Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota - CIBA
SOBRE
MENÇÃO HONROSA NOS PRÉMIOS TURISMO DE PORTUGAL 2009
O Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota (CIBA) é um projecto da Fundação da Batalha de Aljubarrota
para salvaguardar e valorizar o património referente ao Campo Militar de S. Jorge.
Situado na povoação de São Jorge, a sua área expositiva combina um conceito inovador de entretenimento e
educação que se divide em 4 núcleos, os quais ajudam o visitante a perceber o que foi a Batalha de Aljubarrota e
como tudo aconteceu. Os dois primeiros núcleos expositivos são dedicados à Batalha de Aljubarrota, à época em
que se inseriu e às descobertas arqueológicas no campo de batalha. Aqui existe também um auditório para
projecção de um espectáculo multimédia que reconstitui a Batalha e os eventos que a originaram. Já o 3º núcleo é
dedicado a muitas leituras e olhares sobre Aljubarrota, através dos diferentes tratamentos a nível científico e
literário de que foi objecto. O último núcleo é apresentado no espaço exterior do Centro, assinalando locais de
grande importância no decorrer da Batalha, o chamado Campo de São Jorge.
A visita ao Centro de Interpretação demora cerca de 50 minutos e a visita completa (CIBA e Campo de São Jorge)
cerca de 2 horas.
Contactos
Av. D. Nuno Álvares Pereira, nº 120, São Jorge. 2480-062 Calvaria de Cima
+351 244 480 060
Telefone:
+351 244 480 061
Fax:
E-mail:

info.geral@fundacao-aljubarrota.pt

Website:

http://www.fundacao-aljubarrota.pt

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Visitas Guiadas
Cafetaria
Restaurante

Horários
Horário de Inverno: de Outubro a Abril das 10h às 17h30 / última entrada às 16h30m Horário de Verão: de Maio a
Setembro: das 10h às 19h00 / última entrada às 18h00m Encerra à Segunda-feira e nos feriados de 25 de
Dezembro, 1 de Janeiro e 1 de Maio

Pagamentos
Aceita cartoes de credito
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