EXPLOR
(A)LQUEIDÃO

2019

MAIO a OUTUBRO

EXPLORA . AVENTURA . EXPERIMENTA

EXPLOR(A)LQUEIDÃO é um ciclo de atividades
que decorrem, entre maio e outubro de 2019, no
Forte do Alqueidão.
Durante seis meses, o Alqueidão e o seu Circuito
de Visita vão receber diversas atividades que têm
como objetivos dar a conhecer e a usufruir este
espaço patrimonial sob diferentes perspetivas.
Com o tema EXPLOR(A)LQUEIDÃO, os
participantes são desafiados a experimentar e a
explorar o Grande Reduto do Sobral de uma
maneira inovadora e inesperada.
O ponto de encontro para todas as ações será o
Núcleo de Apoio ao Visitante do Circuito do
Alqueidão.

VENHA DESCOBRIR O PONTO FORTE
DA EUROPA COM NOVOS DESAFIOS!

JUNHO
MAIO

19// DOM // 11h00

CIENTISTA...À VISTA!
Nesta manhã vais sentir-te um verdadeiro cientista! Começamos por explorar os
princípios da eletricidade e construir diferentes circuitos elétricos, para de seguida
arregaçar as mangas, puxar pela criatividade e criar desenhos de três dimensões,
com as divertidas canetas 3D.
Inscrições // até dia 17 de maio
Duração // 2h30
Valor // 3 € por participante
Público alvo // Famílias & Público em geral
Dinamização // Science4all

JUNHO
JUNHO

16 // DOM // 11h00

BRUNCH NO ALQUEIDÃO
Não é um pequeno-almoço, mas também não é um almoço… Convidamos-te para
um Brunch no Circuito do Alqueidão! Juntos, vamos confecionar várias receitas
para a estação mais quente do ano, de seguida é hora de relaxar, aproveitar o ar
livre e degustar tudo o que foi confecionado, em modo
piquenique.
Inscrições // até dia 12 de junho
Duração // 3h30
Valor // 8 € por participante
Público alvo // público em geral & famílias
Dinamização // Blog da Spice

JUNHO
JULHO

13// SÁB // 20h30

DESCOBRIR AS LINHAS AO LUAR
Junte a família e os amigos para esta caminhada noturna solidária, num percurso de
7km pela Serra do Alqueidão. Como habitualmente, nesta noite, faremos uma
recolha de alimentos não perecíveis e de artigos de higiene que serão
posteriormente entregues a famílias carenciadas.
Nesta edição, em parceria com a companhia de
Teatro T-Danos, teremos ainda uma surpresa…
Uma pista? Envolve sombras.
Inscrições gratuitas // até dia 12 de julho
Duração // 2h30
Público alvo // público em geral & famílias
Dinamização // Município de Sobral e CILT em parceira
com Junta de Freguesia de Sobral

JUNHO
SETEMBRO

22 // DOM // 11h00

VIVA A NATUREZA
Nesta divertida manhã iremos aprender a criar tintas biológicas. Como? A partir de
diferentes alimentos, vamos extrair pigmentos para fazer tinta e logo de seguida,
vamos testá-la através da criação de um desenho. Haverá ainda, a oportunidade
para fazer impressões solares com materiais naturais que
existem no Circuito do Alqueidão e descobrir um material
que é sensível à luz solar e altera a sua coloração. Qual será?
Inscrições // até dia 20 de setembro
Duração // 1h30
Valor // 3 € por participante
Público alvo // público em geral e famílias
Dinamização // Ciência Divertida.

JUNHO
OUTUBRO

27 // DOM // 10h00

DA PLANTA AO ÓLEO
Da Planta ao Óleo é uma oficina prática de plantas medicinais e técnicas de
elaboração de alguns remédios caseiros, preparados à base de plantas através de
alcoolaturas, vinagres aromáticos, óleos macerados, óleos vegetais, óleos
essenciais e unguentos. Cada participante levará amostras
de alguns produtos elaborados durante o workshop.
Inscrições // até dia 25 de outubro
Duração // 3h
Valor // 3 € por participante
Público alvo // público em geral e famílias
Dinamização // Fernanda Botelho

INSCRIÇÕES
Posto de Turismo
Sobral de Monte Agraço
Telefone: 261 942 296
Email: turismo@cm-sobral.pt
As Inscrições são limitadas e obrigatórias

www.cilt.pt

