Festa e Música na Expo Criança 2010
Entre 15 e 18 de Abril decorre no Centro Nacional de Exposições,
em Santarém, a Expo Criança, evento que este ano apresenta um
Festival de Música com actuações dos ex-concorrentes dos Ídolos,
das Just Girls e dos The New Kids, entre muitas outras actividades
lúdico-desportivas dedicadas aos mais pequenos. Numa vertente
mais profissional, o evento abrange ainda diversos seminários e
conferências que focam temas importantes como os Direitos da
Criança e o Desenvolvimento Infantil, assim como Sessões de Think
Tank e um Curso de Primeiros Socorros na infância.
O Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em
Santarém, realiza de 15 a 18 de Abril a edição de 2010
da Expo Criança, um evento especialmente dedicado
aos mais jovens que este ano inclui um Festival de
Música com actuações dos participantes da última
edição do programa Ídolos, nomeadamente Diana
Piedade e o grande vencedor Filipe Pinto. A banda
de sucesso Just Girls lançada pela série juvenil
“Morangos com Açúcar” também vai marcar presença
neste festival, assim como os The New Kids, grupo de
adolescentes portugueses que dança e interpreta covers
desde 2008 e que prepara para breve o lançamento de
um disco de originais com influências de R&B e Hip
Hop.
A Expo Criança oferece em permanência actividades
infantis que incluem jogos tradicionais, dinâmicas de
grupo, construções, insufláveis, carrosséis, museus e
videojogos. Para estimular uma boa alimentação e a prática de exercício físico entre os
mais novos, estão programados dois ateliês de alimentação “Na cozinha com…” e “Comer
100 Dramas” e algumas actividades desportivas, tais como, rugby, yoga, equitação,
patinagem, tiro com arco, mini-golfe e um simulador de remo. Por outro lado, as crianças
que preferirem exprimir-se artisticamente poderão fazê-lo através de ateliês de
expressões. A componente educativa não foi esquecida na organização deste evento e
será desenvolvida através da temática escola segura e segurança rodoviária, assim como a
educação ambiental e a reciclagem.
Ao longo dos dois primeiros dias da exposição, o público infantil poderá assistir no Espaço
Espectáculo a diferentes animações como “A menina que sabia usar o coração” (a
partir dos 4 anos) e “Uma viagem ao tempo dos castelos” (a partir dos 6 anos),
ambas produzidas pela Companhia do Teatro Bocage, assim como “Os direitos de
Pantufa e Ernesto” (a partir dos 4 anos) apresentado pelo Veto Teatro Oficina e “Uma

aventura na Terra dos Direitos” (a partir dos 5 anos) produzido a partir da obra de
Paula Magalhães “Uma Aventura na Terra dos Direitos”, também pelo Veto Teatro
Oficina.
Está também reservada uma “Demonstração de toureio de salão” para aqueles que
têm um gosto especial pela tauromaquia, e que vão ter a possibilidade de pegar no capote
e ensaiar uns passes arrojados, promovida pela Escola de Toureiro Joaquim Gonçalves,
que decorrerá nos dias 15, 16 e 18 de Abril.
A segurança infantil é hoje em dia uma prioridade, por isso a Expo Criança propõe aos
seus visitantes um “Curso de Primeiros Socorros na Infância” (incluindo Suporte
Básico de Vida), a decorrer a 17 de Abril, organizado pela Oficina de Ideias, uma formação
dinamizada por enfermeiros, dirigida a jardins-de-infância, 1.º ciclo, ATL, AEC, clubes,
estudantes e público em geral.

Será dada uma atenção especial tanto a bebés como aos pais, através de workshops de
“Técnicas para acalmar o bebé” e sobre “Segurança infantil no primeiro ano de
vida”, assim como “Conselhos para ultrapassar as dificuldades na chegada do
bebé”.
Relativamente à troca de ideias e transmissão de novos conceitos focados no universo
infantil, o tema central da edição 2010 da Expo Criança centra-se no seminário “Os
Direitos das Crianças: promoção, protecção e participação” e contará com a
presença, na sessão de abertura do evento, às 09h30, dos Ministérios da Educação,
Justiça, do Trabalho e da Solidariedade Social e Saúde.
O seminário é constituído por quatro conferências: “Os Direitos da Criança nas
Encruzilhadas da Protecção e da Participação – Desafios à Parentalidade” e
“Criança: Direito à Vida, à Família e à Saúde”, a decorrer a 15 de Abril; no dia
seguinte, serão promovidos “Os Direitos da Criança e os Média” e os “Direitos da
Convenção Internacional na Lei Portuguesa”.
Paralelamente às conferências realizam-se também várias sessões de Think Tank sobre
“A promoção dos direitos das crianças em contexto de desigualdade”, “A
protecção dos direitos em crianças vitimizadas”, “A participação das crianças na
construção da cidadania” e “Os Direitos da Criança: Família, Escola/Instituições
e Comunidade”.
HORÁRIO
15 e 16 de Abril (quinta e sexta-feira): 09.30h às 18.00h
17 de Abril (sábado): 12.00h às 21.00h
18 de Abril (domingo): 12.00h às 20.00h

Entradas
Preços Exclusivos para os dias 15 e 16 de Abril
Entradas de Grupo
1 - Grupos Escolares até 14 anos (inclusive): 1,50 €/criança e cada grupo de 10 crianças
permite a entrada gratuita de um adulto
2 - Grupos Escolares a partir dos 15 anos (inclusive): 2,50 € cada
Entradas Individuais
Crianças 0-2 anos (inclusive): Entrada Gratuita
Crianças 3-14 anos (inclusive): 2,50 €
A partir 15 anos (inclusive) e adultos: 5,00 €
Preços Exclusivos para o dia 17 de Abril
Salão Expo Criança (Nave B) + Espectáculos Musicais "Just Girls" (Nave A)
Crianças 0-2 anos (inclusive): Entrada Gratuita
Crianças 3-11 anos (inclusive): 5,00 €
A partir 12 anos (inclusive) e adultos: 7,00 €
Preços Exclusivos para o dia 18 de Abril
Salão Expo Criança (Nave B)
Crianças 0-2 anos (inclusive): Entrada Gratuita
Crianças a partir dos 3 anos (inclusive): 5,00 €
Adultos: 5,00 €
Nota: Os bilhetes relativos ao Salão Expo Criança (Nave B) não permitem a
entrada para os Espectáculos Musicais da Nave A (New Kids e Ídolos)
Espectáculos Musicais: New Kids e Ídolos (Nave A)
Crianças 0-2 anos (inclusive): Entrada Gratuita
A partir dos 3 anos (inclusive) e adultos: 15,00 €
Lugar de bancada (500 lugares): 20,00 €
Nota: Os bilhetes relativos aos Espectáculos Musicais (Nave A) permitem a
entrada no Salão Expo Criança (Nave B)
Bilhete 2 dias (17 e 18 Abril)
Entrada: 20,00 €
Nota: O Bilhete de 2 dias permite a entrada no recinto de Espectáculos Musicais
(Nave A - Just Girls + Ídolos) e no Salão Expo Criança (Nave B)
Nota Geral: Cada Bilhete só permite uma única entrada

