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Verão? 
Aproxima-se perigosamente o fim do 
ano lectivo. E agora? Já sabe o que vai 
fazer aos miúdos durante as férias 
grandes? Temos duas mãos cheias de 
ideias para acabar com a sua angústia (e 
uns bonecos jeitosos de Mariana Soares 
para animar estas páginas). 

GEEKS DO MUNDO, UNI-VOS! 
Se sonhava ser a nova Dona Dolores mas 
parece que o miúdo tem mais jeito para 
computadores do que para bolas, não 
desespere: quem sabe não tem em casa o 
próximo Bill Gates? Para tirar as teimas, nada 
como inscrevê-lo num dos cursos de férias da 
Happy Code. Durante uma a três semanas, 
eles podem ficar a saber mais sobre ciência 
computacional, robótica e programação. A 
minha primeira app, Youtuber e Drones Start 
são alguns dos temas disponíveis. 
-> Inscrições: info@happycode.pt. A partir de 24 de Jun. 125€/ 

semana apenas manhã ou tarde. 225€/semana todo o dia. 

DANÇA, DANÇA 
E se em vez de passarem as férias colados 
à televisão a ver em loop Vaiana, O Rei 
Leão, Frozen, O Regresso de Mary Poppins, 
Bohemian Rhapsody ou A Star is Born, eles 
se transformarem nos protagonistas destes 
filmes musicais? Eis uma das propostas da 
Escola de Dança e Teatro Musical para este 
Verão, entre outras que envolvem sempre 
abanar o esqueleto em cima de um palco. 
-) Inscrições: www.edsae.com/atl-verso. A partir de 17 de Junho. 

198€/semana. 

LABORATÓRIOS ARTÍSTICOS 
Calouste Gulbenkian nasceu há 150 anos 
e o edifício do seu museu em Lisboa foi 
inaugurado há 50. Os números redondos 
inspiraram a Fundação a criar três oficinas 
para este Verão: pensar-fazendo, criar-
-reflectindo e sonhar-desafiando são os verbos  

para conjugar entre as exposições de arte e 
o majestoso - e fresquinho, mesmo nos dias 
mais quentes - jardim da Avenida de Berna. 
-) Inscrições: www.gulbenkian.pt ou na bilheteira do museu. 

A partir de 1 de Julho. 95€/semana. 

DIETA DE VERÃO 
A chefJoana Byscaia não vai a banhos na 
época alta. Prefere criar workshops para 
ensinar pequenos cozinheiros a preparar 
grandes receitas. Grandes e saudáveis, claro, 
que na escola Petit Chef nunca se perde a saúde 
de mira. Este Verão, na hora de despir a farda 
da escola, vista-lhes a jaleca de cozinheiro em 
vez do fato-de-banho. Inscrições: www.petitchef.pt. 

A partir de 17 de Junho. 180€/semana (quatro dias). 

FÉRIAS COM CIÊNCIA 
Dar folga ao cérebro durante três meses? É 
que nem pensar. As férias no Pavilhão do 
Conhecimento têm uma data de coisas para 
ensinar. Mas aqui ninguém fica sentado 
numa secretária a olhar para o quadro e atirar 
apontamentos: há experiências dignas de 
cientista, matemático, biólogo, astronauta ou 
paleontólogo. -› Inscrições: www.pavconhecimento.pt/ 

ferias-com-ciencia. A partir de 24 de Junho. 40€/dia; 140€/4 

dias; 160€/5 dias. 

VOLTA AO MUNDO EM 10 DIAS 
Isto é que vai ser palmilhar, mas sem sair do 
lugar. O Museu da Marioneta desafia a viajar 
em torno das máscaras e marionetas do 
mundo, com um destino final longínquo e 
exótico: a China. Esta viagem será tudo menos 
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Férias 

monótona-podem contar com oficinas de 
expressão plástica, construção e manipulação 
de marionetas, elaboração de histórias e 
teatro. 4 Inscrições: museudamarioneta@egeac.pt ou 21 394 

2810. A partir de 7€/tarde a 30€/semana. 

3 EM 1 - PRAIA, CAMPO E CIDADE 
A Roda Viva está mais que batida nisto de 
organizar campos de férias e ATLs de Verão. Há 
mais de 20 anos que prepara actividades para 
todas as idades e gostos e nos próximos meses 
volta a propor que explorem o melhor da 
cidade - da arte urbana de Bordallo a museus, 
de passeios de barco no Tejo a piqueniques em 
palácios - e que conheçam diferentes areais à 
volta de Lisboa. Sem esquecer as brincadeiras. 
Porque as brincadeiras nunca tiram férias. 
-3 Inscrições: 21 302 1325 ou mcaguial@roda-viva.pt Campos 

de férias residenciais a partir de 29 de Junho - a partir de 240€/ 

semana; colónias de férias com ida e volta diária a partir de 15 

de Julho - 145€/semana; Programa praia campo a partir de 1 de 

Julho - 150€/semana. 

