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editorialÉ claro que as crianças preci-
sam de nós. Ficou também 
bem claro que nem todos 

estão preparados para es-
tar 24 sobre 24 horas com as 
crianças.
Percebemos hoje melhor as 
dúvidas dos nossos filhos, as 
suas angústias, as suas neces-
sidades, a sua essência.
Ficou claro que eles crescem a 
olhos vistos e que o tempo e 
a atenção nunca são suficien-
tes…
Ficou claro que ser professor 
ou educador de infância não 
é uma missão fácil e ficou de 
lado a ideia de que «a escola é 
que educa».
Ficou claro que, respeitando 
as normas de segurança, te-
mos de viver, recriando o ser 
que somos e fazer uma vida 
que nos preencha.
Mas, mesmo assim, ganhá-
mos muito. Tempo, nem sem-
pre de qualidade, mas tempo; 

adquirimos e relembrámos 
ferramentas para estar com 
os nossos filhos e a forte con-
vicção de que podemos ter a 
capacidade e a criatividade 
de inventar atividades para 
sorrirmos juntos ou aprender-
mos juntos.
Não acredito na «nova nor-
malidade», mas sim «numa 
nova realidade». E se, por 
um lado, o novo pode assus-
tar, por outro, é uma grande 
oportunidade de dar um jeito 
à vida, de mudar paradigmas 
e de podermos ser pais mais 
presentes. A nova realidade 
permite reajustarmo-nos, per-
mite sermos uma nova versão 
de nós mesmos. 
Ficou claro que estes são tem-
pos de maior clareza e parece 
que, mesmo no meio da con-
fusão, as coisas realmente im-
portantes tornaram-se claras 
que nem água.

Férias à caracol
Desde a edição de março que 
a Happy Kids tem alertado 
para os perigos e cuidados em 
tempos de pandemia. Não 
tem sido fácil e, ao contrário 
do que alguns pensam, ain-
da não nos livrámos do ví-
rus e nem temos previsão da 
data em que tudo terminará. 
Resta-nos aguardar e fazer o 
que tantas vezes pedimos às 
crianças: sejamos responsá-
veis. Afinal, ninguém quer 
andar para trás, como o ca-
ranguejo. Mil vezes seguir 
em frente, nem que seja à 
velocidade do caracol. Pois 
é, a nossa cantilena mantém-
-se na Happy Kids de julho. 
Mais uma vez apelamos ao 
bom senso de todos. Vamos 
de férias, pois. Vamos pelos 
caminhos de Portugal, sim 
senhora. Mas vamos com cui-
dado para não deitar tudo a 
perder. Combinado?

A pensar no bem-estar de 
todas as famílias temos 30 
sugestões de sítios, que po-
dem ser visitados nas férias 
com garantia de segurança. 
O resto é convosco: aprovei-
tem, porém não arruinem o 
que os bem comportadinhos 
têm ajudado a conquistar.

CLARO COMO A ÁGUA

Que haja menos brigas e mais sorrisos nas barrigas!



CAPA

praia, campo ou cidade tanto faz, desde que 

sejam férias “cá dentro”. sigam a tendência do 

verão de 2020 e não deixem escapar a oportunidade de (re)

descobrir as grandes riquezas turísticas do nosso país. 

Mas antes de se Aventurarem conheçam a lista que 

preparámos especialmente para as famílias. São 30 

sugestões de locais e atrações divertidas para visitar 

com todo o conforto e segurança .

* devido à atual situação, 
não nos responsabilizamos 

por eventuais alterações 
na programação ou 

encerramento dos espaços
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Zoo santo inácio

Póvoa, Vila Real
Aberto das 10h às 19h; desde 8€ a 
15€
Após uma longa espera já se 
pode visitar o Naturwater-
park – Parque de Diversões 
do Douro. O primeiro parque 
ecológico de Portugal inclui 
um parque aquático para adul-
tos e crianças que, mediante as 
novas medidas de segurança e 
com o selo Safe & Clean, ofere-
ce muita diversão para a esta-
ção mais quente do ano. 

naturwaterpark

Vila Nova de Gaia, Porto
Aberto todos os dias, das 10h às 19h; desde 10,50€ a 15,90€
O mais verde e amplo zoo do Porto voltou a abrir portas, mas com 
restrições. Contudo, os visitantes podem contar com as mesmas 
sensações divertidas quando, por exemplo, entram no túnel dos 
leões asiáticos, na casa dos animais noturnos ou assistem às ses-
sões de alimentação de alguns dos 600 animais que habitam neste 
espaço de visita obrigatória para quem vai ao norte do país.

Porto 
Aberto de 3ª a 6ª, das 11h às 18h, fins de semana e feriados até às 19h; desde 
12,50€ a 14,45€
O aquário do Porto reabriu para alegria das famílias que não dis-
pensam uma aventura debaixo de água. Para além da habitual vi-
sita pelos aquários – onde é obrigatório o uso de máscara–, no Sea 
Life encontram muitas experiências fantásticas, de onde se desta-
cam as sessões de alimentação às tartarugas e o Porto dos Pinguins. 

sea life porto

Fafe, Braga 
Aberto das 10h às 19h; desde 5€ a 
12€
Existem nove escorregas des-
tinados aos mais aventureiros, 
uma área feita a pensar nos 
mais novos (com piscina e seis 
“mini escorregas”) e várias zo-
nas verdes recomendadas para 
quem procura sombra. Neste 
parque aquático estão garan-
tidos grandes momentos de 
alegria e diversão. 

Parque de fafe



ohai nazaré

Arouca, Porto
Aberto das 9h às 18h; 3€ (grátis até 
aos 10 anos)
Eleito a Melhor Atração Turísti-
ca de Aventura do Mundo pelos 
World Travel Awards (os óscares 
do turismo), os Passadiços do 
Paiva percorrem 8,7 km de 
um troço rodeado de natureza 
selvagem, possibilitando uma 
experiência inolvidável para os 
visitantes. Importante, antes de 
ir confira as regras de seguran-
ça em passadicospaiva.pt.

Passadiços do paiva

Nazaré, Leiria
Desde 92€ (bungalow) a 122€ (glamping)
Para as famílias que procuram um local agradável e descontraído 
para recarregar baterias o Ohai Nazaré pode ser uma boa alternati-
va. Situado no Parque de Leiria, a poucos quilómetros das praias da 
Nazaré, oferece vários tipos de acomodação onde são permitidos 
animais de estimação. Entre as atrações, a grande novidade deste 
ano é o parque aquático a que ninguém fica indiferente.
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Lourosa, Santa Maria da Feira
Aberto das 10h às 18h; desde 3€ a 4€
É o único parque ornitológico 
(ramo da zoologia que se dedi-
ca ao estudo das aves) do país 
e situa-se na cidade de Lourosa, 
a cerca de 30 km do Porto. À 
parte do preço dos bilhetes ser 
acessível, é um local bastante 
procurado pelas famílias por-
que, oferece atividades diárias 
e programas cheios de aventu-
ra que os miúdos adoram.

Amarante, Porto
Aberto das 10h às 19h; desde 8,90€ 
a 17,50€
Renovado e carregado de novi-
dades é assim que neste verão 
se apresenta este local de di-
versão que faz delirar miúdos e 
graúdos aventureiros. Às pistas 
rápidas, escorregas em caracol, 
tobogãs junta-se agora uma 
piscina com ondas, o torbolan-
ce e o aquaspray. Preparados 
para um dia alucinante?

