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São muitas vezes referen-
ciados os superpoderes de 
mães e pais, daqueles que 

cuidam, trabalham e, ainda, vi-
vem nos intervalos.
Mas hoje venho falar de outros 
superpoderes, os dos nossos fi-
lhos. Das nossas crianças.
Os modelos familiares muda-
ram e são múltiplos, e as crian-
ças adaptaram-se, às cargas 
horárias das escolas, dos traba-
lhos de casa, das AEC’s. O nível 
de estímulos sensoriais cresceu 
exponencialmente e elas adap-
taram-se, e agora temos um 
COVID que as retira de parte 
da sua vida numa primeira fase, 
devolve-lhes a vida mas num 
modelo diferente, e elas, mais 
uma vez, adaptaram-se. 
Há muitos manuais sobre a 
adaptação à escola, à mudança 
de escola, à mudança de casa e 
por aí fora. Mas para tudo isto 
que nos tem acontecido, não 
há manuais. 
Todos fomos apanhados de 
surpresa.
E os que melhor reagem, são as 
crianças. Põe e tiram a máscara, 
brincam, mantém a distância e 

aproximam-se ao ritmo da ba-
tuta dos adultos e continuam 
a sorrir mesmo quando chama-
vam pelos seus amigos.  
A sabedoria é também a ca-
pacidade de adaptação às 
circunstâncias e ficar interior-
mente calmo apesar das tem-
pestades exteriores.
É um desafio para todos nós, 
ninguém sabe tão bem fazê-lo 
como as crianças.
É hora de as observarmos. É 
hora de mais uma vez apren-
dermos com quem está num 
estado mais puro. Num estado 
de contemplação, sem juízo 
nem julgamento. É hora de 
olharmos para as crianças e 
vivermos, em parte, como se o 
fossemos, olhos bem abertos, 
de coração bem aberto e pron-
tos para abraçar o que a vida 
nos vai reservando em cada 
passo novo que temos sempre 
que dar.
É bom voltar a olhar até para o 
que já conhecemos e saber que 
o que temos pela frente depen-
de, também e em grande parte, 
de nós. 

Ir ao museu 
para ver e aprender
Desengane-se quem pensa que 
visitar museus é coisa para 
adultos, porque as temáticas 
são demasiado aborrecidas 
para as crianças. Errado! Pelo 
contrário, como sabemos os 
mais novos são como esponjas, 
absorvem tudo o que ouvem, 
veem e sentem, por isso devem 
ser estimulados para adquirir 
conhecimento. E apesar de 
viverem na era do mundo digi-
tal, redes sociais e gadgets, as 
crianças não recusam partici-
par em experiências que lhes 
acrescente informação e apren-
dizagem. Nesta edição, a Ha-
ppy Kids dedicou-se à procura 
dos museus mais divertidos, 
aqueles que ensinam recor-
rendo à brincadeira e ativida-
des animadas. Conseguimos 
selecionar mais de 20 espaços 
que, espalhados por Portugal 
continental e ilhas, são os que 
melhor falam a linguagem das 
crianças e melhor se adaptam 
ao presente sem deixar de re-
conhecer a nossa história e de 
manter os olhos postos no fu-
turo. Sigam as nossas dicas e 
aproveitem para se perderem 
com os vossos filhos em locais 
de conhecimento à espera de 
serem descobertos.

OS SUPERPODERES

Que haja menos brigas e mais sorrisos nas barrigas!
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OS MUSEUS MAIS DIVERTIDOS

Quem disse que visitar museus era aborrecido para as crianças? 

Os mais novos gostam de ser estimulados e se for para ver com os 

próprios olhos com a garantia que descobrem a brincar, melhor! 

A happy kids apresenta mais de 20 propostas de museus que 

acrescentam conhecimento de forma divertida e interessante.

CAPA
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Museu do traje

Largo de Santa Rita, Seia
Aberto de 3ª a domingo, das 10h às 
18h; 3€
O Museu do Brinquedo de 
Seia apresenta uma coletânea 
de mais de 8000 brinquedos 
de Portugal e do mundo. E é 
um dos museus de brinquedos 
mais completos do país. Ótimo 
para visitar em família promete 
aproximar gerações, aumentar 
conhecimento, dar largas à ima-
ginação e, está claro, brincar com 
peças do passado e do presente.

Museu do brinquedo

Praça da República, Viana do Castelo
Aberto de 3ª a domingo, das 10h às 13h e das 15h às 18h; 2€
Desde 2008 que se dedica a documentar a variedade e riqueza do traje 
da região, assim como as tradições vianenses. Atualmente apresenta 
uma exposição, que vai desde a década de 30 até aos dias de hoje, 
onde é feito um percurso pelas vestimentas usadas pelas crianças, dos 
momentos da vida na aldeia aos trajes usados nas festas e romarias. 
Também podem ser vistas ilustrações e bonecas de trapos, celuloide e 
porcelana, vestidas com trajes típicos à moda do Minho.

Rua do Goutim, Viana do Castelo
Aberto todos os dias, das 10h às 18h; 5€
Se forem ao Museu da Fábrica de Chocolate podem contar com um 
conjunto soluções interpretativas sobre o chocolate enriquecidas por 
uma forte componente tecnológica e interativa. É um espaço pensa-
do para todos os apaixonados pelo chocolate, e não só, que gostam 
de novas, emocionantes e doces experiências adquiridas ao longo de 
uma viagem pelo passado do chocolate e origens do cacau. 

Fábrica do chocolate

Quinta Fonte do Marrão, Seia
Aberto de 3ª a domingo, das 10h às 
18h; desde 3€ a 5€
É um dos maiores museus do 
pão do mundo que preserva e 
exibe os objetos e o património 
do Pão português. Para os mais 
novos existe uma programação 
especial, onde se destaca o ateliê 
que ensina a fazer pão. Depois da 
visita e para terminar em beleza 
não deixem de experimentar as 
iguarias do restaurante do museu.

Museu do pão
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Rua Oliveira Júnior, São João da 
Madeira
Aberto 6ª feira, sábado e domingo, das 
10h às 12h30 e das 14h às 17h30; 2€
Neste museu estão expostos to-
dos os sapatos que importam, 
até o sapatinho de cristal da Cin-
derela! Para além de exposições, 
o Museu do Calçado – inaugu-
rado em 2016 – pretende dar 
uma atenção especial às famílias 
e por isso criou atividades para os 
mais novos. Para mais informa-
ções contactem o 256 004 006.

Museu do calçado

museu de serralves
Parque de Serralves, Porto
Aberto de 2ª a 6ª, das 10h às 19h, aos fins de semana até às 20h;  
desde 10€ a 20€
Dividido entre o museu e o parque, o Centro Cultural Serralves, nun-
ca perde o lugar no pódio, enquanto local obrigatório a visitar pelas 
famílias curiosas e criativas. A programação do serviço educativo des-
taca-se pelas atividades das férias escolares, porém é nas oficinas rea-
lizadas ao fim de semana (onde se observa, aprende, cria, brinca e se 
descontrai) que melhor se usufruem de experiências enriquecedoras.

Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto
Aberto de 3ª a domingo, das 10h às 18h; desde 2€ a 10€
Composto pelo Polo Central, onde estão concentradas as coleções 
históricas, pelo Jardim Botânico e pela Galeria de Biodiversidade – o 
primeiro Centro de Ciência Vida dedicado à biodiversidade onde, por 
exemplo, se ouve bater o coração de uma baleia e se vê com olhos de 
vacas, abelhas e minhocas –, o MHNC-UP oferece uma programação 
bastante variada. Um local imperdível para crianças e adultos.

