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COM A CHEGADA DAS FÉRIAS COMEÇA O VELHO DILEMA: ONDE VOU DEIXAR 
OS MIÚDOS? QUAIS AS OPÇÕES PARA OCUPÁ-LOS DA MELHOR MANEIRA? 

SOB O LEMA DIVERSÃO A VALER, NAS FÉRIAS TAMBÉM SE PODE APRENDER, 
A HAPPY KIDS APRESENTA UMA LISTA DE 25 PROGRAMAS DIFERENTES COM 
ATIVIDADES ENGRAÇADAS E EDUCATIVAS PARA UMAS FÉRIAS MEMORÁVEIS. 

TODOS AO PALCO 

Teatro Nacional Sao Iodo, Porto 
De 1 a 19 de julho, das 9h às 18h; 
6- 9 anos,10- 13 anos,14 - 18 
anos; 70E; inscrições: 2233950 66 
Aqui exploram-se várias ver-
tentes da criação teatral (a 
escrita, a representação, o 
movimento) em três oficinas, 
com a intenção de potenciar 
o espírito criativo e a inclina-
ção artística dos mais novos. 
A ilusão e os sonhos são os 
temas propostos como ponto 

;• .de partida. 

NA PELE DE UM CIENTISTA 

Science4you, Porto e Lisboa 
De 17 de junho a 6 de setembro, das 
8h às 18h30; W6; 37€ (1 dia); 175E 
(5 dias); insaições: 916709141 
Composto por dois programas 
distintos, o campo de férias 
Science4you é uma boa opção 
para crianças mais curiosas e 
interessadas. As experiências 
podem ir da culinária à robótica, 
passando pela biologia, termi-
nando na química e física, sem-
pre praticadas de uma maneira 
peculiar e atrativa. 

RUMO À AVENTURA 

Parque Aventura da Lipor, Gondomar 
De 1 a 5de julho, das 9h às 17h; 
M/6; 95€; insaições: 22 97701 00 
Jogos ambientais e lúdicos, ofi-
cinas de reutilização, ateliês de 
culinária, diversão no parque 
aventura, descobrir a quinta, o 
pomar, os animais e as plantas 
aromáticas são apenas algumas 
das experiências que os mais 
novos podem encontrar, du-
rante a primeira de semana de 
julho, no Parque Aventura da 
Lipor. @
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TELEMÓVEIS NÃO ENTRAM 

Parque Diverlanhoso, Braga 
De 23 de junho a 31 de agosto; regime de alojamento; 6 -18 anos; 
310€ (7 dias), 560€ (14 dias); inscrições: 96 261 6746 
São ideais para crianças e jovens que queiram desfrutar de umas 
férias ativas, didáticas, cheias de aventura e em contacto permanente 
com a natureza, longe dos passatempos do quotidiano ligado às 
novas tecnologias. Sair das zonas de conforto, criar novas amizades e 
perder medos são alguns dos objetivos deste campo de férias. 
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ISTO É QUE SÃO FÉRIAS! 

Quinta Pedagógica, Escola Equestre de Aveiro 
De 21 de junho a setembro; 3 - 5 anos, 6 - 12 anos, 12 - 17 anos; vários 
preços; inscrições: 969428 670 
O contacto com os animais e com a terra proporciona alguns dos 
momentos mais felizes das nossas vidas. Consciente desse bene-
fício, a Quinta Pedagógica e a Escola Equestre de Aveiro criaram 
uma agenda para os mais novos que contempla passeios a cavalo, 
atividades radicais, mergulhos na piscina, entre outras experiên-
cias que permitem um crescimento saudável ao ar livre. 

