
 

 

 

 

 

Sanjoanense BRInCKa 2019, LEGO® Fan Event 

3 a 5 de Maio, na Sala dos Fornos da Oliva Creative Factory  
(São João da Madeira) 

O melhor evento nacional de construções LEGO está de volta! 
 

http://facebook.com/BRInCKa 

http://sanjoanense.brincka.pt/2019 

 
 

A partir de 3 de Maio estará de volta mais um BRInCKa, LEGO® Fan Event! Depois do sucesso de várias 

edições realizadas pelo país desde 2010, a melhor exposição de construções LEGO reconhecida e apoiada 

pelo Grupo LEGO é organizada pela PLUG (Associação Portuguesa de Utilizadores de LEGO, www.plug.pt) 

em parceria com a ADS (Associação Desportiva Sanjoanense), irá decorrer na Sala dos Fornos da Oliva 

Creative Factory, em São João da Madeira. 

Durante os três dias de evento serão esperados muitos milhares de visitantes entre crianças e adultos 

para visitar os mais incríveis modelos possíveis de construir com as peças da famosa marca Dinamarquesa. 

Serão mais de 1.200 m2, e mais de 5 milhões de peças LEGO a dar forma às mais diversas construções que 

despertam o fascínio de todos nós. 

http://facebook.com/BRInCKa
http://sanjoanense.brincka.pt/2019
http://www.plug.pt/


Neste evento poderão ser vistos dioramas e construções alusivas aos mais diversos temas do imaginário 

das crianças e adultos, como por exemplo: a LEGO City plena de edifícios, de ação, comboios em 

movimento, porto de mar e zonas rurais limítrofes. Muitas outras construções também estarão presentes 

fazendo parte de outros temas tais como: um grandioso cenário Harry Potter, espaço e ficção cientifica, 

cenários do universo Star Wars, uma mesa com réplicas de viaturas e aeronaves (civis e militares), uma 

mesa com preciosidades Vintage e reproduções de máquinas reais construídas com LEGO Technic, e 

robots LEGO MINDSTORMS. 

Poderás também assistir ao vivo a uma demonstração do magnifico GBC (Great Ball Contraption) da PLUG. 

São centenas de pequenas bolas em movimento contínuo, transportadas pelas máquinas mais estranhas, 

incríveis e hipnotizantes! Tudo construído apenas com peças LEGO. 

Não faltarão também as playzones com milhares de peças à disposição da criançada para sua diversão e 

expressão criativa, e o mosaico gigante exclusivo com 24m2 e cerca de 100.000 peças, construído ao longo 

da exposição pela mão dos próprios visitantes – prometemos que será um novo mosaico muito especial 

(aparece para saber porquê). Estas são as atrações e autênticos sucessos interativos que não podem faltar 

nos eventos BRInCKa.  

É esta interatividade que faz com os eventos organizados pela PLUG se distingam dos demais eventos com 

peças LEGO realizados ocasionalmente pelo país. 

Vem também conhecer a nossa mascote (o Pedrinha) em tamanho real, e o seu amigo capitão Rex, ambos 

construídos com muitas, mesmo muitas peças LEGO. 

Mercê de um protocolo celebrado entre a Associação Desportiva Sanjoanense, às crianças do Ensino 

Básico dos Município de São João da Madeira, Espinho, Arouca, Santa Maria da Feira e Vale de Cambra, 

serão distribuídos bilhetes de acesso gratuito ao recinto, desde qua acompanhados por um adulto. 

Não faltarão ainda as lojas onde poderão ser comprados os conjuntos LEGO que permitem fazer 

construções semelhantes aos modelos expostos, assim como um elevado sortido de peças avulsas e as 

tão desejadas minifiguras LEGO. 

Mais de 200.000 pessoas já visitaram os eventos BRInCKa da PLUG. Agora a BRInCKa em São João da 

Madeira tem mais peças, novas construções e mais diversão! 

Portanto não faltes tu também! ☺ 

 

Horários: 

3.Maio (Sexta-feira): 15:00 às 21:00 
4.Maio (Sábado): 10:00 às 21:00 
5.Maio (Domingo): 10:00 às 19:00 
 

Entradas: 

Crianças (4-10 anos) – 2€ 
Adultos (11+ anos) – 4€ 
 
As crianças têm de ser acompanhadas por um adulto com bilhete válido. 



Crianças até aos 3 anos não pagam. 
 

Site oficial do evento: http://sanjoanense.brincka.pt/2019 

Facebook: http://facebook.com/BRInCKa 

Bilhetes à venda em: Bilheteira local nos dias do evento. 

 

Estamos disponíveis para mais informações, e convidamos o vosso meio de comunicação a estar presente. 
 
 
 
BRInCKo, LEGO existo! 
 
Os melhores cumprimentos, 
A Organização 
www.ads.pt 
www.plug.pt 
info@plug.pt 
 

          

 

 

A ADS (Associação Desportiva Sanjoanense) é um clube português, localizado na cidade de São João da Madeira, 

fundado em 1924. 

A PLUG (Associação Portuguesa de Utilizadores de LEGO) é uma associação sem fins lucrativos, legalmente 

constituída desde 2004, que reúne os fãs de LEGO nacionais e conta com mais de 100 associados. Tem por objetivo 

promover o encontro e a troca de experiências entre os fãs de LEGO em Portugal e simultaneamente promover a 

divulgação do hobby, seja através do seu fórum online (http://forum.plug.pt), de encontros entre associados 

(PLUGfests), ou de exibições destinadas ao público em geral como os eventos BRInCKa. 

BRInCKa é uma marca registada detida pela PLUG desde 2010, com o objetivo de dar identidade aos seus eventos 

públicos de maiores dimensões. O nome tem origem na aglutinação das palavras ‘Brick’ (termo Inglés para designar 

as peças LEGO) e ‘Brincar’. 

 

http://sanjoanense.brincka.pt/2019
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