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editorialN o último ano e meio mui-
ta coisa mudou. Novos 
ritmos, novos hábitos mas 

os sorrisos, esses, mantêm-se 
felizmente no rosto dos nos-
sos pequenos.
A capacidade de adaptação 
dos seres humanos é extraor-
dinária, mas a dos mais pe-
quenos é pura magia.
O esforço exigido, neste ano 
letivo que termina, aos educa-
dores, professores e auxiliares 
foi sobre-humano, mas eles 
conseguiram.
As regras e horários mais aper-
tados, os locais físicos em que 
podem brincar mais restriti-
vos, as rotatividades em par-
ques infantis, alternadas com 
o encerramento dos mesmos, 
poderia ter-nos encaminhado 
para um presente sombrio, ta-
citurno, enfadonho.
A verdade é que tal não acon-
teceu, as crianças de forma 
gradativa, uns mais depressa, 

outros mais devagar, foram 
aprendendo a ultrapassar es-
tas dificuldades e outras.
E, com estes novos ritmos, 
com vidas diferentes, os sorri-
sos das crianças nascem sem-
pre generosos. 
Faltaram mais abraços, mais 
toque, mais proximidade, 
mas, se ela faltou ao nível do 
tato, ela abunda todos os dias 
no coração dos nossos peque-
notes.
Eles têm um coração que nun-
ca endurece, uma personali-
dade que nos entusiasma e 
uma forma de ver a vida como 
se cada momento mágico fos-
se uma primeira vez.
Temos muito a aprender com 
os nossos filhotes. Temos mui-
to a aprender com isto tudo.
Obrigado a todos os profissio-
nais de educação. 
Que o próximo ano letivo seja 
recheado de sorrisos.

Até já
Finalmente estamos de férias!
Chegou a hora de descompri-
mir e aproveitar o verão que 
em julho costuma fazer-se no-
tar com vigor e exuberância, 
como tanto gostamos. Perten-
cemos à tribo do pé descalço, 
também conhecida pelo pé 
preto, por isso, vamos fazer 
jus ao nome e explorar sítios 
desconhecidos, onde o ar ain-
da é puro e o canto dos pás-
saros continua a ser música 
para os ouvidos. Vamos fugir 
da cidade grande em busca de 
novas paragens, simplesmente 
porque merecemos, e o nosso 
patudo, Ziggy, idem.

Estamos em pulgas, porque 
estas férias prometem!

Vamos os cinco, armados em 
exploradores da natureza 
munidos de uma lista de mo-
numentos naturais, que ofere-
cem paz, banhos refrescantes 
e muita brincadeira. Mas não 
sem antes partilhar o roteiro 
que preparámos com os 35 
praias e piscinas fluviais ideais 
para mergulhar em família.

Aproveitem ao máximo.

Que haja menos brigas e mais sorrisos nas barrigas!

NOVOS RITMOS, 
NOVAS VIDAS, 

OS MESMOS SORRISOS
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Com a chegada do tempo quente nada melhor que PROCURAR OS SÍTIOS  

CERTOS QUE CONVIDAM A MERGULHOS SEGUROS E REFRESCANTES. 

Em Portugal nÃO FALTAM TESOUROS NATURAIS Com boas Condições Para F 

AZER FÉRIAS EM FamÍLIA. escolhemos 35 das mais belas praias  

e piscinas fluviais que têm de conhecer este verão.

para mergulhar em familiaparaisos naturais
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loriga

Arcos de Valdevez, Viana do Castelo 
Esta praia urbana de areal ex-
tenso, águas limpas e calmas 
fica no centro da vila de Arcos 
de Valdevez, num local de fácil 
acesso com parque de esta-
cionamento, parque infantil e 
restaurantes ao redor. É vigiada 
e tem amplos jardins relvados, 
onde se pode estender a toalha 
assegurando o afastamento de, 
pelo menos 3 metros. Perfeita 
para famílias é bastante procu-
rada no verão. 

valeta

Seia, Guarda
Não é à toa que a Quercus a classificou com o Galardão Qualidade 
de Ouro 2020. Aqui a beleza natural é incrível! Conhecida pela água 
cristalina e refrescante é a única praia fluvial situada num vale gla-
ciário. Localizada em pleno Parque Natural da Serra da Estrela, ofe-
rece tranquilidade, sossego, mas também muita aventura. A Praia 
Fluvial de Loriga conta com infraestruturas de apoio (estaciona-
mento, posto de primeiros socorros, WC, bar, parque infantil, etc.)

Valhelhas, Guarda
É outro paraíso escondido nos recantos da Serra da Estrela. Situa-
se entre a Covilhã, Manteigas e Guarda, e aproveita de forma única 
o leito de água do rio Zêzere num espaço de grande beleza paisa-
gística. Galardoada há 13 anos com a bandeira azul, a Praia Fluvial 
de Valhelhas é o maior espaço balnear da Beira Interior, estando 
autorizada a atingir a capacidade de 3.200 pessoas. Este ano, devi-
do às recomendações da DGS, as regras de entrada são diferentes.

valhelhas

Vilar de Mouros, Caminha
Situa-se em pleno rio Coura, 
na freguesia de Vilar de Mou-
ros, concelho de Caminha. A 
Praia Fluvial das Azenhas está 
inserida numa paisagem na-
tural, curso de água limpa E 
fresca, rodeada de paisagens 
de vegetação intensa. A praia 
está dotada de infraestruturas 
de apoio e oferece boas condi-
ções para a prática de despor-
tos náuticos. 

azenhas 
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Relva da reboleira

Serra da Estrela, Guarda
Inserida na Reserva Biogenéti-
ca do Parque Natural da Serra 
da Estrela conta com uma be-
leza singular. É um local belo 
onde podem aproveitar para 
fazer algumas atividades de 
lazer: rappel, slide, canoagem, 
passeios pedestres e de moto 
4 permitem uma maior des-
coberta da zona. Para quem 
pretende ficar a aproveitar por 
mais tempo a beleza deste vale 
existe um Eco Resort. 

VALE DO ROSSIM 

Manteigas, Guarda
Possui todas as infraestruturas de apoio aos banhistas para que 
possam desfrutar de bons momentos de lazer descansado. Mas é a 
beleza paisagística, águas cristalinas e geladas – ideais para refres-
car em dias de calor – que fazem desta praia fluvial uma das mais 
apetecíveis. A Relva da Reboleira em Sameiro (Manteigas) insere-
se na lista das praias classificadas com o Galardão Qualidade de 
Ouro 2020, sendo assim mais um bom motivo para visitá-la.
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Covilhã, Castelo Branco 
A Praia Fluvial de Unhais da 
Serra encontra-se bem enqua-
drada numa paisagem relvada 
com os contrafortes da Serra da 
Estrela. Nesta praia podem en-
contrar duas represas de água 
com uma zona de banhos bem 
delineada, rodeada por uma 
vasta área de vegetação. Ao lon-
go da zona de banhos encontra 
uma pequena prancha onde se 
pode dar uns mergulhos.