Póvoa do Lanhoso, Braga
Atividades desde 5€ a 19,40€; Casas 
e chalés desde 130€ a 300€
Com 70 hectares oferece mais 
de 50 atividades, como: cami-
nhada aquática, escalada, equi-
tação, BTT, bungee jumping, 
caça ao tesouro, entre outros. 
Por dispor de uma zona de 
alojamento torna-se ideal para 
passar uns dias numa envol-
vência natural, calma, salpicada 
de muita aventura. 

Zoo lourosadiverlanhoso
Parque  
aquático amarante

CAPA
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dino parque

Pombal, Leiria
Aberto das 10h às 19h; desde 10.50€ 
a 15,50€  (grátis até aos 3 anos)
Uma piscina semi-olímpica, três 
water slides, uma piscina dividi-
da em cinco partes de 50 me-
tros com um declive de 20 me-
tros, um rio rápido, zona para 
crianças, restauração, são algu-
mas das atrações deste parque 
aquático situado no Barrocal, 
em Pombal. A pensar nas famí-
lias foram criados dois tipos de 
packs que rondam os 40€.

aquaparque Panorâmico

Vale dos Dinossauros, Abelheira, Lourinhã
Aberto todos os dias, das 10h às 19h; desde 9,90€ a 13€ (grátis até aos 3 anos)
Reabriu com todas as medidas de prevenção face à pandemia do 
coronavírus. E o que não faltam são novidades para explorar aquele 
que é o maior museu ao ar livre de Portugal. A Torre de Observação 
Jurássica com seis metros de altura, a exposição Big 5 dedicada às 
maiores espécies terópodes da Europa e um novo dinossauro com 
cerca de 7 metros de altura são as grandes estreias deste verão.

Rossio de Santa Clara, Coimbra
Aberto das 10h às 19h; desde 6,50€ a 10,50€
O lugar de todas as gerações celebra 80 anos e para nossa alegria 
está ótimo e recomenda-se. Nem com as alterações para garantir 
a segurança – incluindo o uso de máscara, um circuito para evitar 
cruzamento de pessoas e uma lotação máxima – o Portugal dos 
Pequenitos perdeu o encanto. Passem por lá e não percam a ani-
mação ao ar livre que proporciona um convívio lúdico.

Portugal dos pequenitos

Alcobaça, Leiria
Aberto das 10h às 19h; desde 8€ 
a 10€
Há dez anos a oferecer expe-
riências únicas o Parque dos 
Monges está dividido entre 
a zona ambiental, zoológica, 
aventura, temática, animação e 
alojamento. Ajudar a educar e 
sentir a nossa história de uma 
forma lúdica, criando diversão 
através de atividades de ani-
mação é o lema deste parque.

Parque dos monges

TORRE DE  
OBSERVAÇÃO 
JURÁSSICA

BIG5 - OS MAIORES  

DINOSSAUROS  

CARNÍVOROS DA EUROPA

NOVIDADE 

202020 JUNHO a  
5 OUTUBRO

20%
DESCONTO

APRESENTE ESTE ANÚNCIO NA BILHETEIRA DO DINO PARQUE  

E TENHA 20% DE DESCONTO NA COMPRA DE, NO MÁXIMO, 

2 BILHETES ADULTO + 2 BILHETES CRIANÇA.

Não acumulável com outras promoções, descontos, cupões, bilhetes família, bilhetes online.
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Sete Rios, Lisboa
Aberto das 10h às 20h; desde 14,50€ 
a 22,50€
Apesar das restrições impostas 
pela pandemia, a morada mais 
selvagem de Lisboa continua 
a receber todas as famílias e 
amantes dos animais. A reaber-
tura do Jardim Zoológico de 
Lisboa, que assinala 136 anos, 
tem sido feita por fases, sendo 
que ainda existem atrações e 
atividades encerradas ao públi-
co temporariamente. 

Serra da Lousã, Coimbra
Aberto das 9h30 às 19h; desde 5,50€ 
a 9,50€
Ao longo de uma visita livre 
pelo Parque Biológico da Ser-
ra da Lousã poderão ser ob-
servadas aves de rapina, ursos 
pardos, linces, lobos, raposas, 
javalis, mas também vários her-
bívoros como veados, cabras 
entre outros animais. Anexo ao 
parque existe ainda uma quin-
ta pedagógica, centro hípico, 
hotel e restaurante.

Parque das Nações, Lisboa
Aberto das 10h às 18h; desde 10€ 
às 19€
Um mergulho para descobrir 
as maravilhas do oceano estão 
à distância de uma visita ao 
Oceanário de Lisboa. É sempre 
divertido e gratificante, princi-
palmente para os mais novos, 
ver de perto o aquário central, as 
florestas submersas e conhecer 
a magia da instalação ONE – O 
Mar Como Nunca o Sentiu, inau-
gurada no início do ano.

Jardim zoológicoparque da serra da lousã oceanário

Alfragide, Lisboa/ Gaia, Porto 
Aberto de 2ª a 6ª das 14h às19h, aos 
fins de semana 10h -13h/14h-19h; 
desde 8€ a 11€ (3 horas)
Quintinha de animais, campo 
de futebol, trampolins, piscina, 
air bungee, karts, insufláveis 
tudo isto e muito mais, sempre, 
em contacto com os sons da na-
tureza. São assim estes dois no-
vos espaços Feijão Verde Natu-
ra Park onde as crianças são as 
verdadeiras protagonistas.

Aveiras de Cima, Azambuja, Lisboa
Aberto aos fins de semana;  
desde 7€ a 9€
Devido às medidas implemen-
tadas por causa do Covid-19, 
foram limitadas as entradas, 
mas a animação, essa, mantém-
se sem restrições. Neste parque 
temático os mais de 80 jogos 
e atividades continuam para 
quem queira experimentar um 
dia diferente. Mais informações 
contactem o 912 939 242.

Mafra, Lisboa
Aberto das 9h30 às 18h; os preços 
variam mediante o tipo de visita e/ 
ou atividade 
Conheçam as regras de se-
gurança antes de ir caminhar, 
correr ou andar de bicicleta, 
de charrete ou de comboio na 
floresta encantada. A Tapada 
Nacional de Mafra está cheia 
de recantos maravilhosos e 
cheios de vida para descobrir 
em família. 

natura fun park Parque rural tambor tapada de mafra

CAPA
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Montemor-o-Novo, Évora
Aberto das 10h às 17h; desde 12€ 
a 14€
Com a lotação reduzida em 
conformidade com a iniciati-
va Clean & Safe, já é possível 
desfrutar desta reserva animal 
alentejana, que faz as delícias 
das crianças. Vá e comprove o 
seu encanto, mas antes acon-
selha-se a fazer um contacto 
prévio para obter informações 
detalhadas sobre o novo regu-
lamento (265894377).

Santiago do Cacém, Setúbal
Aberto das 10h às 17h30; desde 
15,90€ a 17,90€
E que tal uma ida à savana? No 
Badoca Park, para além da vi-
sita normal, fazem-se safaris, 
apresentações, assistem-se a 
sessões de alimentação e até  
se pode participar em expe-
riências VIP, onde mais próximo 
dos animais não é impossível. 
Sempre acompanhados de 
um tratador, vão ver que vale a 
pena uma visita ao Badoca.