LONGA VIDA AOS REIS 
Se o orçamento não permite grandes viagens à 
volta do mundo, deixe-os pelo menos viajar no 
tempo. Este Verão, a Time Travellers trata dos 
"voos" até ao Palácio Nacional da Ajuda, onde 
os veraneantes podem brincar como a realeza 
e percorrer os corredores do monumento para 
descobrir locais secretos. 
-3 Inscrições: geral@timetravellers.pt ou 96 510 7188. Primeira 
quinzena de Julho. A partir de 9,50€/manhã ou tarde. 

SONHO DE LONGOS DIAS DE VERÃO 
William Shakespeare sonhou com uma noite 
de Verão. Nestas férias, o CCB põe os mais 
novos a sonhar com longos dias de Verão,  

sempre na companhia do dramaturgo inglês. 
Eles vão poder ser actores ou luminotécnicos, 
músicos ou cenógrafos e aprender tudo o que 
há para saber sobre drama, intriga, surpresa, 
borboletas na barriga, ciúme, mistério, 
roupas com folhos, medo, soluços, amor, 
sonhos, fome, versos e canetas de aparo. 
-3 Inscrições: www.ccb.pt. A partir de 8 de Julho. Meio dia 12€; 

dia inteiro 23€; semana 89€. 

CAVALGAR AS ONDAS 
Férias de Verão sem sal no corpo e areia 
nos pés, não são bem férias de Verão. E as 
da Blue Room incluem muitos mergulhos 
e pirolitos. Ou não estivéssemos a falar da 
escola que Frederico Morais, akaKikas, abriu 
com dois amigos no Estoril. Há aulas de 
surf, evidentemente, mas nem só em cima 
da prancha se passa o tempo: as actividades 
incluem rugby, skate e futsal. 
—) Inscrições: geral@theblueroom.pt ou 927488112. 

A partir de 24 de Junho. 160€/semana. 

LÁ NO ALTO DA MONTANHA 
A Quintinha e a Tapada de Monserrate 
convidam os mais novos a passar o Verão na 
floresta, com muitas brincadeiras de volta 
da natureza. As actividades têm nomes 
apelativos: construção de jangadas, cozinha 
de lama (receitas com terra), entrevista 
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com a natureza, seres pequeninos e poções 
mágicas são apenas algumas. Inscrições: info@ 

parquesdesintra.pt; 21 923 73 00. A partir de 1 de Julho. 150€/ 

semana; 35€/dia. 

VERDES SÃO OS CAMPOS 
Um turismo rural é um óptimo destino de 
férias. Mas enquanto não podem fazer check-
-in em família (as férias deles duram quase 
três meses, mas as dos pais infelizmente não), 
mande-os para o campo sem sair da cidade. 
Na Quinta Pedagógica Armando Villar vão 
tratar da bicharada, aprender tudo sobre 
horticultura, passear de burro e explorar a 
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natureza. Pelo meio há direito a mergulhos 
na piscina e a sessões de cinema. -9 Inscrições: 

quintadovillar@gmaitcom ou 932 500 600. 

A partir de 24 de Junho. 125€/semana; 30€/dia. 

VAMOS FAZER AMIGOS 
ENTRE OS ANIMAIS 
O Jardim Zoológico de Lisboa arranja sempre 
forma de ocupar os miúdos enquanto os pais 
estão a trabalhar. A preservação das espécies 
estará na ordem do dia todo o Verão, seja entre 
os mais pequenos, dos 3 aos 5 anos, com um 
ateliê chamado Toca e Descobre, seja para os 
mais crescidos, até aos 16 anos, que têm um 
campo de férias à medida chamado Aprender, 
Explorando. Não se deixe dormir - olhe que já 
há datas esgotadas. 
4 Inscrições: www.zoo.pt/pt/viver/ferias-no-zoo. A partir de 24 de 

Junho. 205€/5 dias; 169€/4 dias. 

UNIVERSIDADE, JÁ?! 
Habituada a maiores de 18, este Verão a 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova abre as portas a miúdos mais 
novos. Ciência, tecnologia, engenharia, arte e 
matemática são as matérias no sumário da Nova 
SteamAcademy e prometem ajudar a decidir que 
curso superior tirar de forma muito divertida. 
4 Inscrições: www.novasteamacademy.fctunl.pt. A partir de ide 

Julho. 90€/semana. 

VERÃO SOBRE RODAS 
No Museu da Carris, não faltam actividades 
relacionadas com transportes: os miúdos vão 
construir buzinas e autocarros de dois andares, 
fazer corridas para descobrir quem é o estafeta 
mais rápido e até há um escape room para 
todos se libertarem do eléctrico. Mas mais: este 
Verão vão poder fazer desenhos inspirados em 
Picasso, Basquiat ou FridaKhalo; vídeos ao jeito 
de Youtubers de verdade; gincanas e sessões de 
cinema, com visionamentos de filmes como Dia 
deSurfeAVidaSecretadosAnimais.ffi 
4 Inscrições: 21 361 3087 ou museu@carris.pt. A partir de 15 de 

Julho. 75€/semana 


