Nota de Imprensa
Mosteiro da Batalha, o MCCB, e o CIBA juntam-se na comemoração do Dia
da Pessoa com Deficiência
O Mosteiro da Batalha, o Município da Batalha, através do Museu da Comunidade Concelhia (MCCB) e o Centro de
Interpretação da Batalha de Aljubarrota (CIBA) juntam-se para assinalar o Dia da Pessoa com Deficiência, com um
programa de sensibilização para o tema e que envolve diversas instituições.
Domingo, dia 3, tem lugar uma visita sensorial no CIBA, destinada ao público geral e que conta com a especial
colaboração dos associados da ACAPO (Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal). Com a iniciativa,
pretende-se explorar o espaço onde se travou a Batalha de 1385 e partilhar experiências sensoriais que apelem aos
sentidos, numa atividade de sensibilização para a deficiência visual. A atividade é gratuita e com inscrições limitadas
que se farão através do contacto: servico.educativo@fundacao-aljubarrota.pt
Ainda no CIBA, será servido um almoço, cujo cardápio evoca os paladares do tempo da Batalha de
Aljubarrota. O repasto alia a experiência sensorial à história, através da degustação de um menu de sabores
medievais. O almoço tem o custo de 15€, com redução para crianças, devendo a inscrição no mesmo ser feita pelo
email servico.educativo@fundacao-aljubarrota.pt
Os trabalhos de domingo culminam com uma performance de dança protagonizada pela Associação Casa do
Mimo (Centro Lúdico-Pedagógico, destinado a crianças e jovens, com e sem Necessidades Educativas Especiais,
sediado na Batalha) a ter lugar às 16h30 o MCCB e destinada ao público geral.
Já no dia 6, quarta-feira, o auditório do Mosteiro da Batalha acolherá a palestra intitulada “Cultura Acessível.
Como comunicar?”, que conta com as apresentações das convidadas Célia Sousa, professora e coordenadora do
Centro de Recursos para a Inclusão Digital (CRID) do Instituto Politécnico de Leiria e , e Virgínia Gomes, técnica do
Museu Nacional Machado de Castro, de Coimbra. À palestra segue-se um workshop de Língua Gestual Portuguesa,
com a colaboração da Escola Superior de Educação de Coimbra. As atividades desta data destinam-se a técnicos
de museus e de instituições culturais e sociais, bem como a estudantes, podendo as inscrições ser feitas pelo email
servicoeducativo@mbatalha.dgpc.pt.
Inscrições e informações sobre as iniciativas a decorrer poderão ser obtidas através dos serviços educativos dos
referidos
dinamizadores:
geral@museubatatalha.com,
servico.educativo@fundacao-aljubarrota.pt
e
servicoeducativo@mbatalha.dgpc.pt.
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