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editorial

Muitos de nós imagina-
mos que os nossos fi-
lhos podem ser isto e 

aquilo. Projetamos neles so-
nhos e desilusões.
A identidade de cada um é 
una, diferente e individual.
É verdade que muitas das 
vezes eles não têm a capaci-
dade total, ou a informação 
total, para fazer certas esco-
lhas. Os tutores devem apa-
rar e acompanhar mas, não é 
menos verdade, que na maior 
parte das vezes, com a razão 
ou com o coração/intuição, 
eles sabem o que é melhor 
para si em cada momento.
Os tempos mudam, os obje-
tivos também, as premissas 
para a felicidade são dinâmi-
cas, quer em termos de acei-
tação social quer em termos 
individuais.
E nós, os mais velhos, por 
muito jovens que sejamos, 
nem sempre conseguimos 
acompanhar em todas as 
frentes os novos tempos.
Temos de acreditar. Temos 

de acreditar neles. Dar-lhes 
mundo, educa-los, abdicar o 
mais possível do julgamento 
permanente e saber que em 
cada criança está um poten-
cial extraordinário que, para 
ser descoberto, basta que 
o próprio o veja e siga a sua 
vocação.
Da ideia à ação, na senda de 
concretizar, fazer, porá mão 
na massa de projetos que 
permitam que os nossos re-
bentos sejam, verdadeira-
mente felizes. Realizados.
Nós podemos contribuir para 
esse sucesso mas, na ver-
dade, na maioria dos casos, 
depende exclusivamente, ou 
pelo menos essencialmente, 
dos próprios.
Sim temos de estar atentos, 
sim podemos dar a mão, mas 
acima de tudo temos de con-
fiar naqueles que, de forma 
diferente da nossa, conse-
guirão atingir, muitas vezes, 
aquilo que nem imaginamos.

Amor pelos animais
Despertar as futuras gerações 
para a proteção do meio am-
biente e dos animais é uma 
questão de sobrevivência. 
Ensinar a cuidar e respeitar 
a natureza contribui para 
travar a extinção da raça hu-
mana, por isso, é tão urgente 
reforçar as boas atitudes e 
segui-las como exemplo. 
No mês em que se assinala 
o Dia Mundial do Animal, a 
Happy Kids contribui com 
algumas sugestões que aju-
dam a trilhar caminho certo 
para transformar o mundo 
num lugar melhor. Apresen-
tamos mais de 20 quintas 
pedagógicas que, além de 
privilegiarem o contacto com 
os animais, esforçam-se por 
educar através de iniciativas, 
onde sobressai a importân-
cia dos animais e do meio 
ambiente. Preparados para 
entrar numa realidade rural 
num mundo urbano?   

Dedico este editorial à Cat, 
a minha encantadora de ani-
mais preferida que faz 6 anos. 
Mas também às nossas gatas, 
Meva e Minnie resgatadas da 
rua, e ao patudo, Ziggy, que 
veio para partir a loiça toda! 

Que haja menos brigas e mais sorrisos nas barrigas!

DAs iDeiAs à Ação
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as QUINTAS PEDAGÓGICAS SÃO CADA VEZ MAIS PROCURADAS PELAS 
FAMÍLIAS. brincar AO CAMPO É BOM, TRAZ CONHECIMENTO E AJUDA 

A CRESCER. mOSTRAMOS OS 22 MELHORES SÍTIOS, LOCALIZADOS  
DENTRO DAS CIDADES, ONDE O CONTACTO COM OS ANIMAIS E COM A 

NATUREZA É PRIVILEGIADO.

CAPA

BRINCAR AO CAMPO
22 QUINTAS PEDAGOGICAS

-
22 QUINTAS PEDAGOGICAS
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Aprender a proteger o meio ambiente

Quinta P. de Pentieiros, Ponte de 
Lima
Aberto de 2ª a 6ª, das 14h às 17h30; 
Contacto: 258 240 201
Esta quinta pedagógica pre-
tende mostrar ao público, es-
pecialmente aos mais novos, o 
dia-a-dia da vida rural minhota. 
Aqui encontram vários animais, 
uma horta, viveiros, uma estufa, 
pomares, um campo de ervas 
aromáticas e medicinais e ainda 
um parque de campismo, um al-
bergue e piscinas ao ar livre.

Dia-a-dia da vida rural

Quinta Pedagógica de Braga
Aberto de 2ª a 6ª, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30; fins de semana 
das14h às 17h30; contacto: 253 623 560
Fica na freguesia de Real e oferece uma série ações de sensibiliza-
ção ambiental, visitas guiadas, atividades pedagógicas, desporti-
vas, lúdicas entre outras iniciativas, que potenciam contacto com 
a natureza com vista à proteção do meio ambiente. Nesta quinta 
no meio da cidade não faltam experiências para fazer em família!