Aldeia Viçosa, Guarda
Foi criada tirando o máximo 
partido do curso das águas do 
Rio Mondego. Possui relvados 
com muitas sombras naturais, 
tem um passadiço e ainda um 
parque de merendas. Também 
conta com um bar de apoio à 
praia, um espaço infantil e par-
que de estacionamento. Devido 
às boas condições, a Praia Flu-
vial de Aldeia Viçosa tem sido 
galardoada com Bandeira Azul.

Seia, Guarda
Detentora de um espelho de 
água límpida e algumas casca-
tas, a Praia Fluvial Lapa dos 
Dinheiros ou Praia da Cani-
ça torna-se muito apetecível. 
Acessível e com vigilância, para 
que as pessoas possam usufruir 
da beleza do local, convém a 
correta utilização do mesmo. 
Para isso existem regras a cum-
prir para que todos se sintam 
em comunhão com a natureza.

unhais da serraAldeia viçosaLapa dos dinheiros

alvoco das várzeas

Serra da Estrela, Guarda
A Praia Fluvial do Poço da Bro-
ca é proveniente de uma queda 
de água. Fica na ribeira de Alvô-
co, dentro da Aldeia de Barrio-
sa, em Vide, e é conhecida pela 
sua tranquilidade e paisagem 
deslumbrante. Para muitos, o 
local perfeito para passar um 
dia diferente, onde as águas são 
refrescantes e cristalinas. Esta 
zona balnear é muito procurada 
por famílias, devido às boas con-
dições de acesso e lazer. 

Poço da broca 

Oliveira do Hospital, Coimbra
Fica num vale verdejante na margem do rio Alvoco, junto à magnífica 
ponte medieval do séc XVI. A Praia Alvoco das Várzeas atrai pela 
vista para a Serra da Estrela, pela cascata que corre todo o verão, mas 
também pelos espaços verdes e de lazer, parque de merendas com 
um bar que serve refeições e deliciosos petiscos sobre as muitas som-
bras proporcionadas pelos grandes salgueiros. Graças à baixa profun-
didade da água é aconselhada para crianças. 
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Portel, Évora 
Encaixada na bela paisagem 
do Grande Lago de Alqueva, a 
primeira praia fluvial do conce-
lho de Portel, a Praia Fluvial de 
Amieira, oferece 600 metros de 
areal, dos quais 150 são vigiados, 
além de uma zona relvada com 
toldos e zona delineada na água 
para crianças. Totalmente inclusi-
va e acessível a todos os visitan-
tes, dispõe de boas condições de 
acesso e estacionamento.

Vila Velha de Ródão, Castelo Branco
Enquadrada numa magnífica 
aldeia de xisto é um novo pa-
raíso natural para visitar com as 
crianças. Classificada de piscina 
fluvial detém uma beleza rara 
e torna-se perfeita para quem 
procura fugir da confusão das 
enchentes das praias. Podem 
contar com uns bons mergu-
lhos refrescantes, muita aven-
tura e diversão, tudo em comu-
nhão com a natureza.

Oliveira do Hospital, Coimbra
A Praia Fluvial de Avô é cons-
tituída por dois açudes de água 
na zona circundante da ilha, 
com um ponto de passagem 
de peões, uma piscina infantil, 
zonas de relva, equipamento 
para piqueniques e balneários. 
Galardoada com Bandeira Azul 
e classificada como Praia Aces-
sível, dispõe de acessos para 
pessoas com mobilidade con-
dicionada.

AmieiraFoz do cobrãoAvô
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pampilhosa da serra

Cantanhede, Coimbra 
A criação de uma piscina natu-
ral aproveitando as águas da 
ribeira da Corujeira saiu fortale-
cida com o espaço de lazer, que 
envolve a praia com infraestru-
turas de apoio de qualidade. A 
área desportiva também não 
foi esquecida tendo um campo 
de jogos para se divertirem ao 
longo do dia. A Praia Fluvial 
dos Olhos da Fervença consta 
da lista das praias classificadas 
com Qualidade de Ouro 2020.

Olhos da fervença

Pampilhosa da Serra, Coimbra
Tem a particularidade de se situar em pleno centro da vila da Pam-
pilhosa da Serra, mas faz-nos sentir como se estivéssemos no cam-
po. Banhada pelo Rio Unhais convida a mergulhos e diversão à con-
ta das suas águas cristalinas e límpidas. No local encontra variadas 
sombras ao longo da margem, assim como diversas pontes e um 
vasto leque de serviços de apoio aos banhistas. A Praia Fluvial da 
Pampilhosa da Serra é um dos melhores postais da vila.

Castanheira de Pera, Leiria
É a principal atração turística de lazer da região. Além da atração 
da piscina de ondas – a maior de Portugal – há outras atividades, 
como barco a remos ou em gaivota, slide, escalada ou rapel. É ainda 
possível dormir por aqui: há bungalows na margem da albufeira. A 
Praia Fluvial das Rocas está aberta até 13 de setembro, das 10h às 
19h. Os bilhetes, que podem ser adquiridos online ou na bilheteira, 
custam 6,50€ (criança) e 8€ (adulto) para um dia inteiro.

rocas

Arganil, Coimbra
Com vista privilegiada para a 
Serra do Açor, a Praia Fluvial 
de Pomares localiza-se junto à 
ponte que atravessa a Ribeira da 
Moura, que remonta ao século 
XVIII, na aldeia de Pomares, a 
29 km de Arganil. O espaço tem 
um parque infantil, zonas relva-
das e um parque de merendas. 
Também há parque de estacio-
namento, piscina infantil e bal-
neários e campo de futebol.

pomares
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Mação, Santarém
Considerada uma das mais be-
las praias fluviais portuguesas 
foi galardoada com bandeira 
azul, por onze anos consecu-
tivos. Detentora de um enqua-
dramento natural magnifico e 
infraestruturas adaptadas a to-
dos oferece todas as condições 
para descontrair e desfrutar da 
tranquilidade, ar puro e silên-
cio, uma vez que se encontra 
afastada de qualquer vila ou 
cidade.

