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A primeira edição do festival LEIRIA KIDS 

acontece nos dias 10 e 11 de setembro e 

conta com a presença de convidados 

muito especiais, entre eles o anftrião 

Moji e os seus amigos Super Wings e 

Pocoyo.

A Cuinta do ;aria, na Jaranguejeira, ! o 

local escolhido para a realização do 

festival, um espaço único com lagos, 

ribeiros, locais para fazer piqueniques, 

espaços verdes e muitas sombras.

Um programa recheado de animação 

para todos!

É diversão garantida das 9h às 18h, com 

entrada gratuita dos 0 aos  G meses, as 

crianças a partir dos   anos, inclusive, 

pagam bilheteD

Dois palcos para espetlculos 

musicais e teatros insuflveiss 

equipamentos de diversão 

ecolYqicoss atelierss e muitass 

muitas atividades lúdicasV

Tudo preparado para miúdos 

e qraúdos pela mascote ToSi 

e pelos seus amiqosU Ren^am 

divertir-se connosco dias 10 e 

11 de Setembro!

Datas - 10 e 11 de Setembro de 2022 

Horário das Sessões - 9H as 18H 

Abertura de Portas - 9H

Encerramento - 18H

O que é o Leiria 

Kids festival?
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Como posso ir

Ao Leiria kids

Festival?

Já podes 

comprar o teu 

bilhete ou os 

bilhetes para 

toda a família. 

Mas, avisamos, 

para garantir a 

qualidade do 

evento 

!

a lotação 

é de 1.000 

pessoas\dia

Compra o teu bilhete no 

ou  

online, ou nos looais 

habituais, e os preços 

são:

Teatro José Lúcio da 

Silva Tickteline

Preçário

12€

Preço �e �iª©e	e �iário

30€

pack 3 Pessoas

40€

pack # Pessoas

50€

pack 2 Pessoas

www.teatrojlsilva.pt/evento/

leiria-kids-festival
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ONDE É O LEIRIA 

KIDS FESTIVAL?

O local onde se realizará o LEIRIA 

KIDS FESTIVAL é a 

, um lugar com 2 

lagos, uma ribeira, zonas relvadas, 

uma casa com um moinho, muitas 

sombras e uma eira.

Quinta do Faria 

na Caranguejeira

A 10 min de Leiria é o local 

ideal para fazermos a 

festa em família do

LEIRIA KIDS FESTIVAL.
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Para chegares à Quinta do 

Faria coloca as seguintes 

Coordenadas:

Quinta do Faria Carangueja:

39°44’17.00″N | 8°42’1.20″W

Parue de �staciona*ento:

39°44�11.1�N | 8°41�47.��#
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No LEIRIA KIDS FESTIVAL 

preparamos um programa 

único com a presença dos 

teus personagens 

pre�eridos�

O POCOYO, os 

SUPER WINGS, os 

TROLLS, os 

MINIONS, os 

EMOJIS e o MOJI. 

Vso ser dois dias recheados de muita 

diversso, em que o Moji e os amigos vso 

festejar a importância da amizade e 

mostrar que, apesar de termos aagumas 

diferenças, todos n9s podemos ser 

amigos.

Durante estes dias, aaém dos espetácuaos 

do paaco FEIRIA CID8 e dos concertos 

para bebés, do Herbário e do Berço das 

Artes no Paaco EIRA vai haver também 

muitas animaç?es e diversas atividades 

dispon6veis no recinto, que vso garantirQte 

um dia muito especiaa, repaeto de aaegria.

No fnaa de cada sessso temos uma 

PARADA com todos os teus personagens 

favoritos.

O QUE TEMOS PARA 

TE OFERECER NO 

LEIRIA KIDS 

FESTIVAL?

12



No LEIRIA KIDS FESTIVAL 

preparamos um programa 

único com a presença dos 

teus personagens 

pre�eridos�

O POCOYO, os 

SUPER WINGS, os 

TROLLS, os 

MINIONS, os 

EMOJIS e o MOJI. 