Herdade da Gâmbia, Setúbal
Horários sob consulta; 8€
Nesta quinta pedagógica orga-
nizam-se atividades para famí-
lias. Acontecem aos sábados e 
são todas adaptadas às novas 
medidas de segurança. As ati-
vidades consistem em desafios 
para fazer no campo ou na flo-
resta, sem esquecer os animais 
que por ali habitam. Para ter-
minar em beleza há sempre um 
piquenique. Programação com-
pleta em herdadegambia.com.

Monte selvagembadoca safari parkHerdade dos pernilongos

Guia, Albufeira
Aberto das 10h às 18h; desde 21€ a 
29€ (entrada no parque temático)
Gigantesco, o Zoomarine tem 
na área zoológica os seus ex-
líbris. Contudo, não podemos 
esquecer o resto, sobretudo 
a praia com ondas que é óti-
ma para conviver em família e 
a experiência única de nadar 
com os golfinhos. Não percam 
a oportunidade de descobrir as 
maravilhas deste parque.

Estombar, Lagoa
Aberto das 10h às 18h (datas de 
funcionamento do parque sujeitos a 
alterações); desde 21€ a 29€
Tem na Grande Torre e no Ka-
mikaze duas das maiores atra-
ções, mas há mais para des-
cobrir no Slide and Splash... 
Porém, antes de começarem a 
sonhar com um dia neste par-
que informamos que todos os 
ingressos de acesso têm que ter 
marcada a data de visita. 

Algoz, Silves
Aberto das 10h às 18h; desde 5€ a 
7,50€
Preparem-se para um dia dife-
rente neste zoo interativo com 
atividades para toda a família. 
Aqui há uma quinta com ani-
mais, onde se pode interagir 
com alguns deles, incluindo 
tartarugas africanas, e muitos 
divertimentos, desde mini gol-
fe,  parque nature play, kart a 
pedal, piscinas e muito mais. 

zoomarineslide and splashkrazy world

CAPA

TORRE DE  
OBSERVAÇÃO 
JURÁSSICA

BIG5 - OS MAIORES  
DINOSSAUROS  

CARNÍVOROS DA EUROPA
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5 OUTUBRO
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APRESENTE ESTE ANÚNCIO NA BILHETEIRA DO DINO PARQUE  
E TENHA 20% DE DESCONTO NA COMPRA DE, NO MÁXIMO, 
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Sand City

Albufeira, Figueira da Foz, Lagos, 
Vila Real de Santo António 
Aberto aos fins de semana das 14h às 
18h, preços sob consulta; marcação 
obrigatória
Quem não dispensa desafios 
encontra no Parque Aventura 
o sítio perfeito para descobrir 
novas sensações, seja a praticar 
arborismo, paintball ou até a 
participar num jogo de estraté-
gia em plena floresta. Para ob-
ter mais informações contacte  
info@parqueaventura.net.

Parque aventura

Lagoa, Faro
Aberto das 10h às 24h; 9,50€
Eleito o maior parque de esculturas em areia do mundo, o Sand 
City – Fiesa é também considerado uma das grandes atrações do 
Algarve. Ocupa uma área de seis hectares e conta com 60 artistas 
de várias nacionalidades para esculpir 50.000 toneladas de areia. 
Este ano a novidade é o espaço Cinema Fantástico que reúne per-
sonagens dos filmes de Harry Potter, Avatar, Star Wars, entre outros.

Porto Santo, Madeira
Aberto das 10h às 17h; 3€ (crian-
ças até aos 12 anos não pagam)
É a solução perfeita para quem 
deseja descansar das múltiplas 
idas à praia no verão. Este mi-
ni-zoo botânico, também co-
nhecido como Quinta das Pal-
meiras, é muito elogiado, por 
ser uma mistura exuberante de 
cores e sons da natureza visível 
através de um vasto conjunto 
de aves e espécies florais. 

Santa Cruz, Madeira
Aberto das 10h às 18h; desde 
5€ a 7€
Localizado no município de 
Santa Cruz, inclui uma zona 
radical com piscinas, três tobo-
gãs, um rio rápido e escorrega 
fechado que atrai pela veloci-
dade. Por lá também se encon-
tra uma piscina de lazer e um 
parque aquático infantil. Diri-
gido a toda a família é um dos 
pontos turísticos da ilha.  

Lagos, Faro
Aberto das 10h às 19h; desde 14€ 
a 18€
Fica no Algarve e marca pela dife-
rença, uma vez que não serve so-
mente de cenário para um belo 
passeio. No Zoo de Lagos tam-
bém há praia, imagine-se, com 
pinguins! Difícil de acreditar, mas 
é verdade. Se for a Lagos passe 
por este parque único que tem a 
capacidade de oferecer momen-
tos fantásticos a todas as famílias.

mini-zoo botânicoAQUAPARQUE SANTA CRUZ Zoo de lagos

CAPA

Afc_RHKids_148,5x210_Livro_Brinquedo_7.pdf   1   08/06/2020   12:01



11 

Afc_RHKids_148,5x210_Livro_Brinquedo_7.pdf   1   08/06/2020   12:01



12 

DESTAQUES

As carolices 
do Avô carlos

Fábrica – Centro de Ciência 
Viva, Aveiro

Aberto de 4ª a domingo, 
das 10h às 17h; toda a 

família; desde 4,50€ a 6€ 
É uma exposição de 

engenhocas científicas 
feitas em madeira. São 

cerca de 20 construções 
que desafiam as leis da 

física, todas construídas 
pelo maker sénior Carlos 

Andrade, conhecido 
por Avô Carlos. Uma 

catapulta que atira 
bolas, um carro com 
rodas quadradas são 
alguns dos exemplos 

das curiosas peças 
desta exposição. Requer 

marcação prévia (234 427 
053).

dominguinhos
Redes sociais do MAR Shopping 

Algarve
Todos domingos de julho, 

às 11h; grátis 
Agora online, a 

programação dos 
Dominguinhos continua 

a animar as manhãs de
domingo das crianças 

que visitem as páginas 
de Facebook e Instagram 

do MAR Shopping 
Algarve. O programa 

das atividades pretende 
continuar a proporcionar 
momentos mágicos, com 

espaço para brincadeira 
e experiências

pedagógicas. 

Igreja e Museu de São Roque, Lisboa
Dia 11 de julho, às 15h, ; M/6; grátis
Plantas num museu de arte? 
Isso mesmo! Nesta oficia 
vão encontrar-se as inúme-
ras espécies vegetais que 
preenchem as paisagens 
das pinturas do Museu e 
os retábulos das capelas da 
Igreja de São Roque. Obser-
var, fotografar, classificar e 
desenhar são as linhas que 
definem esta atividade para 
famílias.

Casa das Caldeiras, Coimbra
De 2ª a domingo, das 9h às 17h; 
M/4; desde 3,50€ a 5€ 
Leonardo da Vinci: Tornar o 
Conhecimento Visível é uma 
exposição com 12 máquinas 
construídas em 1960 a partir 
dos esboços originais do gé-
nio. Pensada para transportar 
os visitantes ao universo cria-
tivo de Leonardo da Vinci, a 
exposição estará patente ao 
público durante os próximos 
meses, diariamente

Gulbenkian, Lisboa
De 3 a 19 de julho; toda a família; grátis 
Este mês marca o regresso de mais uma edição do Jardim de 
Verão na Gulbenkian com os três primeiros fins de semana 
cheios de programas ao ar livre  para aproveitar em família. 
Há atuações no grande auditório, oficinas de serigrafia aos 
domingos e concertos para animar as noites de 6ª a domingo 
no auditório do jardim com B Fachada, Maria Reis, Luís Severo, 
Selma Uamusse, Norberto Lobo e a Orquestra Gulbenkian. Fique 
a par da programação completa em gulbenkian.pt. 