Tomar, Santarém
Apesar de não ser vigiada, a 
Praia Fluvial de Alverangel, lo-
calizada a apenas 10 minutos 
da barragem de Castelo de 
Bode, é muito procurada por 
banhistas que desejam passar 
um dia num local agradável 
e sossegado. A qualidade da 
água é excelente e o único mo-
vimento que se vê nesta zona é 
o de alguns barcos de recreio 
utilizados para passear pela al-
bufeira.

Mação, Santarém
Eleita Estrela do Médio Tejo 
na categoria Património Natu-
ral – Praias Fluviais é o destino 
perfeito para aproveitar mais 
um dia em família. A Praia 
Fluvial de Cardigos vale a 
pena a visitar pelas instalações 
acessíveis e confortáveis. Tem 
várias zonas de estar, incluindo 
áreas relvadas, zona com areia 
e chapéus de palha, parque de 
merendas e um bar de apoio à 
praia fluvial. 

carvoeiroalverangelcardigos

Ferreira do Zêzere, Santarém
Também conhecida como 
Lago Azul, a Praia Fluvial da 
Castanheira fica na margem 
do rio Zêzere e oferece mui-
ta diversão. É uma praia com 
águas cristalinas onde se pode 
relaxar, tomar banho ou andar 
numa gaivota ou ainda praticar 
desportos náuticos. Tem tam-
bém duas piscinas flutuantes – 
uma para crianças e outra para 
adultos..

Ourém, Santarém
Fica perto de Tomar e é o des-
tino de muitas pessoas nas fé-
rias grandes. O seu estilo rural 
combinado com a sua inserção 
numa zona bem verdejante 
seduz os visitantes que, mui-
tas vezes, aproveitam também 
para fazer algumas caminhadas 
pelas redondezas. Tem Estacio-
namento, restaurante e uma 
pensão para quem preferir per-
noitar na zona.

Abrantes, Santarém
Em plena albufeira da Barra-
gem de Castelo de Bode na 
margem esquerda do rio Zê-
zere, a Praia Fluvial da Aldeia 
do Mato deslumbra pela paisa-
gem verde preponderante. Re-
comendada para família com 
crianças, tem uma piscina flu-
tuante para os adultos e outra 
para os mais novos. Além disso, 
tem um cais de acostagem, alu-
guer de kayaks e gaivotas.

castanheiraagroalAldeia do mato
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Mina de São domingos

Alcoutim, Faro
Local de recreio e lazer por 
excelência, a Praia Fluvial do 
Pego Fundo, em Alcoutim, é 
um dos maiores atrativos turís-
ticos do concelho. Situada na 
Ribeira de Cadavais, perto da 
foz do Rio Guadiana, tem areia 
dourada e está equipada com 
um vasto leque de infraestrutu-
ras e serviços, como parque de 
estacionamento, bar, parque 
de merendas, campo de volei-
bol de praia e sanitários.

Prego fundo

Mértola, Beja 
A Albufeira da Tapada Grande acolhe a mais conhecida e galardoa-
da praia de Mértola, a Praia Fluvial da Mina de São Domingos. 
Este oásis do interior alentejano é alimentado pela Ribeira do Ge-
raldo e está cheio de beleza natural, muitas sombras e espaços que 
garantem momentos de diversão em família. Na Praia Fluvial da 
Mina de São Domingos a água é do mais calmo que existe, o que 
faz dela um local bastante seguro para ir a banhos. 

Câmara de Lobos, Madeira
No coração da Madeira há um 
sítio onde se pode ir a banhos 
que graças às redes sociais ga-
nhou popularidade. O Poço 
dos Chefes fica dentro de uma 
ribeira e tem despertado muita 
curiosidade. Para os locais é o 
sítio mais à mão para um ba-
nho e é também um local de 
reencontro nesta altura em que 
os emigrantes estão de volta ao 
Curral das Freiras.

Ribeira Grande, São Miguel, Açores
Caldeira Velha é um Monu-
mento Natural e Regional que 
possuí grande diversidade bio-
lógica e várias piscinas naturais 
na encosta da floresta da Serra 
da Água de Pau. O local é forma-
do por poças de águas termais 
quentes e belas paisagens, ofe-
recendo uma experiência única 
de paz. Dica: leve um fato de ba-
nho antigo porque vai ficar com 
uma cor alaranjada.

Gavião, Portalegre
Está integrada num cenário des-
lumbrante nas margens do Rio 
Tejo. Se decidirem passar por lá 
podem contar com um parque 
de merendas, balneários, área 
infantil e uma ampla zona de 
areia, tudo isto com vista para o 
Castelo de Belver. Para os mais 
radicais há um centro de aven-
tura, onde se pode praticar ra-
ppel, slide e passeios de barco e 
de canoa,

Poço dos chefesCaldeira velhaQuinta do alamal
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World of Discoveries, Porto
Aberto das 10h às 18h; toda a família; desde 9€ a 15€
Reabriu o museu que junta entretenimento e 
conhecimento ao longo de salas interativas e 
de um passeio de barco. O World of Discove-
ries dá a conhecer a época dos Descobrimen-
tos e a história da primeira circum-navegação 
do mundo, levada a cabo por Fernão de Ma-
galhães. 

Teatro M. de Vila do Conde, Auditório M. e Solar - 
Galeria de Arte Cinemática
De 16 a 25 de julho, várias sessões; M/3
O festival internacional dedicado ao cine-
ma continua a pensar nos mais novos, com 
iniciativas como: My Generation, – com-
petição de filmes escolhidos por alunos das 
escolas da região, e o Curtinhas que inclui 
filmes para crianças dos 3 aos 10 anos.

Museu dos descobrimentos Curtas Vila do conde

Alfândega do Porto
Até 11 de julho, várias sessões; toda a família; 
desde 10€ a 12€
Porto Legends, the Underground Expe-
rience é um espetáculo virtual sobre a his-
tória da Invicta e região norte. Através ani-
mações, músicas e a voz dos narradores, as 
paredes das Furnas da Alfândega ganham 
vida e contam a sua história.

Ruínas do Carmo , Lisboa
Até 20 de julho; várias sessões; toda a família; 
desde 13€ a 16€
Um espetáculo audiovisual que vai trans-
formar as Ruínas do Carmo numa “caixinha 
de memórias”, ajudando a viajar pelas len-
das das 7 colinas de Lisboa. Das várias his-
tórias que são contadas destaca-se o episó-
dio da morte de Martim Moniz.

Porto legends lisbon legends
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DESTAQUES

* devido à atual situação, não nos responsabilizamos por eventuais alterações na programação ou encerramento dos espaços 13 

Biblioteca Orlando Ribeiro, Biblioteca de Marvila; 
Auditório Carlos Paredes, Padaria do Povo, Lisboa
De 10 a 31 de julho, às 11h e às 15h; toda a 
família; 3€
Os filminhos de julho iniciam-se com as ten-
tativas de um pássaro para encontrar um 
amigo que o aceite como ele é. De seguida 
entra-se na casa da Miriam, onde se prepara 
um batido com ingredientes estranhos.