MHNC-UP

Edifício Alfândega Nova do Porto
Aberto de 3ª a 6ª, das 10h às 13h e 
das 14h às 18h, sábados e domingos, 
das 15h às 19h; 3€
Conta com várias exposições, 
desde a história do edifício, ao 
ato de comunicar, passando por 
uma apresentação dos veículos 
da Presidência da República Por-
tuguesa, mas nem assim deixa 
de ter espaço para brincar. O 
Museu dos Transportes e Co-
municações dispõe de visitas 
guiadas e atividades dinâmicas 
para famílias.

CAPA

Transportes
e comunicações
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Parque Vale do Mondego, Coimbra
Aberto todos os dias, das 10h às 13h 
e das 14h às 18h; desde 4€ a 10€
A pensar nas famílias, o Explora-
tório – Centro de Ciência Viva 
de Coimbra criou o Family Lab, 
um espaço interativo com ativi-
dades de exploração de ciência 
com diferentes temáticas. O Fa-
mily Lab inclui uma oficina per-
manente de construções com 
peças K’Nex® é lá que também 
decorrem, todos os sábados, das 
16h às 17h, a Hora K’Nex®.

Exploratório

dino parque lourinhã
Rua Vale dos Dinossauros, Abelheira, Lourinhã
Aberto todos os dias das 10h às 17h; desde 9,90€ a 13€
É um parque temático dedicado aos dinossauros e é o maior museu ao 
ar livre em Portugal. Através da exposição de dinossauros, os visitantes 
podem observar, imagine-se, mais de 180 modelos de espécies de di-
nossauros à escala real e cientificamente comprovados, divididos pelos 
quatro mais importantes períodos da história da terra e da evolução da 
vida e pelo novo percurso, o dos Monstros Marinhos.

Palácio Foz, Lisboa
Aberto de 2ª a 6ª, das 10h às 17h; sábados, das 11h às 18h: 3,20€
Uma sala de cinema é um lugar mágico onde os heróis adquirem a 
sua merecida dimensão. Consciente desse fascínio, a Cinemateca 
Portuguesa – Museu do Cinema propõe atividades baseadas na 
exposição permanente, dando a possibilidade do público mais jo-
vem interagir com os objetos. Da programação também fazem par-
te sessões de cinema aos sábados e um ateliê destinado às famílias.

Museu do cinema

Doca de Alcântara, Lisboa
Aberto de 3ª a domingo, das 10h às 
18h; desde 2€ a 6€
Inaugurado em 2008, dedica-se 
à cultura e costumes orientais. 
Do serviço educativo, que pro-
cura fazer do museu um lugar 
de experiências e aprendizagem, 
fazem parte oficinas, sessões de 
contos animados, teatro e ou-
tras atividades, que fazem deste 
espaço um dos mais procurados 
pelas famílias na zona de Lisboa.

Museu do oriente

CAPA
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newsmuseum

Museu da marioneta

Rua Visconde de Monserrate, Sintra
Aberto de 4ª a sábado, das 10h às 17h; desde 4€ a 8€
Um espaço experiencial dedicado às notícias, aos 
media e à comunicação que permite (re)viver mo-
mentos da história, através da sua cobertura me-
diática. Às crianças é lhes dada a oportunidade de 
serem repórteres, interagir com um tablet gigante 
e viajar com óculos de realidade virtual.

Convento das Bernardas, Lisboa
Aberto de 3ºa domingo, das 10h às 18h; 5€
Para além do circuito permanente e das expo-
sições temporárias, o Museu da Marioneta (o 
primeiro museu nacional inteiramente dedicado 
ao universo da marioneta) aposta na relação com 
artes performativas ao promover regularmente es-
petáculos de marionetas e formas animadas. 

UM ESPAÇO
À TUA
MEDIDA
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Avenida de Berna, Lisboa
Aberto de 4ª a 2ª, das 10h às 18h; 
10€ (museu)
Consultar a agenda de ativida-
des do Museu Calouste Gul-
benkian não é tarefa fácil, isto 
porque o que não faltam são 
propostas para explorar em con-
junto. Desenhar um jardim, cons-
truir abrigos para os animais que 
habitam no espaço exterior, criar 
livros artesanais, transformar um 
bugalho em tinta de escrever, 
são (apenas) algumas das suges-
tões que podem encontrar no 
Museu Calouste Gulbenkian.

Avenida de Brasília, Lisboa
Aberto todos os dias, exceto às 3ªs, 
das 11h às 19h; desde 5€ a 9€
Com exposições pensadas para 
todo o tipo de públicos, é uma 
das mais atrativas e completas 
propostas culturais da capital. De 
forma a enriquecer a experiência 
dos visitantes, o MAAT desenvol-
ve programas – visitas-diálogo, 
visitas-jogo, oficinas, workshops 
com artistas e residências edu-
cativas – focados no desenvolvi-
mento da expressão individual, 
de capacidades criativas, de di-
ferentes formas de apropriação 
e construção do conhecimento. 

museu gulbenkian

maat

CAPA
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Praça do Império, Belém, Lisboa
Aberto todos os dias, das 10h às 19h; 
desde 1€ a 5€
O principal espaço de arte mo-
derna de Lisboa, o Museu Cole-
ção Berardo tem a particularida-
de de proporcionar uma oferta 
ampla de atividades para os mais 
novos (a partir dos dois anos), 
escolas e públicos com necessi-
dades especiais. Estão contem-
pladas visitas guiadas, atividades 
para as férias e fins de semana, 
que continuam a ser as predile-
tas dos que gostam de aprender 
em família.

Avenida da Índia, Belém, Lisboa
Aberto de 3ª a domingo, das 10h às 
17h; 8€ 
As revelações e vivências que o 
Museu Nacional dos Coches 
proporciona às crianças são sur-
preendentes. Elas não ficam in-
diferentes às histórias do tempo 
em que reis e rainhas se deslo-
cavam num meio de transporte 
tão intrigante e esplendoroso. 
Para enriquecer a experiência 
contacte a COOLture Tours que 
organiza visitas encenadas onde 
se aprende muito a brincar (por 
10€/criança). Para reservas con-
tacte o 96 332 93 21.

museu berardo

museu dos coches
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Belver, Gavião, Portalegre
Aberto de 3ª a domingo, das 9h às 
13h e das 14h às 17h; desde 1€ a 2€
Foi uma antiga escola que deu 
lugar ao Museu do Sabão. 
Situado na bela vila de Belver 
guarda memórias da terra e usa
-as para contar também a histó-
ria do sabão no mundo. Para os 
mais novos, este espaço serve 
de encontro para uma desco-
berta divertida e inesquecível. 
Para os adultos serve para recor-
dar tempos que já vão longe.

Museu do sabão

Museu de Portimão
Rua D. Carlos I, Portimão
Aberto de 3ª a domingo, as 10h às 18h; 3€
É um dos museus portugueses mais premiados, tendo em conta 
a data de abertura (em 2008). O Museu de Portimão fica nas ins-
talações de uma antiga fábrica de conservas e proporciona uma 
viagem pela história da cidade, uma terra ligada à pesca e às con-
servas. Para além das exposições apresenta uma programação de-
dicada aos mais novos com oficinas educativas e espetáculos.