Leornardo da vinci 

Jardim de verão 2020

Descobrir plantas 
em São roque
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DESTAQUES

As carolices 
do Avô carlos

Fábrica – Centro de Ciência 
Viva, Aveiro

Aberto de 4ª a domingo, 
das 10h às 17h; toda a 

família; desde 4,50€ a 6€ 
É uma exposição de 
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feitas em madeira. São 

cerca de 20 construções 
que desafiam as leis da 
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pelo maker sénior Carlos 

Andrade, conhecido 
por Avô Carlos. Uma 

catapulta que atira 
bolas, um carro com 
rodas quadradas são 
alguns dos exemplos 

das curiosas peças 
desta exposição. Requer 

marcação prévia (234 427 
053).
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Espetáculo online em www.concertosparabebes.com*
Dia 12 de julho, às 10h30; 0–5 anos; 5€ 
Ofereçam música aos vossos bebés através 
destes concertos online. No site* está toda 
a informação sobre os bilhetes e todo um 
guião para a família, que ajuda a preparar o 
melhor ambiente para o momento. Aprovei-
tem ao máximo esta experiência musical.

Pavilhão do Conhecimento, Lisboa
Aberto das 10h às 18h; M/3; desde 7€ a 10€
Se não conhecem ou simplesmente estão 
com saudades de visitar o Pavilhão do 
Conhecimento aproveitem a mais recente 
Campanha, Verão é no Pavilhão! (válida até 
setembro) que oferece 1 bilhete de criança 
na compra de 1 bilhete de adulto. A Ciência 
será o mote para descobrir, experimentar e 
questionar. Preparados?

Concertos para bebés em casa

Verão é no pavilhão!

AF_LUCA_HappyKids_072020.pdf   1   19/06/20   16:45
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Aventuras lá fora
Exploratório, Coimbra

De junho a setembro, de 2ª a 6ª 
das 9h às 18h; 6 – 9 anos; 80€ 

(por semana) 
O Exploratório propõe aos 
mais jovens dias cheios de 

aventuras com ciência à 
mistura. As propostas são 

mais que muitas!

FÉRIAS NO PATRIMÓNIO
NA CIDADE

Mundo Património – Educação 
Patrimonial, Campo de Ourique, 

Lisboa
De 6 a 10, 13 a 17 e de 20 a 24 de 

julho, das 8h30 às 18h30; M/4; 
140€ (5 dias) 

As férias no Património 
oferecem um conjunto de 

visitas e ateliês variados, 
com um único objetivo: 

aproximar as crianças 
e jovens do património 

português. São três 
semanas de visitas a lugares 

únicos, piqueniques, 
gincanas, jogos, 

espetáculos e muito mais.

Oficinas de verão
Culturgest, Lisboa

De 6 a 10 e de 13 a 17 de julho, 
das 10h às 13h e das 14h30 às 

17h30; M/7; 50€ (5 manhãs ou 
5 tardes)

Os jardins do edifício-sede 
CGD transformam-se no 

palco de um programa 
diversificado, que inclui 

expressão dramática e 
musical, escrita, desenho, 
cenografia, pensamento e 

jardinagem.

Parque da Pena e de Monserrate e 
Jardins de Queluz, Sintra
Dias 25 de julho, 29 de agosto 
e 26 de setembro, 38€ – cesto 
para 2 pessoas, 52€ – 4 pessoas
Esta iniciativa da Parques de 
Sintra recria os piqueniques 
de outros tempos e serve de 
pretexto para conviver em 
família. Não precisa de levar 
nada, os cestos são bem re-
cheados. As reservas são fei-
tas para eventos@parquesde-
sintra.pt. 

MUNHAC, Lisboa
Até 31 de dezembro, das 10h às 
17h (encerra às 2ªs);  desde  3€ a 5€ 
Sabiam que nem todos os 
dinossáurios se extingui-
ram? Nesta exposição des-
cobre-se o que são fósseis 
que processos levam à sua 
formação e que tipos exis-
tem. Também se observam 
os que foram encontra-
dos em Portugal e quais as 
regiões em que são mais 
abundantes.

Centro de Congressos da Alfândega do Porto
Até 23 de agosto, todos os dias das 10h às 19h; toda a família;  
desde 6,50€ a 8,90€ 
Há 100 modelos para ver oriundos de vários países da Europa, al-
guns de grande escala e todos construídos com peças LEGO. Des-
de personagens de filmes de super-heróis, como o Capitão Amé-
rica, e até jogadores de futebol, como Robert Lewandowski. Mas 
sem dúvida que a atração principal é a maquete do Titanic recria-
da com todos os detalhes e construída a partir de meio milhão de 
peças. Destaque também para a zona dedicada à saga Star Wars.

Dias do piquenique Entre dinossáurios

Exposição peças lego

* devido à atual situação, não nos responsabilizamos por eventuais alterações na programação ou encerramento dos espaços
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TENS DE SER RÁPIDO
no meio destas figuras 

só uma delas é que tem um par.
consegues descobrir qual é?
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Piadas com  

660



Claustrofobia!
O que diz um peixe claustrofóbico a outro? 
«Ai, estou com falta de água!»

O Bando das Cavernas Piadas com Dez Mil Anos

Estilo prego
– Kromeleque, tu não sabes nadar? – perguntou o Tremoço,  

com ar de gozão.
– Não, não sei! Tens algum problema? – respondeu o Kromeleque,  

um pouco chateado.
– Não tenho problema nenhum! Na verdade, até sei de um 

campeonato de natação em que podes participar…
– Hã? Não estou a perceber… – respondeu o confuso  

Kromeleque. 
– É o campeonato de natação nos cem metros estilo prego! 
– Que estilo é esse? – perguntou o curioso Kromeleque. 
– É sempre a descer até ao fundo.

Alergias
Debaixo de água o Pinguinhas também espirra  

porque, diz ele, é alérgico à humidade!

Peixe quente, quente, quente
Qual é o peixe de água quente mais famoso  

do mundo? 
O peixe cozido!

A nadar há…
A Ruby nadava na piscina. O Crava, que assistia roído  

de inveja, disse:
– Nadas bem, Ruby…
– Ó Crava, estás doente? A fazer um elogio? Ainda  

assim, obrigada por o dizeres. Sabes, nado desde os 3 anos.
         – Sem parar!? Não estás cansada!?

A nadar, a nadar
O que faz um troglodita para bater o recorde  

do mundo de natação? 
Nada!
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Brincadeira!
Que nome se dá a uma cadeira  

que só serve para brincar? 
É uma brincadeira! Ah! Ah! Ah!

O Bando das Cavernas Piadas com Dez Mil Anos

Ui, que feia…
O Tremoço não tem papas na língua e isso, por vezes, 

coloca-o em situações mais delicadas. Certo dia, quando  
era mais pequeno, disse a uma tia: 

– Tia, você é tão feia!
– Então, Tremoço?! Não se deve dizer essas coisas, muito 

menos às pessoas mais velhas. Diz já à tia que lamentas! – 
ordenou-lhe o pai.