Quinta P. de Aveiro
Aberto todos os dias das 9h às 19h; Contacto: 969 428 670
Situada na Escola Equestre de Aveiro inclui uma programação, onde se 
pode aprender a montar a cavalo ou pónei, tratar dos animais, cuidar 
da horta ou até mesmo pôr a mão na massa para fazer pão. As famílias 
podem aproveitar ainda para fazer um piquenique e aos mais deste-
midos é dada a oportunidade de se aventurarem na escalada, slide e 
circuito de pontes. Aqui também se organizam festas de aniversário.

À descoberta da rotina na quinta

Quinta P. Casa das Palmeiras, Viseu
Aberto todos os dias das 10h às 
18h; Contacto: 967 841 781
Se estão a pensar ir à Casa das 
Palmeiras preparem-se para 
interagir com os animais, ex-
perimentar a piscina biológica, 
passear pelo jardim de aromas 
e bosque encantado e apreciar 
o charco com vida. Consta que 
um só dia não chega para des-
frutar de tudo, por isso funcio-
na também hotel rural. 

Aldeia da bicharada
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Parque da Lavandeira – Parque 
Biológico de  Vila Nova de Gaia 
Aberto todos os dias das 10h às 17h
Passear pelos trilhos deste par-
que é sempre uma agradável 
surpresa. Com sorte vislumbram-
se  ouriços cacheiros, pavões, po-
ligónias (borboletas), rãs-verdes, 
salamandras de pintas amarelas, 
sardão ocelado, entre tantas ou-
tras magníficas espécies que ha-
bitam o Parque da Lavandeira. 
Também dispõe de percursos 
pedestres, jardins temáticos e 
zona para fazer piqueniques. 

estado: selvagem

4 

©
 T

od
as

 a
s f

ot
og

ra
fia

s:
 D

R

Quinta Santa Isabel, Matosinhos
Aberto de 3ª a domingo, das 10h às 13h e das 15h às 18h;  
Contacto: 939 417 025
Inaugurada em 2017, desenvolve um conjunto de atividades lúdico
-pedagógicas relacionadas com as tarefas rurais, que vão desde o se-
mear e colher, aos cuidados e alimentação de animais. O respeito pela 
natureza e animais são os valores pelos quais se rege este espaço com 
uma programação que inclui oficinas, campos de férias, equitação, etc.

Respeitar a natureza

Quinta Pedagógica do Fundão
Aberto de 2ª a 6ª, das 9h às 17h30;  
Contacto: 960 115 698
Passeios de carroça, visitas ao 
cantinho das aromáticas e das 
hortícolas e ao pomar são algu-
mas das atividades da  Quinta 
Pedagógica do Fundão, que 
também tem estábulo, gali-
nheiro, assim como outras zo-
nas com animais que fazem as 
delícias dos mais novos. Outro 
atrativo é o forno a lenha que 
recria o ciclo do pão. 

Quintinha Pedagógica de Canelas, Vila 
Nova de Gaia
Aberto de 3ª a 6ª, das 9h às 19h; 
fins de semana das 10h às 19h; 
Contacto: 916 501 679 
“Num só espaço, o melhor de 
vários Mundos”, é este o slogan 
que melhor define a Quintinha 
de Canelas. Aqui as crianças 
aprendem a cuidar dos animais 
e da horta, mas também po-
dem fazer festas de aniversário 
e aprender a montar a cavalo 
no Centro Hípico.

Quinta Pedagógica das Manas, 
Guimarães 
Aberto todos os dias, requer mar-
cação; Contacto: 918 132 388 
Uma oportunidade única de 
descobrir e abordar muitas 
espécies através de atividades 
educacionais com animais do-
mésticos, selvagens e exóticos. 
Apelar à curiosidade descobrin-
do o mundo dos seres vivos 
através dos animais e plantas 
da quinta é um dos objetivos 
da Quinta das Manas.

diversão ar livre Realidade RURAL Um lugar cheio de vida

CAPA

Jardim Zoológico de Lisboa
Aberto todos os dias das 10h às 17h
É um mundo à parte dentro 
do Jardim Zoológico de 
Lisboa. Na Quintinha do Lidl 
habitam animais domésticos, 
como o burro e o coelho, que 
vivem “colados” aos outros 
mais selvagens. Por lá o 
tratador explica tudo o que 
há a saber sobre a vida dos 
animais na quinta. Atenção 
que para aceder ao espaço 
rural é obrigatório comprar 
bilhete de entrada. 