Rua Dr. Carlos Gomes, Ponta Delgada, Açores
Aberto de 3ª a domingo, das 9h30 às 17h30; desde 2€ a 5€
Fica no centro da cidade e tem como missão estudar e preservar o 
património para promover a cultura e identidades açorianas, privile-
giando um conjunto de atividades de cariz pedagógico, destinadas 
aos diversos públicos. Do calendário fazem parte várias propostas que 
ajudam a explorar as coleções do Museu Carlos Machado através de 
visitas orientadas, workhops, e dos domingos em família no museu.

Museu carlos machado

Funchal, Madeira
Aberto de 2ª a sábado, das 10h às 
18h; desde 3€ a 5€
Localizado num edifício do 
século XVIII, numa tradicional 
casa madeirense, engloba uma 
exposição com cerca de 20 mil 
brinquedos, dos quais se des-
tacam uma coleção de soldadi-
nhos de chumbo, barcos a va-
por, aviões e jogos em madeira, 
datados dos finais do século XIX 
até aos nossos dias.

Museu do brinquedo
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DESTAQUES

Os carteiros
mágicos do natal

Fórum Cultural de Alcochete, Setúbal
Dia 14 de novembro, às 16h; M/3; 

5€
O Natal está à porta e as renas 

preparam-se para levantar 
voo... ou será que não? O Natal 

está em risco! Conseguirão 
os carteiros mais improváveis 
salvar a temporada natalícia? 

Um conto mágico sobre a 
tolerância, a diferença, o 

respeito pela Natureza e a 
sensibilização ambiental, com 

aves de rapina ao vivo em 
incríveis peripécias.

hora do conto 
Centro Cultural de Belém, Lisboa

Dias 14 e 28 de novembro, às 11h; 
M/4; 5€

A partir da leitura encenada do 
livro “A Sereia e os Gigantes” 

descobre-se dois mundos 
diferentes: o Mar, das ondas, 

dos peixes e dos navios e 
a Montanha, das árvores, 

das casas e das pessoas. 
Nesta oficina explora-se 

os materiais e objetos 
que fazem parte destes 

universos, recriando uma 
praia dentro de um espaço 

fechado.

ECOS, Setúbal
Dias 15, 22 e 29 de novembro, 
às 10h e às 11h45; M/1; 10€ (2 
adultos+ 1 bebé)
Uma sessão de teatro que des-
perta para uma vivência musical 
rica numa viagem pelo mundo 
musical e sensorial. Destinada 
a crianças, dos 12 meses aos 6 
anos, esta apresentação ajuda 
a criar um momento onde toda 
a família é parte integrante e 
onde as memórias criadas serão 
partilhadas por todos.

Museu da Música Mecânica, Palmela
Todos os sábados e domingos, às 
15h30; toda a família; desde 3€ 
a 5€
Todos os fins de semana, o 
MMM organiza visitas guiadas 
com audição ao vivo dos ins-
trumentos de música mecânica, 
onde é possível descobrir uma 
coleção com mais de 600 instru-
mentos. Após a visita pode ain-
da dar um passeio pela quinta 
e conhecer o Centro Hípico, os 
cavalos e o jardim.

Jardim Botânico Tropical, Lisboa
Até 15 de novembro, 5ªs e domingos, das 18h às 22h, 6ªs e sábados, das 
18h às 23h; toda a família; desde 10€ a 17,50€
O renovado Jardim Botânico Tropical é o palco do Magical Garden, 
o mais recente projeto imersivo e interativo do atelier OCUBO. O Ma-
gical Garden é um evento que reforça o contacto com a natureza 
numa experiência sensorial noturna. O festival oferece uma envol-
vência imersiva ao longo de um percurso de mais de 1km que sur-
preende o público com lanternas luminosas temáticas, light design, 
vídeo mapping e experiências interativas.

Era uma vez... Um sonho Visitas com música

magical garden
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O renovado Jardim Botânico Tropical é o palco do Magical Garden, 
o mais recente projeto imersivo e interativo do atelier OCUBO. O Ma-
gical Garden é um evento que reforça o contacto com a natureza 
numa experiência sensorial noturna. O festival oferece uma envol-
vência imersiva ao longo de um percurso de mais de 1km que sur-
preende o público com lanternas luminosas temáticas, light design, 
vídeo mapping e experiências interativas.

Era uma vez... Um sonho Visitas com música

magical garden

Theatro Gil Vicente, Barcelos
Dia 19 de novembro, às 22h; toda 
a família; 3€
Os músicos barcelenses Ricar-
dinho Lomba e Tiago Rosendo, 
Tresor & Bosxh, apresentam um 
filme concerto para toda a famí-
lia. Os artistas vão dar música às 
curtas de animação “Solar Walk” 
e “Jonas and the Sea” numa ini-
ciativa inserida na programação 
do serviço educativo do Triciclo 
e promovida pelo Município de 
Barcelos

Fábrica Centro de Ciência Viva de 
Aveiro 
Dias 15 e 22 de novembro, às 11h; 
M/3; 5€ 
O Domingo de Manhã na 
Barriga do Caracol está de 
volta! São histórias com ciên-
cia para explorar em família! 
Para o mês de novembro está 
agendada a “História de um 
Lançamento”. Para participar a 
inscrição prévia  é obrigatória 
(contacto: fabrica.cienciaviva@
ua.pt).

Centro Cultural Malaposta, Odivelas, Lisboa
Dia 21 de novembro, às 15h; M/3; 3€
O IndieJúnior está de volta. Desta vez com sete curtas-me-
tragens animadas visionadas na sala de cinema do Malaposta, 
que visam contribuir para a formação cultural dos mais novos 
através de uma experiência artística e lúdica diferenciada do 
habitual consumo de imagens em movimento. Note-se que a 
programação de filmes é complementada por um conjunto de 
oficinas, atividades e espaços de criação pensados para os mais 
pequenos e respetivas famílias.

filme-concerto Na barriga do caracol

indiejúnior – com os pés na natureza

NOVA GAMA 
DE TRATAMENTO

COM PROTEÇÃO 
CONTRA PIOLHOS

Os produtos de tratamento de Paranix Extra Forte (Champô, Spray 
e Loção) são Dispositivos Médicos para o tratamento da pediculose. 
Apenas para uso externo. Evitar o contacto com os olhos ou as mu-
cosas. Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente 
com água. Não usar em caso de alergia a algum dos ingredientes. 
Manter longe de fontes de ignição e fumo. Paranix Extra Forte 
Loção e Spray de Tratamento estão indicados para crianças com 
mais de 12 meses. Paranix Extra Forte Champô de Tratamento está 
indicado para crianças com mais de 2 anos. Leia cuidadosamente a 
rotulagem e as instruções de utilização. Manter fora da vista e do 
alcance das crianças. “Marca #1 em Portugal e na Europa”- Europa: 
IQVIA Data, Value, MAT DEC 2019; Portugal: IQVIA Data, Mercado: 
Anti-parasitários capilares, Valor e Volume, Farmácia+Pafarmácia, 
MAT Maio 2020. “100% de eficácia” – Data On-File para Gama de 
Tratamento e Gama de Tratamento Extra Forte e Spray para o Am-
biente (Brunton E., 2015. Apenas em piolhos). *A proteção LPF e 
a atividade pediculicida foi demonstrada ex vivo. A gama Paranix 
Extra Forte elimina 100% dos piolhos e cerca de 100% das lêndeas. 
Utilize produto suficiente e penteie cuidadosamente até remover a 
totalidade das lêndeas.
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DESTAQUES

Cordoaria Nacional, Lisboa
Até 21 de março de 2021, toda a família; desde 8€ a 16,50€
Depois do Porto, chega agora a Lisboa a exposição de 100 constru-
ções com 5 milhões de peças LEGO®. Na Cordoaria Nacional é pos-
sível ver, por exemplo, personagens de filmes de super-heróis e até 
jogadores de futebol. A atração principal é a maquete do Titanic, que 
foi construída a partir de meio milhão de peças. Para as famílias que 
querem desfrutar de um dia memorável, existe também a possibili-
dade de visitar uma segunda exposição, a 3D Trick Gallery. 