– Tia, lamento que seja tão feia!

Tetetete…
O Tocha está à mesa com os pais, a contar o seu dia. 
– Hoje, no recreio, uma amiga disse-me que ainda  

tem uma tetetetetetravó. 
– Olha que é capaz de ser mentira – diz-lhe o pai.
– Ela não é mentirosa, pai. É gaga!

Skate…
– Tocha, sabes qual é o contrário de skate? – 

perguntou o irrequieto Kromeleque.
– Não… – respondeu o Tocha.
– É «molhei-te»! 

A porta
– Pinguinhas, quando é que se abre a porta aberta? – perguntou  

o Crava.
– Mas uma porta aberta não se abre… Aaatchim! – pensou alto  

o Pinguinhas.
– Fácil, é quando a Berta bate à porta! Ah! Ah! Ah!
– Mas qual Berta?
– Ó Pinguinhas, não estragues a piada – respondeu o Crava. 

Vestido perdido?
Preocupada, a Ruby vai ter com a mãe:
– Mãe, se soubermos onde está uma coisa, ela não está  

perdida, certo? 
– Claro, Ruby! 
– Ah, que alegria! Bom, lembras-te daquele teu vestido novo? 
– Sim…

      – Está dentro da barriga do Sabre. Ele comeu-o.
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Coincidências
Diz o Pinguinhas ao Tremoço:
– Acreditas nas coincidências? 
– Eu não! 
– Olha, eu também não. Que coincidência! 

O Bando das Cavernas Piadas com Dez Mil Anos

Só duas coisas
– O Sr. Piranha só resmunga por duas  

coisas! – disse o Menir.
– Quais? – quis saber a Ruby.
– Por tudo e por nada!

Ida e volta
Na estação de mamutes de Pedra Lascada, um 

Neandertal chega à bilheteira e diz ao empregado:
– Quero um bilhete de ida e de volta!
– Para onde? – pergunta o empregado.
– Para aqui outra vez! Havia de ser para onde?

Nuvem ao contrário?
Qual é o contrário de nuvem? 
Vestido vai!

Fada para dormir
Que nome se dá a uma fada que só  

serve para dormir? 
É uma Almo…fada! Ah! Ah! Ah!

Cabelo e 20 anos
– Conheço uma pessoa que não corta o cabelo há 20 

anos – disse o Tocha.
– Isso deve ser digno de ver! – espantou-se o Crava. 
– Nem por isso. Essa pessoa é careca há 20 anos… Ah!   

     Ah! Ah!
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descobre a sombra  
de cada uma destas boias.

JOGO DO QUEM É QUEM

987

4 5 6

1 2 3

5
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toalha

chinelos

protetor

boia

óculos

bola

balde

SOPA DE
LETRAS
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há 8 diferenças nestas imagens. encontra-as.
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AVENTURAS NA ÁGUA
o pedro e o joão estão

 a divertir-se na praia e ficaram de 
se encontrar com o luís, que está a 

apanhar umas ondas.
 queres ajudá-los?
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leituras

O Oblívio apagou 
a memória dos 
habitantes de Paris. 
Nem a Ladybug 
nem o Gato 
Noir escaparam. 
Conseguirão eles 
derrotar os vilões  
e devolver a paz aos 
habitantes de Paris? 

Autora: Elena Fin 
Ilustradora: Rossella Trionfetti 
Descobre tudo sobre 
algumas das plantas 
mais fascinantes  
do planeta. Estas 
predadoras implacá-
veis devoram insetos 
com as suas folhas 
pegajosas cheias de 
pequenos «dentes».

Miraculous: As Aventuras 

de Ladybug: Os Vilões 10: 

Oblívio e Desperada

Dois Pequenos Heróis

Autora: Isabel Thomas 
Ilustradora: Anke Weckmann 
Marie Curie foi uma 
grande cientista. 
Ganhou dois Prémios 
Nobel, e foi a primeira 
mulher a receber este 
galardão. Descobriu 
novos elementos 
químicos e ajudou  
a combater o cancro.

Autora: Isabel Thomas 
Ilustradora: Marianna 
Madriz 
Stephen Hawking 
estudou os buracos 
negros e mudou para 
sempre a forma como 
pensamos sobre  
o universo. Nem uma 
doença grave o travou 
e a sua persistência  
é uma inspiração.

Autora: Andy Seed 
Ilustradora: Claire Almon 
Fácil de consultar 
e com ilustrações 
divertidas, este 
curioso guia ensina-
-te a decifrar os 
rastos deixados por 
diferentes animais. 
Torna-te um detetive 
da floresta e descobre 
toda a verdade!

Autora: Jane Kent 
Ilustradora: Isabel Muñoz 
Darwin é o biólogo 
e naturalista mais 
famoso do mundo, 
graças à sua teoria 
sobre a evolução  
das espécies.  
Embarca nesta 
viagem fantástica  
e aprende mais sobre 
a seleção natural.

Autora: Sarah Lean 
Ilustradora: Gary Blythe 
Será que o Leo está 
preparado para salvar 
o seu grande amigo  
e lutar como um 
verdadeiro herói?  
Esta é uma história 
sobre coragem e 
grandes amizades, 
repleta de imaginação 
e encanto.

Pequenos Livros sobre 

Grandes Pessoas 7:  

Marie Curie

Pequenos Livros sobre 

Grandes Pessoas 8: 

Stephen Hawking

A Verdade sobre o 
Cocó e Outras Pistas 
do Mundo Animal

O Livro das Plantas 
Carnívoras para 
Exploradores 
Corajosos

Génios 10:  
Charles Darwin

Autora: Rita Vilela 
Ilustradora: Ana Valente 
A Alice está triste 
porque o seu gato 
desapareceu. Com 
a ajuda da família 
e dos amigos, ela 
vai participar numa 
missão de salvamento 
e aprender  
que trabalhar em 
equipa compensa!

Alice 13: Vamos 
Procurar o Tigre
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Autor: Malcolm Croft 
Com apenas 18 anos, 
Billie Eilish é a estrela 
pop mais incrível  
e única do nosso  
tempo. Este livro,  
recheado de fotogra-
fias dos momentos 
mais marcantes, 
conta-te a sua história 
e leva-te numa  
viagem aos bastidores 
e ao palco da sua vida.

Quebra-cabeças  
para decifrar, 
labirintos e muitas 
atividades para 
resolver, repletas 
de ação e magia. 
Oferta de minifigura 
exclusiva da Hermione 
para montar e usar 
na luta contra o mal.

Autora: Laura Knowles 
Ilustradora: Jennie Webber 
Os recifes de corais 
são uma maravilhosa 
criação da natureza, 
cintilante de vida e 
diversidade ecológica. 
Viaja até esse tesouro 
do nosso planeta 
através de palavras  
e ilustrações cheias  
de beleza.

Autora: Sandrina Esteves 
Escrever não é fácil, 
mas pode ser diverti-
do. Através dos exer-
cícios propostos neste 
livro, vais aprender a 
trabalhar a linguagem 
para conseguir textos 
estruturados a partir 
de frases simples.

Autores: Alex Wiltshire  
e Craig Jelley 
Sabias que o Roblox, 
com mais de 100 
milhões de utilizadores 
mensais ativos,  
é o jogo mais popular 
do mundo? Este é o 
primeiro guia oficial  
em português para  
este jogo incrível. 

