
FÉRIAS LITERÁRIAS
Academia de Pequenos e Jovens Escritores

      O Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa através da sua 
Cátedra Infante Dom Henrique (FCT/CLEPUL/UAb) e o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, no 
âmbito das suas atividades junto das mais novas gerações escolares, organizam este ano a 1.ª edição do programa Férias 
Literárias — Academia de Pequenos e Jovens Escritores, destinado a um público infanto-juvenil (dos 7 aos 14 anos de idade), 
durante cinco dias, de 23 a 27 de julho.

     Esta iniciativa, organizada no âmbito das comemorações do centenário do nascimento do Padre Manuel Antunes, sj e dos 
600 anos da descoberta oficial do arquipélago da Madeira, tem como instituições parceiras a Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Associação Portuguesa de Escolas Católicas, a Câmara Municipal 
da Sertã, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, o Instituto de
História do Direito e do Pensamento Político da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a Junta de Freguesia do 
Lumiar e o portal Ponto SJ.
    

       Com o objetivo de despertar nos mais novos o gosto pela escrita e pela leitura, mas também pelo teatro e pela música tradicional 
portuguesa, foi concebido um programa que procura aliar uma vertente pedagógica a momentos lúdicos, levando as crianças 
e jovens a explorar o universo literário e criativo.

       As atividades decorrerão em diversos espaços e serão acompanhadas por uma equipa qualificada de jovens investigadores, 
que garantirão o bem-estar, segurança e diversão dos pequenos e jovens escritores. Uma vez que o programa não se concentra 
apenas num único espaço, a organização garante o transporte para todas as atividades. O almoço e o seguro também estão 
incluídos no valor da inscrição. No final, serão entregues certificados de participação.

LOCAL: 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa

DATAS: 
23-27 de julho de 2018

HORÁRIO: 
09h00-17h30 (com possibilidade de prolongamento até às 19h00, em regime de ATL)

IDADE:
7-14 anos

PREÇO:
(inclui transporte, almoço e seguro):

- 95€ (familiares de membros do CLEPUL, da FLUL e da Universidade Aberta)

- 130€ (preço normal)

INSCRIÇÕES: 
30 de junho de 2018  (terceiro prazo), limitadas às vagas existentes, através do email feriasliterarias.academia@gmail.com. 

INFORMAÇÕES: 
email – feriasliterarias.academia@gmail.com / tel. – 969977702

ATIVIDADES: 
(brevemente, será disponibilizado o programa definitivo, com a calendarização das atividades)

 - Oficinas: Expressão Dramática, Escrita Criativa e Ilustração com escritores do CLEPUL, entre os quais: 
Alexandre Honrado, Ana Paula Tavares, Ernesto Rodrigues, Miguel Real e Júlio Martin;

- Visita à Sertã: peddy paper literário no âmbito do Centenário Professor Padre Manuel Antunes;

- Ateliê de música tradicional portuguesa;

- Visita ao Diário de Notícias: workshop “Faz a tua 1.ª página”;

- Visita ao Palácio Ceia (Universidade Aberta): conhecer uma universidade digital;

- Visita à Imprensa Nacional-Casa da Moeda: oficina “Como se faz um livro”;

- Conversa com escritores;

- Cinema;

- Momentos lúdicos, com jogos pedagógicos;

- No final último dia, será oferecido um espetáculo de música portuguesa e um recital de poesia para pais 
e filhos, com a participação do grupo Nau Catrineta.