Exposição peças lego

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

Teatro M. Amelia Rey Colaço, Lisboa
Até 13 de dezembro,  aos 
domingos, às 11h; M/6; 7,50€
Há algo errado no Bairro das 
Águas livres... Todas as Gotas es-
tão a ficar doentes! Decidida a 
descobrir o que se passa, a me-
nina Gotícula parte à aventura 
em busca do cientista Golileu. O 
Bairro das Águas Livres é uma 
aventura musical que lembra que 
a água é essencial e que a mudan-
ça começa com uma gotinha só. 

Terreiro das Missas, Belém, Lisboa
Até 29 de novembro, de 4ª a 
domingo das 10h às 19h; toda a 
família;  desde 9€ a 29,50€
Mais que uma exposição pre-
miada, é uma viagem imersiva 
pela vida de Van Gogh, tendo 
em conta sentimentos, amores, 
pensamentos, em que interagir 
e tocar tornam-se numa obriga-
ção. Ao longo do percurso várias 
projeções, filmes e fotografias 
acompanham o visitante.

Vários locais da cidade do Porto
Dias 21 e 28 de novembro, às 11h; 
M/4; 5€ (bilhete família)
Um festival de cinema “do real” 
que se realiza anualmente em 
vários espaços do Porto e não 
se esquece dos mais novos. Pelo 
terceiro ano consecutivo, o Por-
to/Post/Doc volta a organizar 
sessões especiais de cinema 
para as famílias. O programa in-
clui filmes que abordam temas 
das matérias escolares.

bairro das águas livresmeet vincent van goghPorto/ post/ doc

NOVA GAMA DE TRATAMENTO
COM PROTEÇÃO CONTRA PIOLHOS
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TENS DE SER RÁPIDO
o museu está cheio de 

sinalÉtica com várias indicações, 
mas há uma delas que NÃO tem par.

descobrE qual é.
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Regresso às Aulas. Iiiiáááááá!Histórias vindas dos confins do tempo. 
Diverte-te com o Bando!

Nuno Caravela
Escrito e ilustrado por

Tema
Livre



O Bando das Cavernas

– Então, o que vamos fazer?  

 

Bando das Cavernas

Tocha

Sabre
Menir

Ruby
Kromeleque

Tzick

Tremoço Pinguinhas Crava

Olá! Nós somos um grupo de amigos muito especial. Juntos formamos 
o Bando das Cavernas e vivemos peripécias muito divertidas, vindas dos 
confins do tempo. O professor de Criatividade pediu à turma para fazer 
umas máscaras. O tema era livre. Mas… terá o Bando dos Que Têm a Mania 
Que São Bons percebido bem o que ele quis dizer? Diverte-te a ler!

Regresso às Aulas. Iiiiáááááá!

– perguntou o Kromeleque, bastante entusiasmado com o novo                                                                                                                                             

                                                        – O professor Ain Stáin disse 

que, para este desfile de máscaras, o tema é livre!

– Livre? – espantou-se o Menir. – Isso faz-me lembrar uma anedota 

que me contaram há pouco tempo. Querem ouvir?

– Diz lá, Menir! – disseram, em coro, o Tocha, a Ruby e o Kromeleque,

já desconfiados das

– Então é assim: «Um polícia das cavernas aproxima-se de um 

troglodita e diz-lhe: O que é para ti a liberdade?  Vá, responde depressa, 

senão prendo-te!» 

– Menir – suspirou o Kromeleque –, essa é das piadas mais secas 

que já ouvi em toda a minha vida!

– Olha – resmungou o Menir, ofendido –,                                                                                                                                               

                das anedotas que quiser!

                   Perante esta                         o Bando desatou 

                                 a rir e a bom rir.

8 de novembro de 10 000 a.C.
10h00 - No parque da cidade

de Pedras novas.
– Então, o que vamos fazer?  

Tema Livre!

 

projeto para a disciplina de Criatividade.

piadas secas do amigo.

Ah! Ah! Ah! Esta é boa, não é?

cada um é livre de gostar                                                                                                                                           

conversa doida,
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Tema Livre!
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O Bando das Cavernas

Entretanto, no outro lado do parque, o Bando dos Que Têm a Mania 

Que São Bons                                                                que fazer 

para o desfile de máscaras da disciplina de Criatividade?

                                    – resmungou o Crava. – Foi o que disse 

o professor. Eu ouvi muito bem. E não é um tema nada fácil!

– Pois não! – concordou o Tremoço. – Ele podia ter escolhido, por 

exemplo,                                                                    que eram 

bem mais fáceis. Mas não, o tema tinha logo de ser livre. E ainda por 

cima este trabalho conta para a nota!

– Aaaaaaaatchiiiiiiiiim! E com as notas que nós temos – acrescentou 

o Pinguinhas. –, ou                                                   ou não nos 

livramos de mais uma negativa. Aaaaatchiiim! Desculpem. Nunca mais 

me vejo livre desta alergia a desfiles de máscaras!

Ao ouvir isto, tanto                                                                como                                                                                                                                             

                                                    que por ali voavam livremente, 

desataram os dois a rir e a bom rir das palavras do Pinguinhas.

Risotas à parte, a verdade é que o Bando dos Que Têm a Mania 

Que São Bons estava                                    sobre que 

máscaras fazer para entrarem no desfile pois, como já 

          eles não 

interpretaram bem as 

palavras do professor. 

O Bando das Cavernas

debatia-se com a mesma questão: 

– O tema é livre! 

os piratas, os super-heróis, o espaço,

fazemos um bom trabalho

o inseto máscara-de-pássaro
o pássaro máscara-de-inseto,

todos percebemos, 

completamente à toa

Regresso às Aulas. Iiiiáááááá!

Já no Bando das Cavernas, uma vez que o tema era livre, ou seja,                                                                                                                                            

                                                             e a disciplina era a de Criatividade, as 

ideias criativas não paravam de surgir aos nossos amigos. Principalmente 

ao Kromeleque que, como sabemos, tem uma imaginação sem fim.

                                                                     – gritava ele 

numa excitação incrível. – Não. Não. Vou de caranguejo-cara-de-queijo.                                                                                                                       

                                              Vou fazer um disfarce de alce-cabeça- 

-de- balde. Não… vou…

– Ei! Ei! – riu-se o Tocha, interrompendo o amigo. – Tem calma. Põe lá 

um travão nessa tua imaginação desenfreada. Uma boa ideia não precisa 

de ser complicada. 

– Concordo contigo! – disse logo o Menir. – Eu, por exemplo, vou pôr                                                                                                                                              

                                                                                    e pronto, 

estou disfarçado de salada. Querem disfarce mais simples e criativo do 

que este? E no final do desfile ainda posso comer a alface e o tomate.                                                                                                                                          

                                  Acho que, desta vez, não me                                                                                                                                               

                                                  livro de ter a melhor nota de todos!