Autores: Marta Cardoso 
Abranja, Sónia de Sá Neves  
e Inês de Sousa 
Esta coleção  
vai ajudar-te a rever 
os conteúdos que 
aprendeste ao longo 
do ano e a ganhar 
fôlego para o regresso 
à escola. Resolve  
os exercícios e confere  
as soluções no final.

O mundo Minecraft  
é incrível e tem 
imenso para explorar. 
Agarra já este guia 
oficial e descobre 
como encontrar 
recursos, construir 
ferramentas  
e sobreviver  
aos mobs hostis.

Autora: Stacy McAnulty 
Ilustrador: Stevie Lewis 
Descobre este 
livro divertido e 
informativo em que 
o Sol fala na primeira 
pessoa e conta  
a sua história. Com 
magníficas ilustrações, 
está recheado  
de factos científicos  
e muitas curiosidades. 

Roblox: Jogos de 
Aventuras Brutais

Aventuras nas Férias:  

Vou para o 5.  Ano

LEGO    Harry Potter: 

Aventuras  
em Hogwarts

A Vida Incrível  
de Billie Eilish

O Reino de Coral Desafia-te: Caderno  
de Escrita Criativa

Minecraft: Guia  
de Sobrevivência

Sol! Uma Estrela 
Única
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lucateatroluisdecamoes.pt
Dias 5 e 12 de julho, das 11h às 13h, no site do LU.CA
O Festival PLAY volta a visitar o LU.CA – Teatro Luís de Camões, 
agora de forma online, para uma sessão com filmes que contam 
histórias de amizade. Afinal, o que seria a vida sem amigos? Com 
eles podemos trocar mensagens dentro de uma garrafa, ir ao ci-
nema ou até aprender a comer com talheres. Como é bom estar 
entre amigos, agora através do (grande) pequeno ecrã.

Teatro Sá da Bandeira, Porto
Dia 19 de julho, às 15h e às 19h; M/3; 6€
A companhia Porta 27 apresenta um espetáculo que relata a rela-
ção de mãe e filho tão caricata, tão portuguesa, tão cheia de sur-
presas que nos leva ao tempo em que fomos crianças traquinas, 
ao tempo em que fomos mães/pais e a todo custo damos o nosso 
melhor para que o futuro reserve algo… Isto tudo num só espe-
táculo, onde tudo o que é dito pode ser mais do que aparenta. 

Há cinema no LU.CA

a história de João pateta

TEATRO

Ecos, Setúbal
Dias 4 e 5 de julho, às 10h 
e às 11h45; 1 – 6 anos; 10€ 
(2 adultos + 1 bebé)
Em julho o espaço do pro-
jeto Ecos será invadido pelo 
Nemo, Dory e companhia, 
numa mágica aventura pelo 
fundo do mar. Trata-se de 
um teatro musical sensorial e 
interativo que promete con-
quistar miúdos e graúdos. 
Mais informações contactem 
ecos@sonsdesentir.pt.

Teatrro Independente de Oeiras, Lisboa
Dias 5, 12, 19 e 26 de julho, 
às 11h; desde 7,50€ a 20€
No mundo do N´ó é? o dia 
é de festa. Juntam-se as 
trombas dos elefantes, com 
as asas dos passarinhos. As 
ondas do Danúbio, com as 
marés vivas do mar verme-
lho. Os pirilampos e os pei-
xes palhaço montam a tenda 
e rodam as estações do ano 
num dia só. O dilúvio está a 
caminho, n’ó é? é! 

Teatro musical

N’ó é? Teatro para bebés
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Estreia a 16 de julho; M/6
SamSam tem (quase) tudo o que um pequeno super-herói sonha: uns super 
pais, um grupo de super amigos e uma nave especial… mas os seu 
primeiro superpoder ainda não se revelou! Quando Mega Láctica, 
a nova colega de escola convence-o que poderá ajudar, SamSam 
vê nela a oportunidade de finalmente revelar as suas habilidades super
-humanas. Juntos, irão embarcar numa aventura cósmica, onde aprende-
rão que a amizade é dos melhores superpoderes que se pode ter.

Estreia a 23 de julho; M/6
Quando o Imperador da China emite um decre-
to de que um homem por família deve servir no 
Exército Imperial para defender o país dos inva-
sores, Hua Mulan (a primogénita de um honrado 
guerreiro) intervém para tomar o lugar do seu pai 
doente. Disfarçada como um homem, Mulan, está 
sempre a ser testada e faz tudo por amor à família.

Estreia a 30 de julho; M/6
Um peluche ninja possuído por 
um superpoder alia-se ao adolescente Alex para se 
vingarem de um empresário que maltratou uma 
das crianças, empregada na fábrica tailandesa onde 
ele foi costurado. O Ninja acabará por se tornar tam-
bém um aliado de Alex, ajudando-o a defender-se 
de alguns bullies (agressores) e a encontrar o amor.

SAMSAM

MULAN O meu amigo é ninja

CINEMA

* devido à atual situação, não nos responsabilizamos por eventuais alterações na programação ou encerramento dos espaços
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TELEVISÃO

Biggs
Estreia a 20 de junho, às 21h: 
De 2ª a 6ª, duplo episódio, às 21h; Sábados e domingos, às 7h30 e às 22h
George e Harold, amigos do quarto ano, partilham um gosto por 
partidas e banda desenhada... e por transformar o diretor da sua 
escola num super-herói… em cuecas. No primeiro episódio, os ami-
gos vingam-se do professor de ginástica, incluindo-o numa banda 
desenhada ridícula. Mas a piada sai-lhes cara...

as histórias épicas do Capitão cuecas

pj masks
Disney Juniorl

Novos episódios a partir de 1 de 
julho, às 15h30 e às 19h40

Com o aparecimento de cada 
vez mais Ninjalinos, a equipa 

investiga o Ninja da Noite para 
tentar descobrir este mistério.

Gekko encontra um cristal 
que lhe dá poderes, mas esses 
poderes acabam por se revelar 

demasiado fortes e, por outro 
lado, enquanto Gekko tenta 

controlar os Ninjalinos sozinho, 
o Ninja da Noite tenta assumir 

o comando da sede!

o filme Lego  
Hollywood

Dia 10 de Julho, às 15h10 
O despreocupado Emmet 

Brickowoski é um bonequinho 
que trabalha na construção 

civil na cidade Lego. Um 
dia, sem saber como, 

Emmet é confundido com 
um “construtor à séria” e 

incumbido de uma missão 
importantíssima...

Loud em casa  
Nickelodeon

Novos episódios em julho; 
De 2ª a 6ª, às 15h30 e às 18h30 
Se alguma vez acordaram a 

meio da noite com suores 
frios e aterrorizados porque 

estavam a sonhar que tinham 
10 irmãs e a vossa casa, para 
mal dos vossos pecados, só 
tinha uma casa de banho… 

Bom,  esqueçam essa é a 
realidade com que o Lincoln 
vive todos os dias! Uma série 
mega divertida de desenhos 

animados para ver em família

Panda
Estreia a 6 de julho, às 17h 
De 2ª a 6ª, às 12h30 e 17h; Sábados 
e domingos, às 10h e às 17h
Dá a conhecer Vera e o melhor 
amigo Bartleby, um gato de 
oito anos, enquanto ajudam 
os caprichosos cidadãos do 
Reino do Arco-Íris, um univer-
so maravilhoso e colorido, re-
pleto de personagens encan-
tadoras e fantásticas.