A quinta do zoo

5 5 

Quinta Pedagógica dos Olivais, Lisboa
Aberto de 3ª a 6ª, das 9h às 17h30, aos fins de semana, das 10h às 17h30; 
Contacto: 21 855 0930
É um dos locais privilegiados para as crianças que moram na cidade 
contactarem com o mundo rural. Quem Visita a Quinta Pedagógica 
dos Olivais pode participar em várias atividades, incluindo ajudar a 
tratar dos animais. Para quem está a pensar adotar um patudo, saibam 
que há um espaço reservado a cães que precisam de uma família. 

o campo no meio da cidade

Cantinho dos Póneis, Pinhal Novo 
e Sintra
Aberto de 5ª a domingo, requer 
marcação; 
Contacto: 918 173 490
Os sete póneis têm tudo para 
serem as estrelas do espaço, 
mas não é bem assim. A alpaca, 
o dromedário e as cabras, fazem 
as delícias das crianças, sobretu-
do quando chega a hora de ali-
mentá-los. Neste cantinho onde 
também se fazem festas de ani-
versário, a diversão é garantida!

Quintinha de Monserrate, Sintra
Horário sob consulta, (requer 
marcação; 
Contacto: 21 923 73 00
Plantada na Serra de Sintra, 
a três quilómetros da vila, a 
Quintinha de Monserrate de-
safia todos os visitantes a brin-
carem aos agricultores e a des-
cobrirem o fascinante mundo 
dos animais. Para as famílias há 
atividades bastante divertidas 
e enriquecedoras para fazer ao 
fim de semana.

Burros do Magoito, Sintra
Requer marcação; 
Contacto: 927 758 757
Cuidar de um burro, alimentar 
uma cabra, acarinhar uma por-
ca ou montar um pónei são al-
gumas das coisas que se pode 
fazer na Quinta Pedagógica 
Burros do Magoito. Localiza-
da perto da aldeia do Magoito, 
este espaço rural promove ati-
vidades educativas, sem esque-
cer de incentivar uma maior 
responsabilidade ambiental.

Cantinho especial Brincar aos agricultores arre burro!
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Na quinta em família

Quinta da Granja, Loures, Lisboa
Horário sob consulta, só recebe 
visitas escolares; 
Contacto: 927 416 138
Muito perto do centro de Lis-
boa há um lugar adorado pelas 
crianças, por causa dos seus 
simpáticos habitantes. Póneis, 
burros, ovelhas, vacas, porcos, 
cães e galinhas estão na Quinta 
da Granja à espera que os visi-
tem. O espaço também oferece 
programação de férias e orga-
nização de festas de aniversário.

ambiente campestre

Quinta Pedagógica Lugar dos Pernilongos, Setúbal
Horários sob consulta; requer marcação; 
Contacto:  964 179 006
Fica em Setúbal e é ideal para as famílias que não dispensam brin-
car ao ar livre. As visitas ao Lugar dos Pernilongos incluem pas-
seios a pé pela herdade para conhecer os seus simpáticos habitan-
tes (coelhos, cabras, gansos, patos, galinhas, patos, vacas e ovelhas) 
e algumas atividades específicas relacionadas com a vida na quinta. 

Quinta Pedagógica da Caria, Torres Vedras 
Aberto de 3ª a 6ª das 14h30 às 18h, sábados das 10h às 18; 
Contacto: 918  919 044
Sob o lema educar, admirar e degustar a Quinta da Caria orgulha-se 
de proporcionar experiências sensoriais através de visitas guiadas, wor-
kshops e dos produtos biológicos à venda. Há ainda um estábulo, com 
ovelhas, cabras, galináceos e os amistosos burros, que podem ser esco-
vados e alimentados pelos miúdos. Já no parque infantil, graças à pista 
de carro a pedais, a diversão também é garantida.

Educar, observar e experienciar
Quinta do Pisão, Parque Natural 
Sintra Cascais
Aberto das 9h às 18h; 
Contacto: 215 811 750
Aventurem-se pelos caminhos do 
Pisão montados num burro lanu-
do (espécie em vias de extinção) 
em visitas guiadas, onde se expli-
cará a importância dos animais 
na manutenção da biodiversida-
de do local. Uma oportunidade 
única para conhecerem a nature-
za em todo o seu esplnedror

Passeios didáticos

CAPA

7 

Afc_RHKids_148,5x210_BookOrToy.pdf   1   14/06/2021   17:12



7 

Afc_RHKids_148,5x210_BookOrToy.pdf   1   14/06/2021   17:12



8 

©
 T

od
as

 a
s f

ot
og

ra
fia

s:
 D

R

REFÚGIO DO BEM 

Quinta Pedagógica da Samoqueirinha, 
Vila Nova de Mil Fontes, Odemira 
Aberto todos os dias, das 10h às 
11h; Contacto: 283 990 070
Todos os dias pela manhã, a 
Quinta da Samoqueirinha 
abre o portão, para quem 
quiser conhecer e acariciar os 
animais da quinta. Desde o 
burro, pónei, cabras, ovelhas, 
coelhos, patos, galinhas entre 
tantos outros. Todos são ami-
gáveis e gostam muito de re-
ceber visitas.

em boa companhia

Monte Selvagem, Montemor-o-Novo, Évora
Aberto de 3ª a domingo, das 10h às 17h; 
Contacto: 265 894 377
Num típico monte alentejano com sobreiros e azinheiras, várias espé-
cies de plantas, animais (doméstico e selvagens) encontram um refú-
gio do bem e um autêntico paraíso para famílias. Podem contar com 
momentos de animação, atividades de sensibilização ambiental, espa-
ços de aprendizagem e lazer, entre tantas outras ações divertidas.