Vso ser dois dias recheados de muita 

diversso, em que o Moji e os amigos vso 

festejar a importância da amizade e 

mostrar que, apesar de termos aagumas 

diferenças, todos n9s podemos ser 

amigos.

Durante estes dias, aaém dos espetácuaos 

do paaco FEIRIA CID8 e dos concertos 

para bebés, do Herbário e do Berço das 

Artes no Paaco EIRA vai haver também 

muitas animaç?es e diversas atividades 

dispon6veis no recinto, que vso garantirQte 

um dia muito especiaa, repaeto de aaegria.

No fnaa de cada sessso temos uma 

PARADA com todos os teus personagens 

favoritos.

O QUE TEMOS PARA 

TE OFERECER NO 

LEIRIA KIDS 

FESTIVAL?

13



Palco Eira

Pocoyo Super Wings

P��co �eiri� 	i�s
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Palco Eira

Pocoyo Super Wings
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Eco Roller

Coaster

Eco carrossel Eco Ro�a

Eco Villa

A ECO VILLA possui vários 

equipamentos ecológicos (não 

trabalham com fontes de energia 

poluente), a montanha-russa, o 

carrossel, a roda, o slide e o 

arborismo. Todos os equipamentos 

são de uso gratuito! 

Aproveita para te divertires sem 

pegada ambiental
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Fazenda 

animal e 

Animais de 

Estimação
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Insufláveis

No LEIRIA KIDS FESTIVAL 

preparamos um parque de 

insuflieis para te diiertires   

grande. Vais andar de barquinho 

no Lago da Quinta, no Slide da 

Floresta, no paraíso dos 

Macacos e na terra dos 

Palhaços.

S

l

i

d

e
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Produtos Leiria 

Kids Festival

Criamos uma linha de produtos do teu Festival Infantil 

para vestires e usares na escola, em casa e para 

mostrares aos teus amigos…

Podes adquirir na loja do LEIRIA KIDS FESTIVAL!

2€

Fita de 

Pesco:o

1.5€

Crachá

1.5€

CoMo

10€

T-Shirt

2€

Ímans

6€

Panamá
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Caso prefras comer no local as 

Associações e Clubes da Freguesia da 

Carangue
eira prepararam iguarias 

deliciosas para ti, tais como, pão de 

chouriço, sandes de porco no espeto, 

hambúrgueres, pizza e cachorros, sopas 

e frutas saudáveis e muitas guloseimas – 

pipocas, algodão-doce, crepes e 

gelados.

Para os bebés preparamos um espaço de 

Fraldário com dois micro-ondas onde 

podem a�uecer a sopa, o leite, a papa ou 

duas cadeirinhas de bebés, um espaço 

para trocar as fraldas e outro para 

amamentação.

No LEIRIA KIDS FESTIVAL tens 

espaços ideais para fazeres o teu 

pic-nic em família, com sombras, e 

podes trazer o teu lancGe e almoçob 

Alimentação No 

Leiria Kids 

Festival?
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Chega cedo ao evento. Planeia o tempo 

para estacionar, rir e conhecer novos 

amigos.

Aposta na descontração e não apareças 

com um dress code chique!

ColaRora e segue as instruçHes da 

organização, voluntários e autoridades.

Vão existir caixotes no recinto, para 

colocares o lixo que possas ter. ^epara o 

teu lixo.

Vai haver comida e ReRida � venda. Como 

o evento se prolonga com muita animação, 

vem prevenido/a com dinheiro.

Acima de tudo, pedimos que se�as cordial 

e respeitador/a e que te divirtas. 

Recomendações 

No Leiria Kids 

Festival?
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Para mais informações 

contacta-nos através dos 

seguintes contactos:

visiteleiria@cm-leiria.pt

244 839 500

CONTATOS LEIRIA 

KIDS FESTIVAL

28



Para mais informações 

contacta-nos através dos 

seguintes contactos:

visiteleiria@cm-leiria.pt

244 839 500

CONTATOS LEIRIA 

KIDS FESTIVAL

29



Coloca aqui o telefone

do responsável.

Em caso de emergência

dirige-te ao:

Centro de Informações

e Loja   

Pulseira de 

Segurança
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