Biggs
Estreia a 13 de julho, às 16h30; 
de 2ª a 6ª às 9h30, duplo episódio 
às 16h
O Lost & Found Music Studios 
é um programa de educação 
musical liderado pelo Senhor T. 
Durante o período escolar, os jo-
vens desenvolvem os seus talen-
tos musicais e, no fim, alguns são 
selecionados para uma tournée 
nacional.

vera e o reino do arco-íris lost & found
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Panda
Estreia a 20 de julho, às 8h30 
De  2ª a 6ª, às 8h30, 11h15 e 17h30; Sábados e domingos, às 10h e às 15h
O Lobo é um herói que está sempre pronto para a aventura. Com 
um coração carinhoso, algo ingénuo e bastante divertido, é o melhor 
amigo do seu amigo, sempre disposto a ajudar quem precisa. Esta 
série é baseada nos livros “Le Loup” que se tornaram num sucesso 
editorial em França e Itália, onde venderam mais de 200 mil cópias.

lobo

lab rats 3
Disney Channel
Nova temporada em julho;
De 2ª a 6ª, às 20h e fins de semana, 
às 8h 
Adam, Bree e Chase são 
apanhados numa filmagem 
a usar a sua energia biónica 
e o vídeo torna-se viral, 
revelando o seu segredo ao 
mundo. Agentes do governo 
isolam Davenport e os três 
adolescentes super-humanos. 
Por outro lado, Leo está 
determinado em filmar os 
eventos estranhos que acredita 
que acontecem durante um 
eclipse lunar.

dragon ball 
super: broly  
Biggs
Dia 11 de julho, às 11h; repete dia 
12, às 15h30 
Apesar da Terra atravessar um 
período calmo, Goku recusa-se 
a parar de treinar. Ele quer estar 
pronto para uma nova ameaça. 
O que ele não imaginava era que 
o seu novo rival seria Broly, um 
saiyajin vingativo.

alvinnn!!! e os esquilos
Nickelodeon
Novos episódios a partir de 13 de 
julho; De 2ª a 6ª, às 9h50
Estes esquilos não são os 
típicos esquilos caça-bolotas 
que vivem nas árvores do 
parque da cidade! Mas 
não é isso que faz deles 
miúdos fora do normal: é 
que estes esquilos esgotam 
bilheteiras e enchem arenas 
com milhões de fãs nos seus 
concertos de rock. 

Cartoon Network
Todos os fins de semana de julho, 
às 12h10
Cada habitante de Elmore tem 
algo característico que o torna 
único. Alguns são gigantescos 
e peludos, outros são pequenos 
e carecas, há quem ande sobre 
quatro patas e quem flutue no 
ar. Mas apesar das diferenças, há 
algo que todos têm em comum: 
são todos muito divertidos!

Disney Channel
Estreia da 2ª temporada a 13 de 
julho, às 17h20; 
De 2ª a 6ª, às 17h20
Mavis planeia o casamento per-
feito, mas tudo é posto em risco 
quando o noivo desaparece. 
Mais tarde, ela promete passar 
o dia com Wendy, mas ao mes-
mo tempo também combinou 
encontrar-se com as gémeas 
lobisomem...

Elmore: 
o campeonato definitivo Hotel transylvania
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Nickelodeon
Maratona de 4 de julho a 30 de agosto, aos sábados e domingos, às 16h20
Quem é o mais rápido? Quem é o mais poderoso? Quem é o 
mais corajoso e destemido? Será o Perigo ou o Trovão? Serão os 
Thundermans ou Henry Danger, uma sociedade secreta? Se são fãs 
destas duas grandes séries de aventura hilariantes, então já sabem 
que não podem perder esta maratona especial, Thunderman vs 
Henry Danger que começam em julho e só terminam no final de 
agosto. Será que é desta que será revelada toda a verdade sobre os 
mais poderosos heróis do Nickelodeon? 

Lego ninjago S11
Sic k

Novos episódios em julho; 
De 2ª a 6ª, às 10h

Aproveitando a glória da 
recente vitória, os Ninjas 

embarcam numa nova 
aventura para explorar uma

pirâmide misteriosa - apenas 
para descansar e

 recuperar um pouco de 
luz, é claro. Mas o sucesso 

levou os
nossos heróis a uma falsa 

sensação.  

Descobre com o jess
Jim Jam

Em julho e agosto;
Todos os dias, às 9h22 e às 18h 

Todos os dias ao longo 
dos meses de verão, estes 

conteúdos especiais de 
programação, cada um 

deles com dois minutos de 
duração e apresentados 

várias vezes ao dia, ensinam 
aos mais pequenos tudo 

sobre a vida dos gatos: 
Como é que os gatos 

comunicam? Como fazem 
para caçar? Que tipo de 
sentido especial têm os 

gatos? 
E muito mais...

Cães e gatos
Boomerang

Estreia em julho;
De 2ª a 6ª, às 19h; sábados e 

domingos às 9h25 e às 17h 
A não perder este festival de 

“ãos” e “miaus” do especial 
Cães e Gatos: Aminimigos 

de Estimação!

Nick Jr
Novos episódios, a partir de  
20 de julho; 
De 2ª a 6ª, às 16h15
Uma equipa de cãezinhos li-
derados pelo enérgico Ryder 
está sempre pronta para o que 
der e vier na animada Baía da 
Aventura. A Patrulha Pata 
tem as ferramentas, os veícu-
los e a bravura para ajudar a 
sua comunidade sempre que 
alguém precisar.

Cartoon Network
De 13 a 17 de julho, às 18h30
O Ben Tennyson volta mais for-
te do que nunca graças a uma 
misteriosa chave especial que 
atualiza o Omnitrix. Batalhas 
cheias de ação contra os vilões 
mais poderosos, transforma-
ções alienígenas nunca antes 
vistas e muitas aventuras no 
especial Ben 10: O Poder de 
10!, que chega em julho ao 
Cartoon Network.

Patrulha pataben 10: o poder de 10!

thundermans vs henry danger
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Disney Junior
Estreia a 20 de julho, às 14h30
A série de curtas, Marvel Aventuras dos Super-Heróis, acompanha 
as aventuras do Homem-Aranha e a forma como ajuda os outros 
super-heróis a apanhar diferentes vilões. Nestes episódios, o Homem-
Formiga e a Vespa têm uma tarefa que parece simples: ajudar o 
Mittens a sair da árvore, mas o Homem-Formiga precipita-se e os 
nossos heróis enfrentam agora um problema ainda maior!

marvel aventuras dos super-heróis

Especial: fim de
semana dos avós
Panda
Dias 25 e 26 de julho, a partir 
das 8h30
Porque os avós merecem 
tudo, para celebrar o 
dia dedicado a eles, o 
Canal Panda preparou 
um especial repleto de 
surpresas para toda a 
família: maratonas de 
Heidi, Kazoops e o Musical 
do Panda e os Caricas – 
Volta ao Mundo! Estão 
preparados?

megamaratonas
com os watterson
Cartoon Network
Todos os fins de semana de 
agosto, às 16h50 
Todos os fins de semana de 
agosto, Gumball, Darwin, 
Anais, Nicole e Richard 
apresentarão maratonas 
dos melhores episódios das 
séries favoritas do Cartoon 
Network.

mighty mustangs s2
Sic K
Novos episódios em julho;
De 2ª a 6ª, às 17h30 
A série segue as aventuras 
de um grupo de seis jovens 
raparigas que tem um 
grande objetivo na vida: 
criar a primeira equipa 
de futebol feminino do 
clube local. Contra todas 
as probabilidades, elas 
desafiam as contrariedades 
e conseguem unir-se para 
mostrar o verdadeiro 
signficado de “jogar como 
uma rapariga”!