Quinta Pedagógica de Portimão
Aberto de 2ª a sábado, das 9h30 às 17h30; 
Contacto: 282 248 595
A Quinta P. de Portimão tem a particularidade de trazer até à cida-
de tudo o que o campo tem de melhor. Todos os seus ensinamen-
tos e experiências de vida. Um espaço para ver, aprender, pergun-
tar, participar nas mais diversas atividades, ateliês e oficinas. Aqui as 
crianças podem fazer pão, queijo, bolos e até alimentar os animais.

Que bem se está no campo!

Quinta P. do Monte das Farrobas, 
Olhão
Horário sob consulta; requer 
marcação; 
Contacto: 913 336 888
Preparem-se para encontrar um 
ambiente rural acolhedor. O pro-
grama de atividades do Monte 
das Farrobas conta com ativi-
dades onde, além de aprende-
rem a cuidar  dos animais, ficam 
a conhecer percurso de alguns 
alimentos, como pão.

CAPA

M/3

Porto
Auditório Exponor
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Lisboa
TeatroMariaMatos
07.Out.2021—
—27.Fev.2022

em sintonia
com a natureza
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Parque de Serralves, Porto
Dia 31 de outubro, às 15h e às 16h30; M/3; 
desde 10€ a 12€ (grátis até aos 12 anos) 
Serralves convida todas as famílias a 
aventurarem-se num passeio singular ao 
nível da copa das árvores, onde é possível 
observar os vários espaços naturais e 
culturais existentes no Parque de Serralves 
e explorar a sua biodiversidade

Nosso Shopping, Vila Real 
De 20 a 28 de outubro, das 9h às 23h; toda a 
família ; grátis
Alameda Shop & Spot, Porto
De 29 de outubro a 6 de novembro; grátis
A estrela do canal Nickelodeon é alvo de 
uma exposição que materializa nas figuras 
de grandes obras mundiais como

visita-oficina ao treetop walk Exposição Spongebob 2021

Casa Capaz, Seixal
Dias 24 de outubro, às 10h; M/6; 15€ (inclui o 
livro)
O Duende que Caiu da Lua é o livro 
escolhido para a sessão de leitura interativa, 
que acontece na Casa Capaz, dia 24 
(domingo). No final da leitura haverá um 
workshop criativo que conta com a presença 
da autora e de um convidado surpresa!

Centro Culural de Belém, Lisboa
Dias 22 e 23 de outubro; das 10h às 19h; toda a 
família; desde 2,50€
O festival ideal para quem tem ouvidos 
curiosos e espíritos destemidos regressa 
para a sua 11ª edição. Com música antiga 
e contemporânea, fado, sapateado, 
instalações e muita aventura, esta será uma 
viagem para crianças, jovens e adultos.

O duende que caiu da lua big bang lx21
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DESTAQUES

* devido à atual situação, não nos responsabilizamos por eventuais alterações na programação ou encerramento dos espaços 11 

Teatro Armando Cortez – Casa do Artista, Lisboa
Até 26 de dezembro, aos fins de semana, às 
11h; M/3; desde 7,50€ a 10€
Um encontro inesperado entre várias persona-
gens extraídas de outras histórias, que foram 
convidadas para um aniversário... Mas não se 
sabe como, quando nem porquê. O feliz acaso 
acaba por fazer parar o relógio e transforma-se 
numa mágica celebração da amizade

FELIZ ANIVERSÁRIO

Biblioteca Municipal Almeida Garrett, Porto
Dias 23 e 30 de outubro, às 11h e às 15h30; 
M/3; grátis
O universo dos livros e da leitura está de 
regresso através da iniciativa Sábados a 
Contar, Trata-se de um momento de leitu-
ra de contos seguido de um ateliê temático, 
que merece a visita de toda a família. Aten-
ção que necessita de inscrição prévia.

Sábados a contar
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Quantum Park, Almada e Cacém
Dias 29, 30 e 31 de outubro, vários horários; 
desde 18€ a 25€
Durante três dias, a rede de parques de 
trampolins, Quantum Park, promete um 
Halloween divertido para os mais novos. 
Podem contar com oficinas de tatuagens, 
pinturas faciais, decoração, música e muitas 
surpresas para mascarados.