                                 Nem é preciso dizer que, depois desta explicação                                                                                                                                       

                                   do Menir, todos começaram a

Tema Livre!

à escolha de cada um, 

– Eu vou disfarçado de calhau-cabeça-de-carapau!

Esperem… tive uma ideia melhor.

As ideias simples são por vezes as melhores!

uma rodela de tomate e uma folha de alface sobre a cabeça

Brilhante, não é? 

rir às gargalhadas.
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uma rodela de tomate e uma folha de alface sobre a cabeça
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O Bando das CavernasO Bando das Cavernas

Finalmente, chegou                                                 O recreio 

estava repleto de alunas e alunos de outras turmas, ansiosos por verem 

que disfarces tinham eles imaginado para aquela magnífica disciplina de 

Criatividade de que 

Dentro da sala, a confusão era imensa, com toda a gente muito 

atarefada a vestir os seus fatos. Quando ficou tudo pronto, o professor 

Ain Stáin surgiu à porta e deu início ao tão esperado desfile.

                                                                       Para este projeto, 

decidi que o tema seria livre. Portanto o mérito é todo de quem 

imaginou os disfarces. Primeiro vou chamar os alunos que trabalharam 

individualmente e depois um grupo que decidiu desenvolver o seu 

tema em conjunto. 

Quando disse esta última frase, o professor nem imaginava o quanto 

ela iria ser verdadeira.

Chamou o Tocha e ele surgiu 

Depois foi a vez da Ruby vestida de… Princesa-Aranha. A seguir veio 

o Kromeleque com um disfarce de Esqueleto-Hip-Hop e depois o 

Menir                                                      Este último provocando uma 

grande onda de riso em todos os presentes. Principalmente porque                                                                                                                                           

    não tinha ainda sequer terminado de desfilar 

         e já estava a comer a folha de alface.

o dia do desfile de máscaras.

todos tanto gostavam. 

– Atenção a todos! – começou o professor. –

Apreciem que isto vai ser divertido!

disfarçado de… Morcego Vampiro.

disfarçado de… salada. 

Regresso às Aulas. Iiiiáááááá!

Após as máscaras individuais, foi a vez do projeto em grupo.

Se toda a gente já tinha quase chorado a rir ao ver o Menir disfarçado de 

salada, quando o Bando Dos Que Têm a Mania Que São Bons apareceu 

então é que a escola quase foi a baixo com 

– Olha lá, Crava – queixou-se o Tremoço –, mas afinal porque é que  

começaram logo 

– Não ligues e faz como eu te disse! – respondeu o Crava, começando 

a saltitar e a fazer PIU!  PIU! PIU!  – Eles têm é inveja da minha ideia genial!

                                                                       começando também 

a saltitar. – Não achas um pouco ridícula PIU!  PIU!  esta tua ideia de nos 

disfarçarmos de passarinhos coloridos?

                                                                                       com maus 

modos. – O professor disse que o tema era livre. Por isso, o que faz 

sentido é virmos                                                                    Conheces 

a expressão: «Livre como um passarinho», não conheces? Então…? 

– Sim, mas… PIU! PIU! – murmurou o Tremoço resignado 

e nada convencido com aquela teoria.

E enquanto toda a escola ria sem parar da figura do 

o Pinguinhas exclamou:

– PIU! PIU! Aaatchiiim! 

Acho que sou alérgico 

a PIU, PIUs ridículos!

– Crava, Tremoço e Pinguinhas! – chamou o professor. 

tantas gargalhadas.

todos a rir das nossas máscaras?

– Mas… PIU! PIU!  – insistiu o Tremoço, 

– PIU!  PIU! Claro que não! – respondeu o Crava

disfarçados de passarinhos. PIU!  PIU! 

Bando dos Que Têm a Mania Que São Bons, 

Tema Livre!
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Tema Livre!



O Bando das Cavernas

E foi graças à maravilhosa disciplina de Criatividade e à imaginação de 

todos, que 

Entre palmas e gritos de alegria, os alunos mascarados deram voltas e mais 

voltas com                                                   Bem… uns mais criativos 

do que outros. Porque, a certa altura, o professor Ain Stáin aproximou-se 

do Menir e perguntou-lhe:

– Hã?… o meu disfarce? – atrapalhou-se ele. – Bem… 

como estava quase na hora do lanche… já o comi!

Ao ouvir isto, o professor 

Nunca pares de imaginar. Diverte-te o mais possível na escola e…

Junta-te ao Bando!

O Bando das Cavernas

Conversa com o Bando em
    obandodascavernas

Descobre toda a coleção emDescobre toda a coleção em 690

Fim

aquela tarde na escola foi das mais divertidas de sempre.

os seus disfarces criativos.

– Onde está o teu disfarce?

desatou a rir às gargalhadas.
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há 10 diferenças nestas imagens. encontra-as.



a clara já tem os bilhetes 
para entrar no museu. 

ajuda-a a juntar-se ao grupo

27 

LABIRINTO NO MUSEU
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jogadores: 2 ou mais  objetivo: FAzer quadrados 
COMO JOGAR: Cada jogador tem uma caneta de uma cor, a cada jogada pode-se fazer 

apenas um traço (unir DUas bolas), quando se fechar um quadrado pinta-se o interior 
com a sua cor ou nome... No final faz-se as contas. quem tiver mais quadrados ganha.

EXEMPLO: Caneta 
do João

Caneta 
da Sara

Sara



descobre a sombra  
de cada uma destas peças em exposição.

JOGO DO QUEM É QUEM

29 
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leituras

Federica Magrin e Anna Láng
Aprende tudo 
sobre dragões 
neste livro prático e 
maravilhosamente 
ilustrado. Fica a saber 
que espécies existem, 
onde vivem, quais  
são os seus hábitos  
e como cuidar destes 
seres míticos!

O Grande Livro  
dos Dragões

Maria Francisca Macedo  
e Sara Paz
Aproxima-se a final 
do campeonato 
interescolar de 
futebol. Mas um 
dos treinadores 
desaparece sem deixar 
rasto. Serão os nossos 
heróis capazes de 
resolver o mistério  
a tempo?

O Clube dos Cientistas 14: 

Fora de Jogo

As Formigas Vão 
Salvar o Planeta

Philip Bunting
As formigas reciclam, 
são solidárias e 
diligentes. Sabe mais 
sobre estes seres 
impressionantes e 
descobre como a sua 
sabedoria milenar 
contribui para 
melhorar o ambiente  
e salvar a Terra.

Anna Betts
Das sombras à mistura 
de cores, estas técnicas 
simples e passo  
a passo ensinam-te 
a desenhar os mais 
belos animais do 
oceano, como o 
simpático golfinho 
ou o vistoso cavalo-
-marinho.

Como Desenhar 
Animais Marinhos

Libby Deutsch  
e Valpuri Kerttula
Como é que o leite 
que bebes de manhã 
foi parar ao pacote? 
Descobre a origem  
de produtos e serviços 
de todos os dias, dos 
alimentos à roupa, da 
água e eletricidade  
à música que ouves.

Da Árvore para  
o Supermercado!

Kim Hankinson
Queres ser um 
guerreiro ecológico 
e ajudar a salvar 
o ambiente? Aqui 
encontras informações 
e atividades criativas  
e inspiradoras que  
te ajudam a defender 
o planeta, com unhas 
e dentes!