Cinemateca Júnior, Lisboa
Todos os sábados de julho, às 15h, M/6; 3,20€
Há férias, há sol, há praia, há jogos de 
bola nos jardins, há cinema e oficinas na 
Cinemateca Júnior, há festivais PLAY e 
MONSTRINHA. Em julho, há tudo o que não 
houve por muito tempo. Vamos celebrar de 
todas as maneiras possíveis! Para consultar 
a programação vão a cinemateca.pt.

filminhos à solta pelo país Sábados em família

Antiga Igreja, Convento de São Francisco, Coimbra
Dia 11 de julho, às 10h e às 11h30; até aos 3 
anos; 8€
Quem vai embalar, bebés e adultos, neste con-
certo é um dos maiores compositores de sem-
pre: o pianista polaco Fryderyk F. Chopin. Os 
bebés vão bailar com as suas valsas, e os papás 
e mamãs descansar ao colo dos seus famosos 
noturnos.

Museu F C Porto – Terra do Dragão, Porto
Dia 11 de julho, às 10h30; toda a família; 
desde 4,50€ a 5€
Partindo de uma visita à exposição ‘O Relato’, 
de Fernando José Pereira, esta oficina desafia 
a inventar um microfone especial e a gravar o 
som das narrações que vão fazer do golo de 
Madjer na vitória do FC Porto na final da Taça 
dos Campeões Europeus, em 1987.

Embalados por chopin Relatos com emoção
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Pavilhão do Conhecimento, Lisboa
Aberto das 10h às 18h, aos fins de semana, até 
às 19h; M/2; desde 7€ a 10€
O Pavilhão do Conhecimento tem uma 
nova exposição de atividades. Desta vez, a 
experiência é dedicada ao fundo dos mares 
e Oceanos e tem como principal objetivo 
dar a conhecer a fauna e as flora das maio-
res profundezas.

Fábrica das Histórias – Casa Jaime Umbelino, Torres 
Vedras
Até 31 de julho, de 3ª a 6ª, das 10h às 17h, aos 
sábados até às 13; toda a família; grátis
Bichos é uma exposição de João Vaz de 
Carvalho composta por um conjunto de 
ilustrações que realizou para cinco diferen-
tes livros de poesia para crianças, da autoria 
de escritores portugueses.

fishanário bichos

CAE – Grande Auditório, Figueira da Foz
Dia 24 de julho, às 21h; M/6; 7,50€
Este espetáculo demonstra que mesmo 
num mundo cheio de tecnologia ainda é 
possível divertimo-nos à “moda antiga”, a 
ler um livro, a descobrir a natureza ou até 
mesmo sendo um “Masterchef”… A’Vós 
Avós é um musical cantado ao vivo com 
grandes momentos ao som do piano.

Teatro Sá da Bandeira, Porto
Dia 24 de julho, às 11h e às 15h; M/3; 7€
Sabem aquela nuvem branca que aparece 
na Banda Desenhada? Sim, essa mesmo. 
A isso, chamamos mundo imaginário. Tão 
fantástico e cheio de surpresas! É para esse 
mesmo universo que a Avózinha e o Gui 
vos querem levar. Um espetáculo que leva 
a viajar, a descobrir e a reverem-se.

A’vós avós – o musical as aventuras do lobo faminto...

DESTAQUES

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

Jardim Botânico do Porto
Até 31 de outubro, várias sessões; toda a 
família; desde 12€ a 15€
Após o êxito em Lisboa, o Magical Garden 
mudou-se para o Porto. Quem não viu, tem 
até outubro para testemunhar a transfor-
mação do Jardim Botânico num mundo 
mágico, repleto de lugares especiais que 
nos leva a viajar à volta do mundo.

Museu de História Natural e da Ciência, Lisboa
Até dezembro, das 10h às 17h; toda a família; 
5€ (grátis ao domingo, das 10h  às 13h); 
Sabiam que nem todos os dinossáurios se ex-
tinguiram? Nesta exposição ficamos a saber 
tudo sobre estas criaturas gigantescas que 
encantam miúdos e graúdos. Para além disso, 
descobrimos o que são fósseis, que processos 
levam à sua formação e muito mais.

magical garden Porto ENTRE DINOSSÁURIOS

Serralves, Porto
Dia 25 de julho, às 15h; toda a família;10€ 
(grátis até aos 12 anos) 
Serralves convida a dar um passeio ao 
nível da copa das árvores, onde poderão 
observar os vários espaços existentes no 
parque. Observar os ramos mais altos, ouvir 
o canto das aves e reparar nos abrigos são 
alguns dos desafios desta viagem única.

Casa da Música, Sala Ensaio 2, Porto
Dia 25 de julho, às 10h30 ; M/3; desde 7,50€ a 10€
Depois do êxito que foi Mini Mozart, a Casa 
da Música continua a saga dos irmãos 
Mozart, Wolfgang e Nannerl, numa viagem 
musical pelas vivências do génio austríaco. 
Um atividade alegre e lúdica para que 
ninguém se esqueça que a música é uma 
festa!

visita-oficina ao treetop walk Brincar com mozart

15 
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— Vejo que já têm as mochilas às costas, os sacos-cama e os 
cantis preparados. Façamo-nos ao caminho! Temos lugares 
reservados no parque de campismo e ficam bem lá em cima 
— declarou o Sr. Jorge, o pai do Pedro.

O Sr. Jorge era engenheiro civil e estava a acompanhar a 
construção de barragens. Prometera ao filho um fim de se-
mana perto de uma delas, para que lhe pudesse explicar 
como funcionam e fazer uma visita guiada ao interior. Claro 
que o Pedro, cheio de vontade de fazer um passeio com os 
seus amigos do Clube dos Cientistas, convidara a Catarina 
e os gémeos para irem também. Ia ser um fim de semana 
espetacular!

— Argh, está imenso calor! — queixou-se o Carlos, um dos 
gémeos.

FIM DE SEMANA ABRASADOR  
JUNTO À BARRAGEM



— Podes crer — concordou o Pedro, arfando enquanto su-
biam. — A previsão é de 40 graus para estes dias!

Chegados lá acima, procuraram o lugar reservado para  
as suas tendas. Era uma superfície lisa, retangular, demarca-
da por pedras brancas. Grande o suficiente para disporem 
as tendas em roda e ainda sobrar espaço no meio para uma  
esteira, criando uma zona de refeição.

