O FIPA é um festival de papagaios que pretende chegar a todos os munícipes
do Concelho de Alcochete e a todo o País, impulsionando e promovendo a prática de desportos náuticos não poluentes, aproveitando as condições naturais que fazem de Alcochete um pólo importante de desportos radicais e de
atividades aquáticas.
Com a presença de equipas portuguesas, espanholas e uma equipa de França
e do Canadá pretendemos oferecer ao público um espectáculo único no país:
os ateliers de papagaios para crianças, o lançamento de rebuçados e peluches,
o voo sincronizado e o lançamento de papagaios estáticos gigantes serão o
atrativo deste fim-de-semana de 28 a 29 de JUNHO. A cor e o movimento estarão sempre presentes nos céus de Alcochete. A não perder!

4ª 25 E 5ª 26 DE JUNHO
09H30 ÀS 12H30 | Atelier de Papagaios (oferta de papagaio)
Pintura e lançamento de Papagaios | Voleibol de Praia | Rugby de Praia
Futebol de Praia.
14H30 ÀS 17H30 | Atelier de Papagaios | Pintura e lançamento de Papagaios
Voleibol de Praia | Futebol de Praia | Rugby de Praia.
workshop de kitesurf pela Associação Alcochet’Ativo
e Associação Alcochete Extreme.
Todas as actividades são acompanhadas por monitores

SÁBADO 28 DE JUNHO
09H30 ÀS 12H30 | Abertura do Festival
10H00 – 13H00 / 14H00 – 18H00 | Ateliers gratuitos de construção
de Papagaios | Voo com Papagaios estáticos: criações originais e papagaios
gigantes de Canadá, Espanha, e Portugal | Voo sincronizado com papagaios
acrobáticos de duas e quatro linhas (Expokite, Guincho Kite Team, J.C.D Kites,
Lung Ta, Quad PT, Viento Sur, Juan Faura e o seu Revolution)
Kite surf-Alcochete Aktivo e Alcochete Extreme | Lançamento de rebuçados
pelo ar (Com o papagaio mensageiro e o cão Bobi)
Oferta de brindes dos patrocinadores.
DOMINGO 29 DE JUNHO
09H30 ÀS 12H30 | Abertura do Festival
10H00 – 13H00 / 14H00 – 18H00 | Ateliers gratuitos de construção
de Papagaios | Voo com Papagaios estáticos: criações originais e papagaios
gigantes de Canadá, Espanha, e Portugal | Voo sincronizado com papagaios
acrobáticos de duas e quatro linhas (Expokite, Guincho Kite Team, J.C.D Kites,
Lung Ta, Quad PT, Viento Sur, Juan Faura e o seu Revolution)
Papagaios estáticos: Gilpapagaios, Rotores (Pedro Lopez e Juan Rodrigues)
e Canada Kite Team- Carlos Simões e Mark Gary) | Kite Surf-Alcochete Aktivo
e Alcochete Extreme | Lançamento de rebuçados pelo ar (Com o papagaio
mensageiro e o cão Bobi) | Oferta de brindes dos patrocinadores.
18H00 | Encerramento com desfile de todos os participantes com
os seus banners.