50 Ações para 
Salvar o Mundo

O Desafio do Mapa: 
Um Livro sobre Dislexia

Tracy Packiam Alloway  
e Anna Sanfelippo
No acampamento de 
escuteiros, o Samuel 
fica responsável por 
interpretar o mapa. 
Mas ler não é o seu 
ponto forte. Será 
que ele vai conseguir 
ajudar os colegas a 
encontrar o caminho?

Sérgio Franclim  
e Raquel Costa
Desvenda os mistérios 
por detrás dos deuses 
e monstros mais 
espantosos da História. 
Descobre os mitos 
gregos e romanos, dos 
mais emocionantes 
aos mais sangrentos  
e terríficos.

O Meu Livro  
de Mitologia
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Cria as tuas próprias 
histórias incríveis 
com este cenário 
3D. Constrói as 
minifiguras, lê a 
história e diverte
te com o universo 
LEGO®! Inclui a oferta 
de minifigura.

LEGO    Ninjago: 

Missão Ninja

Nuno Caravela
Um Tzick que se 
torna gigante sem 
que ninguém saiba 
porquê? Mas que 
confusão gigantesca. 
Lê esta nova aventura 
porque uma coisa é 
certa: não vão faltar 
enormes gargalhadas!

O Bando das Cavernas 31: 

O Tzick Gigante!

Biblioteca do 

Conhecimento 2:  

Corpo Humano
Cristina Peraboni  
e Giulia De Amicis
Descobre os mistérios 
mais incríveis 
sobre a máquina 
extraordinária que é 
o nosso corpo. Aqui 
vem tudo explicado 
de forma clara, 
com ilustrações e 
infografias. A viagem 
vai começar!

David Litchfield
A Helena sonha 
viajar pelo espaço 
e conhecer seres 
de outros planetas. 
Quando uma nave 
espacial aterra na 
floresta, ela nem quer 
acreditar. Mas será  
o espaço tudo o que 
ela imagina?

Luzes na Floresta

O Gumball e o Darwin 
acreditam que, juntos, 
são imparáveis.  
Mas nem sempre os 
seus planos correm 
da melhor forma... 
Descobre como eles 
acabam perdidos no 
bosque da morte, 
ou o que fazem para 
merecer a alcunha de 
«melões do karaté»!

O Incrível Mundo  

de Gumball: Dois 
Miúdos Valentes

Este ano em Hogwarts 
vai ser brutal! Monta 
a minifigura do Sirius 
Black e juntate aos 
alunos de magia  
e feitiçaria. Parte em 
incríveis aventuras  
e divertete com  
a magia do Harry  
e amigos.

LEGO     Harry Potter: 

Aventuras 
Mágicas e Oficiais

Pascale Hédelin   
e Pati Aguilera
Faz as malas e viaja  
à boleia das bandeiras 
para conheceres 
outras culturas. 
Aprende sobre 
natureza e animais, 
trajes, objetos e 
veículos, monumentos 
a visitar, e muitas 
outras curiosidades.

Atlas do Mundo

Susan Martineau 
e Vicky Barker
Nesta aventura tu és 
o detetive! Porque 
é que os desastres 
acontecem? Será 
que nos podemos 
prevenir? Lê as 
histórias incríveis, 
estuda o dossier 
do desastre e os 
testemunhos com 
atenção.

Novos Ficheiros 
Secretos
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Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa
De 14 de novembro a 12 de dezembro, aos sábados às 16h; M/3; 4€
O muro está construído, as armas estão preparadas e há um sol-
dado de cada lado. São inimigos. Com dois inimigos, a guerra 
pode começar. O inimigo tem de ser destruído. É horrível, cheira 
mal da boca e não toma banho. Pelo menos, é assim que cada 
soldado imagina o outro. E se conseguissem ver-se? O que acon-
teceria à guerra?

Onde é a guerra?

TEATRO

C. C. Malaposta, Odivelas, Lisboa
De 14 de novembro a 20 de 
dezembro, sábados às 16h, 
domingos às 11h; M/6; desde 
6€ a 8€
Uma peça de teatro interpreta-
da por Elsa Galvão, a partir da 
obra infantil de Sérgio Godi-
nho. Em O Pequeno Livro dos 
Medos, Sérgio Godinho mos-
tra-nos que o medo faz parte 
de nós, tal como a coragem, o 
riso ou as lágrimas...

Theatro Gil Vicente, Barcelos
Dia 15 de novembro, às 16h; M/3; 
grátis
Inspirada no conto de Hän-
sel und Gretel, A Casinha de 
Chocolate é uma produção 
dirigida a toda a família. Este 
espetáculo conta a história 
de dois irmãos que, ao per-
derem-se na floresta, são 
aliciados por uma bruxa que 
os prende numa casa cheia 
guloseimas. 

UMA GOTA NO OCEANO
Teatro Bocage, Lisboa

Dias 7, 14 e 21 de novembro, às 
16h; M/6; 7,50€

Conta a história de Francisca, 
uma menina simpática, 

que se torna amiga de uma 
gota de água do oceano. 
Juntas embarcam numa 

aventura mágica que mostra 
a importância dos pequenos 

gestos do dia a dia e que 
podem fazer toda a diferença.

Roubei um livro na
cabine leitura 
e hoje vou ler 

Centro das Artes do Espetáculo,  
Sever do Vouga, Aveiro

Dia 15 de novembro, às 15h30; 
O público é convidado a 

entrar nesta exposição viva, 
onde pode observar a dico-

tomia entre os momentos de 
leitura e a versão online dos 

nossos corpos. Levar telemó-
vel é urgente e obrigatório.

N’ó é?
Teatro Independente de Oeiras, 

Lisboa
De 1 de novembro a 20 de 

dezembro, aos domingos às 11h ; 
toda a família; 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 

cigarras cantam, os grilos 
agitam-se. Os pirilampos e 

os peixes palhaço montam a 
tenda e rodam as estações do 
ano num dia só. O dilúvio está 

a caminho, n’ ó é?  

O pequeno
livro dos medosA casinha de chocolate
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Teatro Bocage, Lisboa
Dia 15 de novembro, às 16h; M/6; 7,50€
Fazendo jus ao espírito heroico do nosso povo, presente em to-
dos os acontecimentos que culminaram na construção do Reino 
de Portugal e na sua constituição como Estado independente, 
o Companhia do T. Bocage escolheu 75 personagens da nossa 
história num enredo e dinâmica imparáveis.

LU.CA – Teatro Luís de Camões, Lisboa
Dia 28 de novembro, às 16h30; dia 29, às 11h30 e 16h30; M/3; 7€
A Atleta lança uma coisa para Lá e… A coisa salta do topo de 
uma falésia, entra em queda e atravessa a pique a densidade 
do ar até ao impacto com a água do mar! Do lado de Cá há ou-
tros objetos e uma Orelha especial à procura destes sons... Uma 
criação de Diogo Alvim e Inês Botelho que junta teatro, música, 
dança e mímica.

A alegre história de Portugal em 90 minutos

Ladrão de barulhos

Teatro Sá da Bandeira, Porto
Dia 22 de novembro, às 15h; 
M/3; 6€
Num castelo vive um jovem 
cavaleiro rodeado de sonhos. 
Neles habitam todos os pensa-
mentos, todas as histórias lidas 
de livros que foi recebendo 
desde de criança. A cada ano, a 
sua vontade aumentava e por 
isso decidiu ir à descoberta… 
Uma viagem emocionante ao 
mundo medieval com muito 
humor à mistura, pela compa-
nhia de teatro Porta 27.