Zoomarine,Albufeira
De 20 a 31 de outubro, das 10h às 17h, desde 
19€ a 26€ 
Durante duas semanas o Zoomarine vai 
transformar-se num parque assustador 
invadido por bruxas, zombies, vampiros, 
entre outras criaturas pavorosas. São es-
peradas fantásticas atuações e arrepiantes 
surpresas. Preparados?

vamos Saltar à noite? Parque assustador 

Museu do FC Porto
Dia 31 de outubro, às 10h30; M/5; 4,50€
As doçuras e as travessuras do Halloween ali-
mentam a imaginação e a criatividade numa 
oficina pedagógica na Terra do Dragão. Os 
adultos ajudam as crianças a a construir abó-
boras originais, com técnicas que até parecem 
magia! Nesta oficina, ninguém prega partidas, 
mas guarda-se espaço para muita brincadeira.

Dino Parque, Lourinhã
Dias 29, 30 e 31 de outubro, das 18h às 22h; 
M/4; desde 9,90€ a 13€
O Dino Parque veste-se a rigor para rece-
ber o Halloween. Este ano os visitantes se-
rão surpreendidos por uma programação 
diferente com atividades diurnas e notur-
nas. Especial destaque para o percurso dos 
sustos. Quem se atreve?

A magia DO FAZ DE CONTA... Noites jurássicas

DESTAQUES

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

Feijão Verde Fun Park, Aveiro, Coimbra, Alverca, 
Sintra e Montijo
Dia 31 de outubro, às 20h30; M/3; 18€
A noite mais horripilante do ano está a 
chegar e para participar só têm de se 
mascarar para ajudar a espalhar o terror no 
Feijão Verde mais próximo. O bilhete inclui 
acesso ao evento, diversão livre, lanche e 
prémio para melhor máscara.

Auditório  Municipal Augusto Cabrita, Barreiro
Dias 31 de outubro e 1 de novembro, das 21h 
às 11h; M/6; 5€
O AMAC desafia 10 aventureiros para passa-
rem uma noite diferente. Saco-cama, escova 
de dentes e pijama são alguns dos objetos ne-
cessários para uma viagem do outro mundo! 
Na manhã, de dia 1, afinam-se as vozes para 
cantar parabéns pelo 18º aniversário do AMAC.

hallogreen NOITE ARREPIANTE

Museu das Comunicações, Lisboa
Dia 30 de outubro, às 15h; M/6 7,50€
No dia 30, a exposição da Mala-Posta vai ser 
alvo de algo assustador. Algo terrível está 
prestes a acontecer e ninguém sabe quem 
são os responsáveis que invadiram a esta-
ção de muda. Terão cometido um crime? 
Quem terá sido? Juntem-se e apareçam 
para desvendar o mistério!

Monte Selvagem, Lavre, Montemor-o-Novo
Dias 31 de outubro e 1 de novembro, das 10h 
às 17h; desde 6€ a 7€ (grátis até aos 3 anos)
Sabiam que o Monte Selvagem está a ofe-
recer 50 por cento de desconto para todos 
que visitarem a reserva natural, no fim de 
semana do Dia das Bruxas? Está garantida 
a animação super divertida e terrivelmente 
arrepiante!

Mala-posta assombrada Halloween no monte
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— Claro! — exclamou o Chico, sorrindo. — 
O truque é muito simples: eletricidade está-
tica! O tubo tinha eletricidade estática e re-
pelia o saco, que também estava carregado 
de eletricidade estática. Umas coisas repe-
lem-se, outras atraem-se! 

— Sabes que mais? Isso deu-me uma ideia 
— disse a Ana, entusiasmada. — E se usás-
semos a eletricidade estática na nossa festa 
de Halloween?

— BRILHANTE! — O grito do Carlos assus-
tou-os a todos, mas ele ignorou-os. — 
Podíamos dar a todos os convidados um 
tubo de PVC, ou um balão daqueles com-
pridos, transformados em varinhas mági-
cas. E todos poderiam dominar alforrecas 
fantasmas!

— Boa! — continuou o Chico. — E podíamos 
fazer jogos de magia e imensas experiências que fazem 
parecer que temos superpoderes!

— Espetáculo, Chico! Bem lembrado! — exclamou o Carlos, 
cada vez mais entusiasmado com a ideia. Adorava jogos 
científi cos. — E podíamos recortar muitos fantasmas de 
papel, que poríamos numa mesa, e os convidados teriam 
de tentar caçá-los com as suas varinhas!

— Mas os fantasmas de papel não vão fugir, como as alfor-
recas? — perguntou a Ana.

O Clube dos Cientistas estava reunido na sua sede, 
o incrível laboratório no quintal. Os três irmãos e a Ana, 
amiga da Catarina, tinham estado toda a tarde a fazer 
experiências. O Halloween estava quase aí e as raparigas 
desafi aram os gémeos a inventarem experiências assus-
tadoras para a festa de Halloween que estavam a prepa-
rar na escola.

De repente, o Chico tinha os cabelos em pé, um tubo na 
mão e um ar fantasmagórico. No meio do laboratório 
voava um saco de plástico, que fugia do tubo que o rapaz 
segurava. O saco fl utuava, indomável, parecia uma alfor-
reca-fantasma-voadora. Não parecia real! 