PAUSA RADICAL 

Surfing Life Gui), Matosinhos 
De 17 de junho a 13 de setembro, 
das 9h às 18h; M/7; desde 40€ (1 
dia) a 165€ (1 semana); 
inscrições: 93 756 70 92 
Surf, bodyboard, skate, stand 
up paddle e jogos tradicionais 
de praia são as principais atra-
ções da programação de férias 
desta escola de surf. No caso 
de o tempo pregar partidas, o 
Surfing Life Club também tem 
um plano B e dispo ni biliza jogos 
indoorsempre com a supervisão 
dos monitores e muita diversão. 
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JOGOS SEM FRONTEIRAS 

Toda-a-Prova, Porto 
De 25 de junho a 31 de agosto; 
M/4; cerca de 100€ (1 semana); 
inscrições: 22 606 67 71 
Prolongam-se até ao final de 
agosto as férias de verão organi-
zadas pelo clube Toda-a-Prova. 
Cem por cento dedicadas aos 
mais novos englobam áreas, 
como o desporto, a cultura e o 
entretenimento, sempre num 
ambiente familiar e de pura di-
versão. Os preços rondam 100€ 
por semana semana. 
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GRANDE AVENTURA 

BRINCAR NA NATUREZA 

(asa da Mata - Limites invisíveis, 
Coimbra 
De 24 de junho a 13 de setembro, 
das 9h às 18h; 3 -5 anos, 
6- 12 anos; desde 50€ a 80€; 
inscrições: 96 209 19 12 
Neste campo de férias brinca-se 
em conformidade com as leis da 
natureza. Aos participantes, com 
idades entre os 3 e os 12 anos, 
são propostas atividades ao ar 
livre que se traduzem em expe-
riências únicas e das quais re-
sultam uma série de benefícios 
para o seu desenvolvimento. 

i. 

CELEBRAR O VERÃO 

My (amp, Quinta da Broeira, Santarém 
Todo o verão; 6 -17 anos; 80€ (preço da reserva); inscrições: 243 719 307 
Cada semana é diferente com momentos únicos, cheios de sol, ami-
zade, animação e mais de 100 atividades, com destaque para canoa-
gem, boias, bana na,fly fish, high ropes, low ropes, baloiço 3G, equita-
ção, mergulho, slide, escalada, segway, insufláveis, jogos noturnos... 
Estas são apenas algumas das experiências que a My Camptem para 
oferecer aos mais destemidos e aventureiros. 

1 s i. 

(ampo Aventura, Obidos 
De 30 de junho a 31 de agosto; 6- 9 anos, 10 -12 anos,13 -15 anos, 
16- 18 anos; vários preços; inscrição: 91 935 29 98 
Quebrar a rotina e oferecer novas vivências é o lema do Campo 
Aventura, o primeiro júnior resort da Europa. Destinado a crianças 
e jovens, dos 6 aos 18 anos, as férias decorrem em regime residen-
cial, por 7 ou 14 dias. Surf, escalada, tiro ao arco, karaoke, peddy 
-paper, passeios pedestres, rappel, discoteca, jogos noturnos são 
.alguns dos pontos altos desta grande aventura de férias. 

ENTRE O MUSEU E A QUINTA 

Museu da Música Mecânica, Palmei(' 
De junho a setembro, das 10h às 
18h;4 -16 anos; 9€; 
inscrições: 21 238 10 83 
O Museu da Música Mecânica 
já disponibilizou o programa 
especial férias de verão. Inclui 
a vertente cultural, com visita 
ao museu e exploração musi-
cal, e uma segunda atividade 
principal, onde os participan-
tes vão andar a cavalo e fazer 
jogos e atividade física ao ar 
livre. ©
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NO REINO ANIMAL 
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Jardim Zoológico de Lisboa 
De 24 de junho a 13 de setembro, 
das 9h às 17h45 ; 3— 5 anos, 
6-16 anos; 45€ (1 dia), 
169€ (4 dias), 205€ (5 dias); 
inscrições: 21 7 23 29 60 
Os atl's do Jardim Zoológico 
estão divididos em dois pro-
gramas diferentes, consoante 
as idades (3-5 anos e 6-16 anos) 
e em ambos é privilegiado o 
contacto com o reino animal. 
As férias no Zoológico já são um 
clássico de verão para muitas 
famílias. 