Teatro das Figuras, Faro
Dia 27 de novembro, às 10h30 e 
às 15h30; M/6; 3€
Este Gulliver é diferente do 
viajante da história do roman-
ce do século XVIII. É uma es-
pécie de VJ, uma inteligência 
artificial que vem do futuro e 
que conta a sua história atra-
vés de imagens e sons encon-
trados na internet sobre as 
interpretações de “As Viagens 
de Gulliver”.

gulliver

O cavaleiro
em terras de oriana
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Em exibição; M/6
Numa aventura que vai levá-los muito além do 
que já conheceram, Poppy e Branch descobrem 
que pertencem a uma das seis tribos de Trolls 
espalhadas por seis diferentes terras e dedi-
cadas a seis diferentes géneros musicais: funk, 

country, techno, música clássica, pop e rock. 
Membro da realeza do hard-rock, a Rainha Barb 
quer destruir todos os outros géneros musicais 
para que seja o rock a reinar. Com o destino em 
risco, Poppy e Branch preparam-se para visitar 
as outras terras e unir os Trolls contra Barb.

Trolls: Tour Mundial

CINEMA

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

Em exibição; M/6
Na cidade mexicana de Santa 
Clara, Salma (uma órfã de 16 
anos que nunca conheceu 
os pais biológicos) passou a 
maior parte da vida em busca 
de pistas sobre as suas identi-
dades e paradeiro, até ao dia 
em que descobre um livro 
especial repleto de histórias 
do passado e da história do 
seu povo dando início a uma 
aventura longe de casa...

salma e o grande sonho

Em exibição; M/6
Movida pelas memórias que conserva da mãe, a engenhosa Fei 
Fei constrói um foguetão para ir à Lua numa missão para pro-
var a existência de uma lendária deusa lunar. Ao chegar ao des-
tino, descobre um mundo habitado por criaturas fantásticas. O 
filme de animação da Netflix é o mais recente trabalho de Glen 
Keane, um lendário animador da Disney que conta no currículo 
com clássicos como A Pequena Sereia, Aladdin e Entrelaçados.

Para além da lua
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Estreia a 12 de novembro; M/6
Drago, um jovem dragão prateado, está cansa-
do de viver escondido e quer mostrar à geração 
mais velha que é um verdadeiro dragão. Agora 
que os humanos ameaçam destruir o último 
refúgio da espécie, Drago parte secretamente 

numa aventura com a sua fiel amiga Sorrel, em 
busca da Orla do Céu – um mítico e misterioso 
santuário secreto para Dragões, onde poderão 
viver em paz. Durante esta aventura, Drago e 
Sorrel encontram Ben, um órfão que vive nas 
ruas e afirma ser um Cavaleiro de Dragões...

O mundo secreto dos dragões
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TELEVISÃO

Disney Junior
Estreia a 9 de novembro, às 21h; 
Diariamente, às 17h e às 21h, e fins de semana, às 10h
A série segue as aventuras da corajosa Mira, uma rapariga que é 
nomeada para detetive real pela Rainha, depois de ter resolvido um 
mistério que salvou o Príncipe. A detetive vai agora viajar pelo reino 
e ajudar todos quantos precisam. Mas Mira não está sozinha neste 
desafio, tem a companhia dos amigos, Mikku e Chikku.

Mira detetive real

green na 
cidade grande

Disney Channel
Novos episódios a partir de 9 de 

novembro, às 19h15;
De 2ª a 6ª, às 14h30 e às 19h15
Cricket Green é um menino 

de 10 anos, matreiro e 
divertido, que se mudou para 
a Cidade Grande. Com a irmã 

mais velha, Tilly, o pai Bill e 
a rezingona Avó Alice, esta 

pequena família encontra as 
maiores aventuras onde quer 

que esteja.

molang
Panda

Estreia a 9 de novembro;
De 2ª a 6ª, às 11h50 e às 15h50

Um coelhinho imaginativo 
e bondoso que, juntamente 
com o seu divertido amigo 

pintainho, explora as alegrias 
do quotidiano num mundo 

colorido.

ALEX & CO
Sic K

Novos episódios em novembro;
De 2ª a 6ª, às 18h40

Alex, um rapaz inteligente 
e engraçado, imagina que o 

ensino secundário vai ser uma
festa, mas o diretor quer que 
o seu instituto seja o melhor, 

então ele insiste para que 
os alunos se concentrem 

em assuntos tradicionais e 
deixem de lado a música, 

canto, arte e interpretação. 
Alex e os amigos terão 

que procurar uma maneira 
diferente de expressar o seu 

talento e criatividade 

Cartoon Network
Estreia a 7 de novembro;
Sábados e domingos, às 11h30 
Há muito tempo, numa terra pré
-histórica, viveram os Fungies, 
um povo de gente cogumelo 
muito colorida. Seth é um dos 
Fungies, um rapaz de 10 anos 
tão entusiasta da ciência e de 
descobrir como funcionam as 
coisas que tem de partilhar isso 
com o mundo.

Canal Panda e Canal Biggs
Estreia a 9 de novembro, às 18h;  às 
2ªs, às 18h (com repeticões às 3ªs às  9h, 
4ªs às 12h, 5ªs às 16h30 e 6ªs às 17h30)
A mais recente Seleção de Por-
tugal vai a jogo em novembro. 
João e Beatriz são os capitães de 
equipa e estão sempre prontos 
a ajudar.  Estes super-atletas irão 
afirmar a solidariedade e espírito 
de equipa que caracterizam os 
SuperQuinas

Os fungies superquinas
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Panda
Nova temporada a 16 de novembro, duplo episódio às 19h30; 
De 2ª a 6ª, às 8h40, 14h e 19h30; sábados e domingos, às 12h, 16h e 20h15
A ação e aventura estão prestes a começar e desta vez podem contar 
não só com o Jett e companhia, mas também com um Super Pet por 
cada elemento da equipa! Mas as novidades não ficam por aqui. Há-
dois novos Super Wings e também um outro personagem que causa 
problemas e que fará elevar o nível dos desafios da equipa.

superwings

Nós os ursos: o filme
Cartoon Network
Estreia a 13 de novembro, às 20h15
Houve um tempo em que o 
Pardo, o Polar e o Panda se 
conheciam, mas chamaram a 
atenção do Departamento de 
Vida Selvagem e desde esse 
momento que as suas vidas 
ficaram viradas de patas para 
o ar... A única opção foi fugir a 
toda a velocidade e foi assim 
que acabaram por formar a 
irmandade que hoje os une.

scooby-doo! 
E o fantasma gourmet
Boomerang
Estreia a 14 de novembro, às 10h50
Desta vez, os intrépidos 
detetives viajam até ao resort 
do tio do Fred, onde conhecem 
um chef mundialmente famoso. 
Rapidamente, eles descobrem 
que naquele restaurante não 
se prepara apenas comida... 
mas também mistério que se 
cozinha em lume brando. Um 
fantasma do passado reaparece 
então para meter as mãos 
na massa e o grupo terá de 
averiguar qual o ingrediente 
secreto deste novo mistério...

calvin & kaison’s
play power 
Nick Jr.
Estreia a 16 de novembro; 
De 2ª a domingo, às 6h
Anárquico, imprevisível e 
frequentemente impossível, 
é assim o mundo do Calvin 
e do Kaison onde brincar é 
o derradeiro superpoder e 
qualquer problema pode ser 
resolvido com imaginação, 
irreverência e inspiração.