— Tens de me explicar como é que fi zeste essa alforreca 
voadora! É espetacular! 

A FESTA DE HALLOWEEN
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— Não, não — res-
pondeu o Carlos. — 
Vão tentar colar-se às 
varinhas. É uma boa 
ideia! No fi nal da fes-
ta, até se pode fazer 
uma contagem e dar 
um prémio ao maior 
Caça-Fantasmas!1

Entusiasmados, to-
dos puseram mãos à 
obra. Os dias foram 

passando e os gémeos foram inventando e construindo 
jogos com eletricidade estática. Seria uma festa interati-
va, onde todas as bruxas, fantasmas e ogres teriam uma 
varinha mágica real!

Estava tudo a postos. A turma da Catarina trabalhava em 
conjunto com o Clube dos Cientistas.

Quando chegou o dia, o ginásio estava decorado de for-
ma assustadora. À porta estavam as raparigas, a entre-
gar «varinhas-mágicas» feitas de longos balões pretos 
de modelar.

— Têm de esfregar as vossas varinhas na roupa para fa-
zer efeito — explicou a Catarina a um grupo de convida-
dos. — Assim «carregam» as vossas varinhas e vão con-
seguir afastar alforrecas fantasmas e caçar fantasminhas! 

1  Este jogo é muito divertido e até parece magia! Ensinamos-te a ser um Caça-Fantasmas 
no Caderno de Experiências. Boa sorte para a caçada!

Também conseguirão atrair latas vazias e até dobrar fi os 
de água!2

— Uau! — exclamou um convidado, recebendo a sua va-
rinha. — E também podem esfregar as vossas «varinhas 
balão» no cabelo! 
Assim, além de car-
regarem as varinhas 
com «poderes-está-
ticos», fi cam com 
os cabelos assusta-
doramente em pé! 
— completou a Ana, 
sorrindo.

O grupo de convi-
dados recebeu as 
suas varinhas ba-
lão com um entusiasmo crescente. Alguns começaram 
logo a esfregá-las nos cabelos, que fi caram eletricamente 
em pé.

— Que espetáculo! — riu um, olhando para os ami-
gos, todos despenteados como se tivessem apanhado 
um choque. — Esta vai ser a melhor festa de Halloween
de sempre!

2  Todas estas experiências são reais e podem ser usadas na tua festa de  Halloween. Se quise-
res descobrir como fazer estas experiências assustadoras e viver uma grande aventura, procura 
pelo livro O Clube dos Cientistas 8: De Cabelos em Pé. Diverte-te!

Excerto adaptado do livro O Clube dos Cientistas 8: De Cabelos em Pé
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*  Corta pedaços de papel com 
pequenas silhuetas de fantas-
mas. Quantos mais, melhor.

*  Coloca-os no centro de uma 
mesa. 

*  Enche um balão de modelar por 
cada jogador.

*  Coloquem-se à volta da mesa, 
cada um com o seu balão. O joga-
dor mais velho dá a partida.

*  Cada jogador deve tentar apa-
nhar o maior número de fantas-
mas que conseguir nos próximos 
cinco minutos. Para o conseguir 
basta esfregar a ponta do balão 
à roupa ou ao cabelo e aproxi-

mar essa ponta dos fantasmas 
espalhados na mesa. Prepara-
dos? Partida, largada…. Fugida!.

O QUE ACONTECE… 
E PORQUÊ?

 Alguns fantasmas de papel fi ca-
rão colados à ponta do balão. Isto 
acontece porque a ponta do balão, 
ao ser esfregada, adquiriu uma carga 
oposta à dos pedacinhos de papel. 
Para continuares a jogar, terás de 
ir «carregando» o teu balão de ele-
tricidade estática de vez em quando. 
Conseguirás fazê-lo rapidamente e 
ganhar aos teus amigos?

SABIAS QUE…?

Queres usar a eletricidade estática a teu favor 
e ser um caça-fantasmas? Preparado para o jogo 

mais divertido do ano? 

PRECISAS DE:

* Balões de modelar 
  (aqueles longos 
  que os palhaços usam) 
* Uma tesoura
* Papel

O QUE DEVES FAZER:

PASSO A PASSO

SABIAS QUE…?
Muitos dos fenómenos 
paranormais que levam 
as pessoas a acreditar 

em FANTASMAS (variações 
de temperatura, atração 
de objetos, efeitos de luz…) 
têm explicações científi cas 

simples. Uma delas pode 
ser… adivinhaste: 

eletricidade estática!

