ NO SAGRADO” – Artelier?
Este é um espetáculo que recorre a mecanismos multimédia e do teatro de imagem para criar 
uma narrativa que encantará o público de todas as idades. Com uma banda sonora envolvente, 
os atores, homens e mulheres estátua vestidos de claro, transportam e rolam bidons brancos, 
formando imagens escultóricas em movimento, nos quais são projetadas formas icónicas de 
Arte Sacra.
A encenação tem como objectivo agradar tanto a públicos urbanos e jovens como a públicos 
mais ecléticos e ao turismo cultural, mediando os culture-gaps entre street art e “Cultura Erudi-
ta”, numa noite onde o “belo” e o “contemplativo” se cruzam com o quotidiano de forma 
descontraída, lúdica e pedagógica.
“A Luz no Sagrado” assume-se como um espetáculo  diferente, uma lição de História da Arte ao 
ar livre. 
A não perder.

ANIMAÇÃO
domingo › 28 maio › 17h00

“OS PIRATAS TCHA-TCHA E A CARTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA” – Artelier?
Um bando de piratas chega à sua terra de barco. Como bons piratas nunca trazem as melhores 
intenções. Ora querem trocar as prendas do Pai Natal, ora desprezam os direitos da criança, ora 
pegam fogo às árvores. O certo é que entre máquinas de fazer crescer fadas, duendes e Ents da 
floresta, perseguições de gigantes, fumos e fogos-de-artifício, balões pelo ar, cenários que se 
deslocam, músicas, sininhos e baús, entre partidas e malabarismos, entre lições e cantigas, os 
piratas chegam sempre à mesma conclusão: as crianças afinal não são tolinhas e sabem 
sempre onde está a razão.
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ANIMAÇÃO INFANTIL
sábado › 27 maio › 17h30

sábado › 27 maio

A Feira de ATLs, realiza-se em simultâneo com a 16ª Feira do Livro. O evento pretende dar a 
conhecer aos Pais e Encarregados de Educação as atividades que os Educandos desenvolvem no 
período da ocupação dos tempos livres. A Feira de ATLs, alusiva ao tema “Tradições de Portugal e 
do Mundo” contará com diversos momentos de animação no sábado, 27 de maio, das 14h30 às 
19h00. Estão previstas interpretações musicais, atividades desportivas, quermesse, jogos tradicio-
nais, insuflável e a entrega de prémios do concurso alusivo ao Programa “Regime da Fruta Escolar”.

“ABELHA MAIA – MUSICAL INFANTIL”
Protagoniza Magia Associação Cultural

Com muita cor e humor, o espetáculo contagia com a sua alegria miúdos e graúdos, numa 
aventura da conhecida Abelha Maia que nos remete para os valores da coragem, da amizade, 
persistência e trabalho. E a Maia não vem sozinha! Contará com a preciosa ajuda do zangão 
trapalhão Willy e do gafanhoto mais hilariante da floresta, Flip. BATALHA


