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Número de visitantes

                                                        2013                          2012                            2011     

Escolas                                    19.207   52%             18.908  53%              25.235   50%                           

Grupos 
de adultos 2.305    6%                2.344    7%                 3.169    6%                       

Visitantes
ocasionais 12.335   34%             11.348  32%               14.538   29%                     

2.915    8%                 2.818    8%                7.905   16%                                                                      

36.762   100%           35.418 100%             50.847  100%        

Visitantes
turísticos 



Investimentos realizados pela Fundação

 18.300 

Total                                                         2010                          2009                            2008                                                             2013                          2012                            2011     2007     
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Atividade: “Férias no Campo...de Batalha” - 2013Atividade: “Arco ou Besta” - Oficina de caça Atividade: “A Orquestra da Batalha” - Visita
Pré-escolar

Atividades Serviço Educativo

É uma visita dedicada aos visitantes 
mais pequenos (jardins de infância), cuja 
linguagem e desafios estão totalmente 
adaptados às idades e aptidões dos seus 
participantes. Tendo o nosso corpo 
como instrumento musical (gestos e 
movimentos) provamos que é possível 
recriar a Batalha de Aljubarrota.

Atividade para famílias onde pais e 
filhos, formando uma equipa, testam a 
sua destreza e pontaria ao manusear o 
arco e a besta (réplicas adequadas a 
crianças). Esta atividade é uma analogia 
ao papel dos arqueiros e dos besteiros 
na Batalha de Aljubarrota e a sua 
aprendizagem é feita pela 
experimentação.

Todos os anos o serviço educativo do 
CIBA promove uma semana de férias 
(durante as férias escolares de verão) 
para crianças dos 6 aos 12 anos desta 
região. Temos como objetivo, além da 
interpretação desta Batalha e do 
período medieval, a promoção do 
património cultural, bem como dos 
espaços museológicos vizinhos.



Atividade: “A Batalha de Aljubarrota 
ao pé-coxinho”

Atividade: “Open Day” - Páscoa 2013

Atividades Serviço Educativo

Atividade: “Leituras no Campo de Batalha” - Dia
Internacional do Livro

Visita-jogo onde as crianças aprendem 
sobre as táticas, os personagens, as 
armas, …, da Batalha de Aljubarrota, ao 
mesmo tempo que jogam, dentro do 
espaço museológico, à macaca. São 
muitas as respostas que os vestígios, a 
iconografia, as crónicas e os 
arqueólogos oferecem.

As oficinas pedagógicas fugiram da sala 
onde habitualmente se realizam e 
instalaram-se nas salas expositivas e no 
Campo de Batalha, bem aos olhos de 
todos! A todas as horas deste dia, as 
famílias experimentaram como os 
monges copistas escreviam, como 
disparavam os arqueiros/besteiros e 
como os arqueólogos investigaram o 
campo de batalha.

Leituras no campo… de batalha foi uma 
iniciativa do CIBA em parceria com a 
Biblioteca Municipal de Porto de Mós, 
dirigida a todo o público (crianças e 
adultos). Os livros invadiram o campo de 
batalha para serem descobertos, 
ouvidos, folheados, lidos, examinados e 
interpretados por todos.



Os locais da Batalhas históricas importantes oferecem Serviços  
e Atividades que atraem um grande número de pessoas ao local.
Plano de Implementação



Exemplos de agressões à paisagem do campo de Batalha de Aljubarrota, 
com usos muitas vezes ilegais, e impróprios para um local com esta 
importância histórica. 

Automóveis abandonados

Sucata de automóveis

Armazém clandestino

Depósito de lixo Lixeiras de automóveis

Sucatas de automóveis