— A vantagem de ficarmos num parque de campismo, em vez 
de acamparmos no meio de uma floresta qualquer, é que es-
tamos muito mais seguros. E temos acesso a balneários, uma 
cozinha co- mum e até um pequeno bar — explicava o 
S r . Jorge. 

— Um bar? Podíamos ir lá 
num instante buscar gar-
rafas de água frescas! Com 
este calor não me apetece 
nada beber a água mor-
na que tenho no cantil — 

dis- se a Catarina, dando uma 
suges- tão que foi imediatamente aceite pelos três 
rapazes.

Deixando o pai a acabar de montar as tendas e a preparar  
o jantar, os quatro desceram em direção ao bar, que ficava na 
parte de baixo do parque de campismo, junto de uma praia 
fluvial. Tal como lá em cima, também aqui em baixo se via  
a barragem e o grande «lago» por ela formado.

— Peçam copos cheios de gelo — murmurou o Carlos. —  
E, depois de beberem a água, ensino-vos a fazer um ar condi-
cionado portátil para se refrescarem.



A Catarina dirigiu-se ao balcão e pediu quatro garrafas  
de água e quatro copos cheios de gelo.

Beberam sofregamente a água, tal era a sede e o calor, e quan-
do já estavam os quatro a transformar as garrafas de água em 
pequenos ares condicionados portáteis1 o Chico murmurou:

— Chiu… Ora ouçam lá a conversa entre as senhoras do balcão! 

Calaram-se os quatro e ficaram a ouvir.

— Digo-te, esta barragem está assombrada, não há outra 
explicação!

— Que disparate, mulher! Talvez sejam só pirilampos que 
aparecem à noite.

— Garanto-te que não são pirilampos. São umas luzes muito 
estranhas, tremeluzentes, mas fixas. Veem-se do outro lado 
do rio durante cerca de meia hora e depois desaparecem.

— Continuo a dizer que isso é um disparate. Se não são piri-
lampos é uma alucinação tua!

— Qual alucinação, qual quê! 

Entretanto, aproximou-se um cliente e meteu-se na conversa.

— Sabem o que se diz nas aldeias das redondezas? Que essas 
luzes são sinais alienígenas, para que os extraterrestres sai-
bam onde aterrar… Bem no meio da albufeira!

— Que disparate, senhor. Continuo a achar que devem ser só 
pirilampos… 

A conversa entre os três clientes continuou acesa. Os quatro 
amigos olharam uns para os outros, soprando os seus ares 

1 Está muito calor? Constrói um ar condicionado portátil! Fica a saber como no Caderno de 
Experiências.

condicionados portáteis e fazendo sair ar fresco em direção 
à cara.

— Que estranho… O que serão essas luzes enigmáticas? — 
sussurrou o Chico, entusiasmado, olhando para o seu irmão 
Carlos e para o seu amigo Pedro com um ar provocador.

— Não sei… mas era uma ótima ideia investigar este mis-
tério! — respondeu a Catarina, perante os sorrisos dos três 
rapazes. Estavam todos cheios de vontade de que este fosse  
o início de mais uma aventura do Clube dos Cientistas!

Mas por enquanto estava demasiado calor para irem investi-
gar este estranho caso da «Barragem Assombrada», mais va-
lia ficarem ali, à sombra, cada um com o seu ar condicionado 
portátil. Era uma excelente invenção, ideal para uns momen-
tos refrescantes. Ainda bem que o Carlos se tinha lembrado 
de trazer balões na mochila! A aventura podia esperar. 

Excerto adaptado do livro O Clube dos Cientistas: A Barragem Assombrada
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O QUE DEVES FAZER:
* Corta a garrafa ao meio.

*  Faz um pequeno orifício na 
lateral da metade de baixo da 
garrafa. Deve ser um pequeno 
buraco que dê para introduzir o 
teu dedo mindinho.

*  Vira a metade de cima de per-
nas para o ar e, sem tampa, 
coloca-a dentro da metade de 
baixo. 

*  Introduz aí algumas pedras de gelo.

*  Corta um balão ligeiramente na 
diagonal e usa a metade com 
bocal para tapar a tua cons-
trução de garrafas, deixando o 
gelo lá dentro. O balão ajustar- 
-se-á à garrafa, mas, se for 

necessário, prende-o com fita-
cola.

*  Tens o teu ar condicionado 
pronto. Sopra pelo bocal e 
aponta o orifício de baixo para 
o local que queres refrescar.

O QUE ACONTECE… 
E PORQUÊ?

 O ar que sopraste está à tem-
peratura do teu corpo, mas o ar 
que sai do ar condicionado está 
fresco! Isto acontece porque o 
ar, ao passar pelas pedras de 
gelo, arrefece e desce, saindo 
pelo orifício a uma temperatura 
muito mais baixa do que a inicial!

Está um calor abrasador? Davas tudo para te refrescares,
mas não tens uma piscina por perto? Então constrói o teu próprio 

ar condicionado e resolve o problema!

PRECISAS DE:
* Uma garrafa de meio litro
* Um balão
* Gelo
* Uma tesoura
* Fita-cola (opcional)

PASSO A PASSO

SABIAS QUE…?

O AR QUENTE tende a subir e o ar frio 
tende a descer? Antigamente, quando os 
aquecedores ainda não existiam, as casas 
das aldeias eram no 1.º andar. No rés do 
chão ficavam as chamadas lojas: locais 
onde os animais dormiam. Os animais 

emitiam calor ao respirar, que subia e 
aquecia a casa das pessoas!

IDEIAS PARA PAIS & PROFESSORES

E que tal aproveitar esta experiência como ponto de partida para uma 
conversa sobre energia? Pode aproveitar e começar com algumas 
destas perguntas: Que soluções são usadas para aquecer e arrefe-
cer as nossas casas? Que tipo de energia é usada? Quais são renová-
veis? Está na hora de uma boa conversa!
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Encontra nesta sopa de letras  
todas as palavras que aqui vês... 

diverte-te a ler!
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Editora: Porto Editora
M/7; 13€
Olá, eu sou a Jeanie, e a pessoa 
de quem mais gosto na minha 
família continua a ser a minha 
AVÓ SARILHO. São mil e uma 
aventuras que vivemos juntas, 
com centenas histórias para 
contar…a ti e aos teu avós. 
Colecciona os nossos Sarilhos e, 
quem sabe, não  

Editora: 2020
M/7; 11,96€
Quem disse que só os avós 
leem histórias aos ao netos, 
enganou-se. Os petizes 
também podem (e devem!) 
fazê-lo aos avós. Este livro dá 
muitas dicas divertidas para 
explorar e partilhar a leitura 
entre crianças e séniores. 