IDEIAS PARA PAIS & PROFESSORES

Os fantasmas, essas criaturas míticas que povoam universos imaginá-
rios há tantas gerações! E se explorassem juntos criaturas imaginárias… 
e explicações científi cas para cada uma delas? Sabiam, por exemplo, 
que o Narval está na origem do unicórnio? Qual será a origem dos lobi-
somens ou dos vampiros?
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leituras

Editora: Booksmille
M/7; 10,43€
Um estranho escultor ofereceu 
ao avô Basalto a bela estátua 
da Gata Cristy. Esta obra de 
arte, tão perfeita que parecia 
estar viva, desapareceu 
misteriosamente na mesma 
noite em que os Neandertais 
se extinguiram. Numa noite 
de luar tudo pode acontecer e, 
neste caso, aconteceu mesmo!

Editora Lilliput 
M/8; 13,49€
As cidades são locais 
movimentados com milhares 
de pessoas. Mas há outros 
habitantes nas zonas urbanas. 
As ruas, edifícios, parques, 
jardins são também o lar de 
várias espécies de animais 
selvagens, como doninhas, 
pinguins, pumas, guaxinins... 
Este livro revela os animais 
que vivem lado a lado com os 
humanos, em grandes cidades.

Editora Fábula
M/7; 14,93€
As lebres são supervelozes, 
ágeis, e andam a acelerar, ao 
passo que as tartarugas se 
arrastam e são as últimas a 
chegar. Quem leva então a 
melhor? Atenção que nem 
sempre o mais rápido é o que 
vence no fim. Esta coletânea 
de fábulas de Esopo inclui 
oito dos seus famosos contos 
exemplares, recontados em 
verso com humor e vivacidade.

Editora Booksmille
M/6; 12,59€
Preparem-se para descobrir 
animais que desconhecem, 
alguns com um aspeto tão 
bizarro quanto fascinante, como 
a lula-vampira-do-inferno, a 
formiga-panda ou o dragão- 
-marinho-folheado, entre outros. 
Qual deles será o vosso preferido?

Editora Booksmille
M/4; 12,95€
Juntem-se à Coelhinha e 
procurem o presente de 
primavera ideal, viajem com 
a Rã no verão, enquanto 
procura casa nova, descubram 
com o Esquilo porque caem 
as folhas no outono e sigam 
as misteriosas pegadas que 
a Raposa encontrou na neve 
fria do inverno.... Esta é uma 
jornada inesquecível através 
das estações do ano, que ajuda 
a criar empatia com a natureza.

Editora Nuvem de Letras
M/4; 12,90€
Sabiam que os camaleões 
mudam de cor para mostrar o 
que estão a sentir? Bem... nem 
todos. O Camilo é diferente! 
Isso, a princípio, deixa-o muito 
triste – até que descobre que a 
melhor maneira de lidar com as 
emoções é falar sobre elas! Um 
livro que ensina a falar sobre os 
nossos sentimentos.

Bando das cavernas 35: 
O mistério da gata cristy

A vida selvagem na cidade

Fábulas de esopo

Os animais mais 
extravagantes da terra

Histórias do bosque 
encantado

camilo, o camaleão
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Editora Bertrand
M/3; 10,98€
Ideal para as crianças dos 
3 aos 6 anos, que fazem 
perguntas o tempo todo, 
é um livro interativo. Inclui 
figuras de animais em 3D para 
brincarem, ao mesmo tempo 
que aprendem tudo sobre 
as espécies que habitam o 
planeta. Basta destacar o corpo 
dos animais das páginas e 
encaixar as patas para ficarem 
em pé. 

Editora Fábula
M/4; 13,99€
Um livro inspirador que celebra 
a amizade e desafia a 
vencer medos. Uma história 
encantadora com uma 
mensagem que se aplica a 
crianças e adultos: às vezes, 
temos de sair da nossa zona de 
conforto para crescer e evoluir. 
Nesta fase de arranque do novo 
ano letivo, este livro pode ser 
também uma boa sugestão 
para as crianças que resistem 
em ir para a escola. 

Editora Minotauro
M/4; 9,81€
Este livro ajuda as crianças a 
serem mais ecológicas com 
tarefas tão simples, como cuidar 
do jardim, brincar ao ar livre, 
doar brinquedos e muito mais. 
Até a criança mais pequena 
pode fazer a diferença! Com 
O Meu Primeiro Livro de 
Ecologia descobre-se tudo 
sobre como cuidar do planeta. 
nosso planeta!

Editora Orfeu Negro
M/3; 9,81€
O Pequeno Caranguejo e o 
Grande Caranguejo vão para o 
mar! “Vai ser espectacular!”, diz o 
Pequeno. E tica-tica pelas rochas 
chegam à beira da falésia. “Não 
tenhas medo, diz o Grande, vai 
correr tudo bem.” Mas as ondas 
são cada vez maiores... Será 
melhor voltar para casa? Um 
mini álbum que faz acreditar que 
com coragem, uns salpicos de 
ousadia e em boa companhia 
vamos a todo o lado!