     

 

DE BARBATANA ÀS COSTAS 

   

     

 

Oceanôrio de Lisboa 
De 24 de junho a 13 de setembro, das 8h30 às 18h30;4-12 anos; 
40€ (1 dia), 180€ (5 dias); inscrições: 21 891 70 00 
As férias no Oceanário são sempre passadas debaixo de água. Por um 
dia ou vários há sempre alguma coisa para fazer (e aprender) e tudo 
com uma barbatana às costas! O programa também inclui atividades 
outdoor, no Parque das Nações, assim como expedições aos Jardins 
da água, piquenique, passeio de teleférico, entre tantas atividades. 
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ARTES NAS FÉRIAS 

 

OFICINAS PARA TODOS 

 

CIÊNCIA COM ARTE 

Espaço Fábrica das Artes, ECB, Lisboa 
De 8 a 12 de julho, 15 —19 de julho, 
das1 Oh às 17h; 6-12 anos; 
23€ (1 dia), 89€(1 semana); 
inscrições: 21 361 24 00 
Os candidatos a atores, músi-
cos ou figurinistas que tenham 
gosto pela aventura e dispo-
nibilidade para aprender tudo 
sobre drama e borboletas na 
barriga estão automaticamente 
convidados a participar neste 
programa que revisita a obra de 

,Shakespeare. 

Culturgest, Lisboa 
De 1 a 5 de julho, 8 —12 de julho, 
2 — 6 de setembro, das 10h às 13h, 
14h30 às 17h30; 6— 8 anos, 9 —12 
anos; 50€; inscrições: 21 790 54 54 
Estão previstas oficinas na 
área da dança, teatro, música 
e artes visuais. O programa de 
férias da Culturgest é condu-
zido por artistas que abrem 
a tampa do seu baú criativo 
e partilham truques, inspira-
ções e técnicas num misto de 
aprendizagem e diversão. 

Maat, Lisboa 
De 1 a 5 de julho, 8 a 12 de julho, 
das 10h às 17h30h; 6 —11 anos; 
desde 35€ a 70€; inscrições: 
visitar.maat@edp.pt 
O Museu de Arte, Arquitetura 
e Tecnologia disponibiliza uma 
programação de férias que inclui 
atividades em torno da ciência e 
da arte. Com uma lógica interdis-
ciplinar baseada na experimen-
tação e na descoberta, e com ên-
fase na criatividade, estas oficinas 
aliam diversão e aprendizagem. 
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PARA EXPLORADORES E CIENTISTAS 

Pa/1111d° do Conhecimento, Lisboa 
De 24 de junho a 6 de setembro, das 9h às 18h; 5 -12 anos; 40€ (1 dia), 
114€ (3 dias), 140€ (4 dias); inscrições: 21 891 71 04 
Durante as férias escolares, o Pavilhão do Conhecimento abre as por-
tas aos pequenos exploradores e convida os mais curiosos a desco-
brirem o mundo através de experiências, atividades práticas, jogos, 
visitas a exposições e programas que incluem a Cozinha é um Labo-
ratório, o Cantinho da Ciência, a grande oficina Dó ING.La boratório. 

DAR PODER À IMAGINAÇÃO 

Museu (aiouste Guibenkian, Lisboa 
De 1 de julho a 6 de setembro, das 10h às 17h30; 5 - 7 anos, 8 -11 anos, 
12 -15 anos; 95€ (5 dias); inscrições: 21 782 30 00 
No ano em que se comemora os 150 anos do nascimento do Sr. 
Gulbenkian e os 50 anos do edifício do museu, repensaram-se te-
mas e desafios para o programa de férias de verão. Os laboratórios 
deste ano são uma boa alternativa à correria do dia a dia e um con-
vite irrecusável a usar as mãos e a dar poder à imaginação. É pelo 
sonho que se guiam as atividades no Museu Ca louste Gulbenkian. 