Editora: Fábula
13,29€
Os avós são mais velhos que 
os netos mas podem ser 
igualmente felizes, brincar, 
dançar, namorar…Este livro 
mostra isso mesmo. Divertido e 
com ilustrações originais é ideal 
para momentos de partilha 
entre os mais velhos e os mais 
pequeninos.

AVÓ SARILHO 
- BIRRAS DE ESTRELA

COMO LER UMA  
HISTÓRIA AOS AVÓS

A VERDADE SOBRE OS AVÓS

28 

leituras

Editora: Edições Paulinas 
M/7; 12€
O País dos Avós é cheio de 
memórias. Recordações 
de longe e de perto! Só os 
avós sabem contar a história 
dos seus filhos pequeninos, 
tornados pais grandes dos 
netos que, por sua vez, quando 
não percebem como tanta coisa 
pode acontecer...

Editora: Kalandraka
M/6; 13€
Todos nós envelhecemos, 
é a lei da vida. Mas a beleza 
não morre com os anos, 
apenas se transforma. Aqui 
está uma história romântica e 
poética repleta de metáforas 
encadeadas. 

Editora: Edições Paulinas
M/3; 6,99€
“Há muitas avós na Terra! Umas 
só aparecem em histórias como 
“O Capuchinho Vermelho”. 
Outras existem de verdade – 
são as mães dos nossos pais. Por 
causa das avós, o Mundo é um 
lugar melhor para viver! Não é?

O PAÍS DOS AVÓS

AVÓSA AVÓ E EU
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Editora: 2020 (Booksmile)
11,99€
Há crianças que vivem com 
os avós, ou só com o pai ou 
até com duas mães! Este livro 
com janelas para descobrir vai 
ajudar-te a conhecer diferentes 
realidades e a descobrir como 
as famílias podem ser tão 
diferentes umas das outras.  

Editor: 2020 (Booksmile)
M/7; 12,69€
É um dos jogos do momento e  
este livro vai  ajudar-te a descobri 
os melhores truques para teres 
(ainda mais) sucesso. Aprende 
como cumprir tarefas e qual a 
melhor maneira de explorar os 
mapas mais detalhados e todos 
os locais onde podes ser vítima 
de uma armadilha. Existe um 
mutante à solta e a tua missão é 
descobrir que é.

Editor: 2020
M/8; 12,69€
Ideias e dicas que te inspiram a 
criatividade e te incentivam a 
conhecer e a explorar o mundo. 
Este livro tem um formato 
apelativo e material resistente, 
com elástico para acondicionar 
e uma bolsa para guardar 
tesouros. Tudo perfeito para 
meter na mochila e levar para 
as férias!

VAMOS FALAR DE FAMÍLIAS
AMONG US: 
GUIA 100% NÃO OFICIAL

50 IDEIAS PARA TE 
DIVERTIRES NAS FÉRIAS
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Editora: Porto Editora
M/3; 10,90€
As férias são perfeitas para fazer 
todas as atividades que, durante 
o ano lectivo não se podem 
fazer por falta de tempo. Este 
livro ensina-te a modelar, passo 
a passo, o teu amigo Panda com 
plasticina. Diverte-te!

Editora: Planeta Editora
M/8; 13,90€
Sabes quem é esta menina? 
Esta é a biografia ilustrada da 
adolescente que decidiu lutar 
pelo clima e o futuro do planeta, 
e que foi a inspiradora do 
movimento. #Fridaysforfuture. 
Rapidamente ganhou apoios 
e mais participantes, até se 
tornar um símbolo global dos 
protestos pela justiça climática. 

Editora: Porto Editora
M/7;12,90€
É um clássico. Estas histórias 
com animais foram contadas 
aos avós, aos pais e, agora, 
também a ti. É um livro 
maravilhoso, recheado de belas 
ilustrações e personagens 
inesquecíveis das fábulas 
intemporais de La Fontaine.

CANAL PANDA 
- KIT DE MODELAGEM

A ADMIRÁVEL HISTÓRIA 
DE GRETA THUNBERGAS MAIS BELAS FÁBULAS  

DE LA FONTAINE  
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Teatro Politeama, Lisboa 
Até 31 de julho; sábados e domingos, às 15h; M/3; desde 7€ a 12,50€
O lendário conto dos Irmãos Grimm que conta a história de Ra-
punzel – a princesa dos longos cabelos loiros, aprisionada numa 
torre por uma bruxa e libertada por um príncipe – está em cena 
no Teatro Politeama até ao final do mês. Sempre aos fins de se-
mana, pelas 15h, o musical da autoria de Filipe La Féria promete 
surpreender pela espetacularidade  e alta qualidade.

rapunzel

TEATRO

Teatro Lethes, Faro 
Dias 13 e 14 de julho, às 10h30 e 
às 16h; M/; 5€
Sibí e Pip, dois dos primeiros in-
ventados do poeta, são quem 
nos leva nesta viagem. São 
eles, juntamente com outros 
personagens, que apresentam 
as tais palavras brincadas de 
Pessoa. A palavra do poeta é 
como o ponto de partida e de 
chegada. A brincadeira…o ca-
minho.

Teatro Malaposta, Lisboa 
Dia 11 de julho, às 11h e às 15h; 
M/12; 8€
As máscaras de madeira do 
Carnaval de Lazarim são o 
ponto de partida deste espe-
táculo. A criação baseia-se no 
jogo teatral da máscara origi-
nário nos rituais mais primiti-
vos, que permite construir um 
espetáculo de caráter poético 
e universal, entre o sonho e o 
térreo..

bá-bum
T.I.O/ Teatro Independente de Oeiras, 

Lisboa
Dias 18 e 25 de julho, às 11h; 

toda a família; desde 7,50€ a 20€ 
(pack família)

Uma viagem pelo universo, 
que começa numa história de 

adormecer. Dentro de uma 
tenda, sob o céu estrelado, 

o sono traz um sonho de 
planetas flutuantes numa 
correria pelo espaço que 

termina na Terra, com as cores 
e as sensações das estações 

do ano. Um teatro para 
bebés… e para toda a família.

O cavaleiro em 
terras de oriana 
Teatro Sá da Bandeira, Porto

Dias 17 e 18 de julho, às 15h; 
M/3; 7€

Conta a história de um jovem 
cavaleiro que embarca numa 

grande aventura em busca de 
descoberta e conhecimento. 