Cartoon  Network
Nova temporada a partir de 7 de 
agosto; todas as 6ªs , às 20h45
Os 12 novos candidatos a heróis 
enfrentam emocionantes de-
safios para alcançar o título de 
Herói. Nas provas de equipa, de-
monstrarão a capacidade de se-
guir as instruções do líder, mas 
também terão a oportunidade 
de demonstrar as suas qualida-
des de herói a solo. 

Hollywood
Dia 24 de julho, às 17h35
Há muito tempo que Gru dei-
xou de ser um impiedoso vi-
lão. Mas a sua vida pacata leva 
uma volta de 180° quando é 
inesperadamente sequestrado 
por Lucy Wilde e levado à pre-
sença de Silas Ramsbottom, 
líder da Liga Antivilões, uma 
associação que se dedica a 
combater o crime...

A ilha do heróIGru – o maldisposto 2
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JOGOS

www.lego.com 
M/ 18 anos
1.739 peças 
PVP sob consulta
Propomos uma viagem até à 
época dos ecrãs a preto e bran-
co, quando – pela primeira vez 
– Mickey e Minnie começaram a 
encantar audiências. A partir de 
julho é possível construir estas 
duas figuras LEGO® do casal que 
capturou a imaginação de gera-
ções, com o set 43179 – LEGO® 
| DISNEY. Criados a uma escala 
maior do que a habitual nas fi-
guras LEGO (o Mickey tem 36 
cm de altura e a Minnie 35 cm), 
as famosas personagens vêm 
acompanhadas de adereços 
para construir, tais como: uma 
guitarra, uma câmara retro e um 
álbum com fotografias do casal. 
Outra grande surpresa é que as 
figuras são extremamente por-
menorizadas e os construtores 
vão ter vários desafios para en-
frentar. O set traz um nova em-
balagem, que identifica os sets 
destinados a adultos, de forma a 
facilitar a pesquisa de produtos 
relacionados com desafios de 
construção mais indicados às 
suas capacidades.

Este verão se tencionam ir à 
praia é obrigatório descarregar 
a app Info Praia no telemóvel. 
Através desta aplicação, recebe-
se notificações das análises da 
qualidade da água e previsão 
meteorológica, mas também 
informação sobre o estado de 
ocupação das praias. Assim, de 
forma a evitar a afluência ex-
cessiva e procurando que seja 
possível acautelar a distância 

Os miúdos vão adorar este simu-
lador virtual de bebidas, onde é 
possível fazer jogos e piadas bem 
engraçados. É um jogo deliciosa-
mente divertido e muito aces-
sível a todas as idades, que tem 
particularidade de fazer com que 
o telemóvel pareça um copo de 

INFO PRAIA

simulador de bebida

de segurança entre os utentes, 
é utilizada a seguinte sinalética 
de cores que passa assim a estar 
disponível nas praias e na app: 
Verde – ocupação baixa; Ama-
relo – ocupação elevada; Verme-
lho – ocupação plena. Mas aten-
ção, a informação do estado de 
ocupação apresentada na app é 
meramente indicativa. Ao che-
gar à praia verifiquem sempre a 
informação ali disponível.

verdade. A aplicação tem mais 
de 20 bebidas e a formas diver-
tidas de personalizar as receitas, 
com cubos de gelo, frutas natu-
rais, entre outros ingredientes.  
Os efeitos sonoros de alta qua-
lidade conferem sensações tão 
reais que quase matam a sede.

Android e Ios - Grátis

Android - Grátis

LEGO® lança Mickey e
Minnie para construir
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AS AVENTURAS DOS
GÉMEOS PINHEIRO-BRAVO

Os gémeos
seguem um

urso-polar
10 5 7 1 8 11 6 9 4 2 12 3

Tu Escolhes!
Livro ou Brinqu edo?

A família Pinheiro-Bravo 
inventou uma máqui-
na do tempo que tam-

bém consegue viajar debaixo 
de água, pela neve e pelo gelo, 
através da selva e das planícies 
para estudar animais incríveis, 
tanto no presente como no 
passado. A família Pinheiro-
-Bravo transformou a sua 
máquina do tempo num barco 
e viajou até ao século XIX, 
para o Oceano Atlântico Nor-
te, à procura de uma ave que lá 
vivia, o arau-gigante.

As Aventuras dos Gémeos Pinheiro-Bravo.  
Os gémeos cumprimentam um arau-gigante

Cressida Cowell
Da autoria da escritora britâ-
nica Cressida Cowell, conheci-
da pelo bestseller internacio-
nal “Como Treinares 
o Teu Dragão”, bem 
como da coleção an-
terior da família 
Treetoop, 
os livros 
retratam 
as aven-
turas dos 
Gémeos 
Pinhei-

ro-Bravo – Ana, Artur, Tiago 
e Tânia – cujos pais, professo-
res, criaram uma máquina do 
tempo, que lhes permite viajar 
pela neve e pelo gelo, estudar 

animais e viver uma 
aventura verdadei-

ramente incrível!

Excerto e ilustração do 
livro 7 da nova coleção 

A família Pinheiro-Bravo viaja até ao Oceano Atlântico Norte.
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sabias que...

10 coisas incríveis sobre o mundo dos dinossauros

O Espinossauro foi 
o maior dinossauro 

carnívoro que já existiu. 
Media 6 metros de altura 

e 15 de comprimento 
e chegava a pesar 8 

toneladas.

A palavra 
dinossauro 
tem origem 

grega e significa 
“lagartos 
terríveis”

Apesar do tamanho 
 – mais de 9 metros  
de comprimento  
–o Estegossauro  
tinha um cérebro do  
tamanho de uma noz.

A primeira 
ossada 

descoberta 
pertencia ao 

Megalossauro. 
Foi encontrada 

em 1676 na 
Inglaterra, mas 
só em 1815 se 
concluiu que 

pertencia a um 
animal pré-

histórico 

Acredita-se que o Saurópode 
tinha um estômago que 

funcionava como uma espécie 
de câmara de fermentação, por 

isso dava uns valentes puns!

Os dinossauros desapare-
ceram há 66 milhões de 

anos, devido à queda de um 
asteróide no planeta Terra Portugal está cheio de vestígios de 

dinossauros. A Lourinhã, chamada a 
Terra dos Dinossauros, é rica em ovos 

fossilizados, pegadas, esqueletos 
e outros. É na Lourinhã que se 

encontra o único parque dedicado 
aos dinossauros, onde se podem ver, 

imaginem, embriões fossilizados

O Tiranossauro Rex  
tinha  a mordedura  

mais poderosa  
do planeta

Entre os herbívoros, 
o Argentinossauro foi o maior 

de todos. Chegava aos 45 metros 
de comprimento, 21 metros 

de altura e 85 toneladas de peso. A galinha e a avestruz 
são os parentes vivos 

mais próximos do 
Tiranossauro Rex 