MiPffik 

VAI DE VELA 

Temi incógnita, Lisboa 
De junho a setembro das 9h às 18h, 
M/6; desde 140€ a 170€; 
inscrições: 21 302 15 88 
Nesta escola organizam-se ativi-
dades durante o dia inteiro para 
jovens dos 6 aos 16 anos com 
saídas à vela (em Bugs e Grand-
surprises). O programa garan-
te diversão, contacto diário 
com barcos e água, ao mesmo 
tempo que procurar estimular 
valores essenciais, tais como: 
empenho, dedicação e espírito 
de equipa. 

PEQUENOS INVENTORES 

Almada, Aveiro, Braga, Caldas da 
Rainha, Coimbra, Faro, Figueira da 
Foz Funchal, Leiria, Lisboa, Portimão, 
Porto, Torres Vedais, Viana do Castelo, 
Viseu e Évora 
De 24 de junho a 6 de setembro, 
das 9h às 18h; 7- 12 anosl 69E; 
inscrições: 91 680 52 46 
Uma semana diferente e cheia de 
descobertas é o que pode espe-
rar da programação The Inven-
tors. Um pouco por todo o país, a 
equipa de makers vai dirigir crian-
ças e jovens em atividades dedi-
cadas à eletrónica, aerodinâmica, 
construções, entre outras. 

• r 111-
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ENTRE GOLFINHOS, FOCAS E JACARÉS 

Zoomanne, Albufeira 
De 24de junho a 6 de setembro, das 9h às 18h; 6 - 8 anos, 9- 13 anos; 
150€ (5 dias); inscrições: 289 560300 
Os campos de férias do Zoomarine convidam os mais novos a 
participar em atividades educacionais - onde se ficam a saber, por 
exemplo, porque são tão rápidos os golfinhos, as diferenças entre as 
focas e os leões-marinhos, quanto come o jacaré, quanto pesa uma 
ave de rapina - entre tantas outras curiosidades! 

EDUCAÇÃO E DIVERSÃO 

Ginásio da Educaçáo Da Vinci, Angra 
do Heroismo, Açores 
De 25 de junho a 6 de setembro, 
M/6; inscrições: 295 212 248 
Espera-se um verão intenso 
para quem se inscrever nas fé-
rias do Ginásio de Educação Da 
Vinci. Entre junho e setembro 
(com pausa em agosto estão 
previstas experiências educa-
cionais e lúdicas, desde a praia, 
piqueniques, workshops, visi-
tas de estudo, ateliês de artes 
e muitos mais. Atenção que as 
vagas são limitadas. 

A BRINCAR E A APRENDER 

Biblioteca Municipal de Câmara de 
Lobos, Madeira 
De 2 a 31 de julho e de 1 a 30 de 
agosto; das 9h às 17h; M/6; 50€; 
inscrições: 291 910 130 
Com o tema "A Biblioteca a Brin-
car ... e a Aprender!" as crianças 
- com idades entre os 6 e os 13 
anos - divertem-se com uma 
programação rica em atividades 
desportivas, visitas de estudo, 
ações de sensibilização, hora do 

. conto, entre outras. 

ABRAÇOS DE VERÃO 

Entre Abraços, Faro 
De junho a setembro, das 8h30 
às 18h30; 4 -15 anos; 40€ (1 
semana); inscrições: 91 639 7 5 49 
Como é habitual nesta altura, 
o Centro de Explicações En-
tre Abraços (situado em Faro) 
convida as crianças e os jovens 
a passar uns dias diferentes e 
mega divertidos. Podem con-
tar com alguns passeios, muita 
praia, piscina e ainda acampa-
mentos. 
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MUITA MÚSICA 

Academia de Música de Tavira 
De 24 de junho a 2 de julho; 
M/6; 45€ (semana); 
inscrição: 91 150 97 00 
Embora o princípio base seja 
estimular nos participantes o 
gosto pela música clássica, o 
programa de férias da Acade-
mia de Tavira engloba, não só 
atividades musica is/cultura is, 
também a prática de exercício 
físico, bem como atividades na 
área recreativa e escolar. ©
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EXCLUSNO 

 

TODOS OS MESES 
UM CONTO SÓ PARA TI 
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