Uma comédia para ver em 
família. 

heidi – o musical
Teatro Armando Cortez, Lisboa

Até 31 de julho, domingos às 
15h; M/3; desde 8,56€ a 11€
A pureza de pensamento 
e a sabedoria ingénua da 

protagonista conduz-nos a 
temas essenciais, tais como: 

a igualdade de género, a 
inclusão e a saudade. Uma 

versão musical de uma 
história para miúdos e 

graúdos.

sibí & pipfardo
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Teatro Armando Cortez, Lisboa 
De 10 a 21 de julho, domingos às 15h e às 11h; M/3; desde 7,50€ a 10€
Um encontro inesperado entre algumas personagens extraídas 
de várias histórias, que foram convidadas para uma festa de ani-
versário... Mas não se sabe como, quando, nem Porquê. O feliz 
acaso acaba por fazer parar o relógio e transforma-se numa cele-
bração mágica da amizade. Porque importa saborear os momen-
tos de partilha dos prazeres mais simples da vida. 

Quinta Ribafria, Sintra 
Até 29 de agosto,sábados e domingos, às 16h; M/3; desde 5€ a 12€
Marco Polo, ainda jovem, aventurou-se na rota que ligava o Oci-
dente ao Oriente, atraído pelo grande sucesso que eram as mais 
variadas mercadorias, assim como as mais variadas fantasias e 
mistérios que daí chegavam! Um espetáculo pensado para famí-
lias, inédito em Portugal.

FELIZ ANIVERSÁRIO

as VIAGENS DE Marco polo

Teatro BBVA, Lisboa 
Dias 16 e 17 de julho, às 20h e às 
18h, respetivamente; M/6; desde 
8€ a 12,50€
Em finais de 1700, o aristocrata 
Rogério Fino resolve tornar-se 
um pirata, a fim de provar o 
seu valor à amada mas Sara, 
que mais tarde também resol-
ve ser pirata, prefere o afeto 
de um famoso Barbazul... Um 
espetáculo português com um 
elenco jovem e muito talento-
so, cheio de alucinantes núme-
ros musicais.

Teatroesfera, Sintra 
Dias 10, 11, 17, 18, 24 e 15 de 
julho, às 16h; M/3; 9€
A versão desta fábula vai 
para além do que nos conta 
La Fontaine. Ao recontar esta 
história, exploram-se dois te-
mas essenciais: a amizade e o 
perdão. Através da humani-
zação dos animais desbrava-
se uma narrativa surpreen-
dente. Quem ganhará esta 
corrida?

A lebre e a tartaruga

Vida de pirata
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TELEVISÃO

Disney Channel
De 12 a 30 de julho; 
De 2ª a 6ª, às 9h45, 15h15 e 21h10
De 12 a 16 de julho o Disney emite De Férias...na Cidade 
Grande!, um takeover de Os Green na Cidade Grande. Como 
sempre esta família não para de surpreender! Na semana de 19 
a 23 De julho é tempo de ir de  De Férias...em Mewni!, com 
Star Contra as Forças do Mal. De 26 a 30 de julho temos Fé-
rias...em Gravity Falls!

especial férias

The Next step
 Biggs

Nova temporada a partir de 5 
de julho, às 17h30; 

De 2ª a 6ª, às 12h e às 17h; 
sábados, às 13h30, domingos 

às 15h
Depois da Vitória nos regio-

nais, a sétima temporada 
da série foca as atenções 

nos 
nacionais. A excitação e 

entusiasmo são enormes e 
a competição nunca foi tão 

forte!

HOMEM-ARANHA
Sic K?

Nova temporada a 
partir de 9 de julho

Venom está a planear uma 
invasão de simbiontes, 

que pretendem dominar 
a Terra. Com uma ameaça 

tão grande, ele precisará de 
todo o poder, não apenas 
do Homem-Aranha e dos 

amigos, mas também dos 
Vingadores e dos Guar-

diões da Galáxia..

Goldie e os seniores 
Nickelodeonl

Novos episódios em  julho; 
De 2ª a 6ª às 18h 

A vida da Goldie de 14 anos 
fica do avesso quando a 

sua família se muda para 
a casa do avô Maury e dos 

três de amigos, com 70 
anos e completamente 

doidos. 
A Goldie arranjou uma 

nova família... Isto, se con-
seguir mantê-la unida!

Disney Channel
Novos episódios em julho; 
De 2ª a 6ª, às 23h30
Bia tenta falar com Manuel 
sobre o que conseguiu saber 
acerca de Víctor. Chiara fica 
arrasada ao ver o vídeo pos-
tado no “Sei o que fizeste”. 
Ana está espantada com as 
novidades que Bia lhe con-
ta sobre o terrível acidente 
e pede-lhe que mostre o ví-
deo...

bia

Sic K
Estreia a 9 de julho
Miúdo Miúda Cão Gato 
Rato Queijo é uma comédia 
sobre uma família, com os “fi-
lhos” do pai (um menino, um 
cão e um rato) e as “filhas” da 
mãe (uma menina, um gato e 
um pedaço de queijo antro-
pomórfico) que aprendem a 
viver juntos debaixo do mes-
mo teto, com todas as enor-
mes diferenças.

miÚdo miÚda cão gato...
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Panda
Novos episódios a partir de 12 de julho, às 16h; 
De 2ªa 6ª, às 7h e às 16h, sábados e domingos, às 7h30 e às 15h
Este verão, os ursinhos mais queridos da televisão, que tan-
to sucesso fizeram nos anos 80 e 90, estão de volta ao Canal 
Panda. A temporada inédita em Portugal, que estreia dia 12 de 
julho, vem repleta de novas aventuras e uma imagem mais mo-
derna. A não perder!

usrinhos carinhoso

Morangos com 
açúcar 8 
Biggs
De 2ª a 6ª às 14h e às 20h; 
sábados às 15h; domingos às 
16h
A férias de Verão chegaram e 
os alunos da escola D. Sebas-
tião estão ansiosos por diver-
são. Enquanto alguns ficam 
em Lisboa, outros rumam até 
Tavira onde vão fazer novos 
amigos e desafiar imites

Gnomeu e julieta
Hollywood
Dia 18 de julho, às 11h50
Conta a história de Gnomeu 
e Julieta, dois anões de 
jardim que vão ter de mudar 
a mentalidade das suas famí-
lias para ficarem juntos. Tudo 
o que é preciso fazer para 
enfrentar obstáculos para o 
amor vencer está neste filme 
animado, delicioso e cheio 
de piada.

gigantosaurus
Disney Junior
Nova temporada, a partir de 19 
de julho, às 15h45; 
Todos os dias, às 7h40 e às 15h45
Mazu, Tiny, Bill e Rocky conti-
nuam a explorar um mundo 
pré-histórico de aventuras 
com Giganto, o amigo feroz. 
Durante estes episódios 
a queda de um meteorito 
obriga as manadas a partir 
deixando o Giganto para 
trás! A expulsão da Cretácea 
é ótima, até que os ami-
gos perceberem que a sua 
ausência está a provocar um 
desastre ecológico. 