Disney Junior
Estreia a 16 de novembro, às 
15h20; 
De 2ª a 6ª, às 15h20 e às 19h20
A série de curtas Prontos Para 
o Infantário estreia em novem-
bro e é onde começa a paixão 
pela aprendizagem, focando-se 
em inspirar os mais novos a de-
senvolver o interesse e a vonta-
de de querer saber mais, através 
das personagens da Disney.

Disney Channel
Novos episódios em novembro, de 
2ª a 5ª, às 20h50; Especial “Semana 
Biónica”, de 16 a 22 de novembro, 
às 7h30, 17h20 e 20h50; no fim de 
semana, a partir das 11h10 
A equipa de miúdos biónicos vai 
ter de enfrentar mais desafios. 
Assim que Leo se instala na casa 
de alta tecnologia, descobre um 
laboratório secreto com três 
adolescentes super-humanos.

Prontos
para o 

infantário lab rats 
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TELEVISÃO

Disney Channel
Dias  28 e 29 de novembro, a partir das 11h
No fim de semana de 28 e 29 de novembro vai ser emitida uma ma-
ratona da série Miraculous – As Aventuras De Ladybug, que tem 
início com um especial de uma hora onde acompanhamos as aven-
turas de Ladybug em Nova Iorque, Miraculous World: Nova Iorque, 
Heróis Unidos, a partir das 11h. Neste episódio especial, a turma de 
Ladybug viaja para Nova Iorque, a cidade dos super-heróis, para uma 
semana de aventuras e para celebrar amizades.

Especial fim de semana ladybug

pokémon
Biggs

Nova temporada a 16 de 
novembro, às 8h; 

De 2ª a 6ª, às 8h e às 22h30; 
Sábado – maratona a partir das 

8h30
 Esta nova temporada mostra 
Ash e novo companheiro Go 

como assistentes do novo 
Professor Sakuragi, pelo 

mundo Pokémon a investigar 
eventos peculiares

victor e valentino! 
Cartoon Network

Estreia a 28 de novembro; 
Sábados e domingos, às 10h45
Uma comédia sobrenatural 

sobre dois meios-irmãos 
que vão passar o verão com 

a avó num local chamado 
Monte Macabro. À primeira 

vista, parece uma vila normal, 
mas o Victor e o Valentino 

rapidamente descobrem algo 
fora do normal...

porquinha pepa 
Panda

Nova temporada a 30 de 
novembro, às 16h50; 

De 2ª a 6ª, às 10h, 13h50 e 16h50; 
sábados e domingos, às 9h e às 

14h
Está a chegar a 8ª temporada 
de uma das séries preferidas 
dos mais novos. Esperam-se 

ainda mais peripécias da 
doce Porquinha Peppa, que 

na companhia da família 
desfrutará de novas aventuras, 
que provam que há diversão e 

coisas novas para aprender a 
todas as horas.

Nickelodeon
Estreia a 30 de novembro; 
De 2ª a 6ª, às 12h55
Uma série que decorre num par-
que temático de dinossauros da 
ilha de Isla Nubar. O condutor 
do Velociraptor Owon Grady 
e a gerente de operações do 
parque, Claire Dearing, traba-
lham para evitar que o Jurassic 
World caia na ruína sem saber 
que o sobrinho de Dennis quer 
arruiná-lo.

Lego jurassic world

Disney Junior
Especial aniversário a 18 de 
novembro, ao longo do dia
Como no dia 18 se celebra o ani-
versário do Mickey e da Minnie, 
o Disney Junior vai dedicar a 
programação à dupla mais fa-
mosa do mundo. Ao longo de 
todo o dia vai ser possível assis-
tir a episódios especiais de ani-
versário de séries, como: TOPS, 
PJ Masks, Fancy Nancy Clancy, 
Bluey, entre outras.

Especial mickey e minnie
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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 usou a sua máquina do 
tempo e viajou, não no tempo, 
mas para muito, muito longe, 
para a savana africana, com o 
objetivo de estudar alguns ri-
nocerontes-negros muito raros.

As Aventuras dos Gémeos Pinheiro-Bravo.  
Os gémeos correm atrás de um rinoceronte

Cressida Cowell
Da autoria da escritora britâ-
nica Cressida Cowell, conhe-
cida pelo bestseller interna-
cional “Como Treinares o Teu 
Dragão”, bem como 
da coleção anterior 
da família Tree-
toop, os 
l i v r o s 
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 10 da nova coleção 

A família Pinheiro-Bravo viaja PARA A SAVANA AFRICANA.
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sabias que...

10 factos intrigantes sobre museus

 O Louvre, em Paris, é 
o museu mais visitado 
e um dos maiores do 
mundo (72,735 metros 
quadrados). A sua pintura 
mais emblemática e mais 
famosa é a Mona Lisa, de 
Leonardo da Vinci, que 
tem direito a uma sala 
com o seu próprio nome.

Com mais de dois séculos de história, o Museu Soares dos Reis, situado no Porto, é o museu público mais antigo de Portugal.

Localizado na capital 
da Índia, o Museu 
Internacional de Sanitas 
Sulabh documenta a evolução da 
 sanita ao longo de diferentes eras.
       O museu alberga também uma  
          coleção de raros poemas
           escritos em casas de banho.

O Museu Subaquático de Arte (MUSA), 

em Cancun, conta com mais de 500 

esculturas em tamanho real no fundo 

do mar. Os visitantes podem explorar 

o museu por meio de um barco com 

fundo de vidro ou por mergulho com 

tubo de respiração ou com garrafa.

Mmuseumm é o museu mais pequeno 
do mundo (tem apenas seis metros 

quadrados) fica em Nova Iorque e dá 
palco a vários objetos peculiares, como 
o sapato lançado ao ex-presidente dos 

EUA, George Bush, no Iraque.

O Museu de Cabelo, 
inaugurado em 1979 
na Turquia, tem cerca 
de 16 mil madeixas 
penduradas nas 
paredes e no teto. Os 
cabelos pertencem 
à maioria das 
mulheres que o 
visitam e que fazem 
questão de seguir 
a tradição deixando 
lá o seu cabelo. 

Entre os museus mais visitados de Portugal, 
destacam-se o Museu Coleção Berardo (Lisboa), 
Museu Nacional Machado de Castro (Coimbra), Museu 
Nacional dos Coches (Lisboa), Museu Nacional de Arte 
Antiga (Lisboa) e o Museu da Tapeçaria (Portalegre).

De acordo com a 
Rede Portuguesa 

de Museus, existem 

 
museus 

     em território 
nacional.
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O Guggenheim em Bilbao, o Hermitage em São 
Petersburgo, Orsay em Paris, Palácio de Potala 

em Lhasa, Soumaya na Cidade do México, 
Arte Contemporânea de Niterói, Nacional do 
Qatar, Whitney de Arte Americana em Nova 

Iorque e os do Vaticano são considerados alguns 
dos museus mais bonitos do mundo.

Existe um museu privado 
que só exibe arte de qualidade 

duvidosa. Conhecido por 
Museum of Bad Art – MOBA, 

faz-se acompanhar pelo 
slogan: “há arte má demais 
para ser ignorada”, fica em 

Boston (EUA) e apesar do valor 
inexpressivo da sua coleção  

no mercado da arte já foi alvo 
de vários roubos.