Nickelodeon
De 5 de julho a 30 de agosto; 
De 2ª a 6ª a partir das 8h30
Mesmo de férias há uma ra-
zão para acordar cedo e apro-
veitar as manhãs. Entre 5 de 
julho e 30 de agosto, o Nicke-
lodeon vai contar com uma 
programação especial que 
reúne os episódios mais di-
vertidos das séries de anima-
ção favoritas dos mais novos.

Disney Junior
Estreia a 16 de julho, às 9h15; 
De 2ª a 6ª, às 9h15, 12h20, 
16h20 e 20h25
O nosso lançador de teias pre-
ferido é ótimo a trabalhar so-
zinho, mas Spidey está pres-
tes a descobrir que também 
pode lutar contra supervilões 
com a ajuda dos seus grandes 
amigos super-heróis.

happiness LabConhece Spidey
e a sua super equipa 
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Panda
Novos episódios a partir de 12 de julho, às 16h; 
De 2ªa 6ª, às 7h e às 16h, sábados e domingos, às 7h30 e às 15h
Este verão, os ursinhos mais queridos da televisão, que tan-
to sucesso fizeram nos anos 80 e 90, estão de volta ao Canal 
Panda. A temporada inédita em Portugal, que estreia dia 12 de 
julho, vem repleta de novas aventuras e uma imagem mais mo-
derna. A não perder!

usrinhos carinhoso

Morangos com 
açúcar 8 
Biggs
De 2ª a 6ª às 14h e às 20h; 
sábados às 15h; domingos às 
16h
A férias de Verão chegaram e 
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Gnomeu e julieta
Hollywood
Dia 18 de julho, às 11h50
Conta a história de Gnomeu 
e Julieta, dois anões de 
jardim que vão ter de mudar 
a mentalidade das suas famí-
lias para ficarem juntos. Tudo 
o que é preciso fazer para 
enfrentar obstáculos para o 
amor vencer está neste filme 
animado, delicioso e cheio 
de piada.

gigantosaurus
Disney Junior
Nova temporada, a partir de 19 
de julho, às 15h45; 
Todos os dias, às 7h40 e às 15h45
Mazu, Tiny, Bill e Rocky conti-
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desastre ecológico. 
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Netflix 
Disponível; M/7
Quando os super-heróis da Terra são raptados 
por extraterrestres, cabe aos Descendentes 
aprender a trabalhar em equipa para  salvar os 
pais... E, claro, o planeta. Este filme de 2020, di-
rigido e produzido por Robert Rodriguez, sur-
ge como sequência autônoma de As Aventuras 
de Sharkboy e Lavagirl em 3-D.

Disney +
Disponível a 7 de julho; M/6
Segue-se a história de Tylor Tuskmon, um jovem 
monstro que sempre sonhou tornar-se um Assus-
tador até conseguir um emprego na Monstros, 
Incorporated, e descobrir que o medo acabou e 
o riso chegou. Tylor é transferido para a Equipa de 
Instalações da Monsters, Inc. (MIFT), e tem de tra-
balhar ao lado de um bando de mecânicos desa-
justados enquanto procura tornar-se um Jokester.

Disney + 
Disponível a 28 de julho; M/5
Dois pequenos causadores de problemas, 
têm enormes aventuras enquanto aprovei-
tam a vida num grande parque da cidade. 
Chip, um trabalhador nervoso, e Dale, um 
sonhador descontraído, são o par perfeito: 
são os melhores amigos e enlouquecem-se 
um ao outro.

Netflix 
Disponível; M/6
Din, um estudante de origens humildes que sonha 
em grande e Long, um dragão com o poder de 
conceder desejos partem numa hilariante aventu-
ra através da Xangai atual em busca de Lina, uma 
amiga do rapaz. A viagem obriga-os a responder a 
questões existenciais – porque quando podemos 
desejar aquilo que quisermos, temos de decidir o 
que realmente importa na vida.

Vamos ser heróis

Monstros ao trabalho

tico e teco: vida no parque

O dragão dos Desejos 
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Panda
Dia 26 de julho, das 10h às 15h
Para o Dia dos Avós, 26 de julho (2ª feira) o Canal Panda preparou dois 
especiais onde, como não podia deixar de ser, os avós são os grandes 
protagonistas! Para começar, logo pela manhã, será emitida uma ma-
ratona da série Heidi – temporada 2. A seguir ao almoço será a vez 
Kazoops fazer as delícias dos mais novos e respetivos avós.

Especial dia dos avós

acampamento
kikiwaka
Disney Channel
Nova temporada em julho, 
às 12h30; 
Todos os dias, às 12h30 e às 
22h45
Emma deixa todos 
chocados quando 
aparece para uma visita 
surpresa. Noah oferece-
se como voluntário para 
administrar o Camp 
PeeWeeWaka, um novo 
acampamento diurno 
que Lou está a lançar para 
crianças mais novas

playmobil, o filme
Sic K 
Estreia a 24 de julho, às 19h
Marla está habituada a 
tomar conta do irmão, 
Charlie, até ao dia em 
que ele desaparece 
misteriosamente dentro 
do universo da Playmobil. 
À procura do irmão, Marla 
embarca numa grande 
aventura, enquanto faz 
novos amigos, como o 
agente secreto Rex, o 
camionista Del e uma 
fada madrinha e um 
androide.

smurfs 2
Hollywood 
Dia 31 de julho, às 11h15
O maléfico feiticeiro 
Gargamel continua a sua 
demanda para roubar 
a fonte do poder dos 
Smurfs, criando um par 
de “sósias de Smurf” 
chamados Diabretes.

Nick Jr 
Novos episódios em julho; 
De 2ª a domingo, às 9h40
Cookie, Pudding e a maninha 
Candy estão sempre prontos 
para entrar em ação. A sua 
imaginação também não co-
nhece barreiras e estes gati-
nhos são capazes de sugerir 
as coisas mais absurdas e 
divertidas para resolver pro-
blemas 

Cartoon Network 
Novos episódios em julho; 
Sábados e domingos, às 11h30
A mais recente série do Car-
toon Network acompanha 
as aventuras do Elliott e da 
mãe, Frankie, que embarcam 
numa inesperada viagem 
com extraterrestres. Da mes-
ma equipa criativa responsá-
vel por outro grande êxito, O 
Incrível Mundo de Gumball.

kid–e–catselliott da terra
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