Editora Booksmile
M/7; 9,89€
Nas férias da Família Monstro, 
vai haver de tudo… menos 
descanso! Uma simples visita 
à cabana do primo Vladislau 
transforma-se numa aventura 
de loucos. Tudo graças a uma 
estranha criatura. Será que ela é 
amigável quanto parece? Ideal 
para crianças que iniciam a 
etapa de leitura autónoma. 

Editora Booksmille
M/4; 12,95€
Dos autores de Um Abraço 
e Saudades do Teu Abraço, 
o Ouriço e a Tartaruga não 
se abraçam há muito e é tão 
difícil estar longe dos que mais 
amamos... O livro ideal para 
momentos em família, onde 
se explica às crianças como 
contornar as distâncias que nos 
separam nos tempos atuais.

Aprendo com os animais

Para lá da toca

O meu primeiro livro 
de ecologia

Coragem pequeno 
caranguejo

A família monstro 3: 
a criatura do lago

Quanto mais longa é a 
espera, maior é o abraço
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Centro Cultural Malaposta, Odivelas
De 21 de outubro a 1 de dezembro, sábados  às 16h e domingos às 11h; 
M/6; desde 6€ a 8€
O único personagem de carne e osso é o Mestre Cereja. É ele que 
conta a história a partir da sua casa-oficina, onde vai construin-
do personagens, envolto num mundo mágico de manipulação 
de objetos, marionetas e sombras Paralelamente decorre uma 
oficina de construção de objetos de madeira, a partir de dia 7.

pinóquio – da raíz ao nariz

TEATRO

Theatro Gil Vicente, Barcelos
Dia 31 de outubro, às 16h; 
M/3; 2€
Esta é a história de um fantas-
minha, com medo de pessoas 
e que sonha ser ator. Um es-
petáculo cheio de momentos 
especiais que, de forma e en-
volvente, encantará os mais 
novos. Na mensagem deste 
musical  ficam expressos me-
dos infantis e receios do des-
conhecido.

Fábrica Braço de Prata, Lisboa
Dia 30 de outubro, às 16h; 
M/2; 7€
A Joana é uma menina parti-
cularmente curiosa que ado-
ra animais Ela pensa neles a 
toda a hora: a tomar banho, 
a comer, a saltar e a correr…
Certo dia, ao despertar, quis 
ser um gato para se espregui-
çar e ficar a apanhar sol, mas 
esse dia é especial…Toca a 
acordar!

bá bum
Teatro Independente 

de Oeiras, Lisboa
De 24 de outubro a 19 de 

dezembro, domingos às 11h; 
toda a família; 7,50€ 

Através desta sessão de 
teatro para bebés faz-se 

uma viagem pelo univer-
so, que começa com uma 

história de adormecer... 

A história do 
João pateta

Teatro Sá da Bandeira, Porto
Dia 24 de outubro, às 16h; 

M/3; 7€
Um espetáculo onde o 

que é dito pode ser mais 
do que aparenta, onde 

o sangue português 
fervilha nas palavras das 
personagens. O amor e a 

inocência de uma criança 
são o ingrediente principal 
desta comédia para assistir 

em família.

A flauta mágica 
vista da lua 

Teatro das Figuras, Faro 
Dia 24 de outubro, às 11h30; 

M/3; 10€
Há anos que o 

Sarastronauta mora 
numa estação espacial 

na esperança de ter o 
sossego e a paz. O truque 
que encontrou para atrair 

pessoas para o seu mundo 
de virtude  foi criar um 
personagem chamado 

Papageno e o disfarce é 
tão perfeito que nem a 

própria filha o reconhece...

pluft – o fantasminhaSe eu fosse um animal
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Teatro Maria Matos, Lisboa
De 23 de outubro a 26 de fevereiro, sábados às 16h; M/3; 10€
Este musical infantil leva-nos a um bairro típico português e às 
aventuras de um gangue de gatos de rua. O Meu Melhor Amigo 
traz um ambiente bem português, num espetáculo cheio de cor 
e alegria, onde os valores da amizade e da solidariedade falam 
mais alto, alertando para o problema dos animais abandonados 
e para a inserção de quem pode ser diferente.

LU.CA – Teatro Luís de Camões, Lisboa
De 11 a 28 de novembro, às 11h30, 16h30 e 18h30; M/6; desde 3€ a 7€
Em cena, um intérprete e uma panóplia de utensílios, retrato das 
nossas vidas onde o consumo ocupa um lugar incontornável. Até 
que ponto pequenos gestos podem causar grandes impactos? 
Até que ponto uma torradeira pode ser responsável por desastres 
naturais, como um incêndio ou uma tempestade de areia? Até 
que ponto adicionar um cubo de gelo na bebida ou barrar o pão 
com manteiga são gestos sem consequência?

O meu melhor amigo

O estado do mundo (quando acordas)

Teatro Politeama, Lisboa
De 23 de outubro a 8 de dezem-
bro, aos fins de semana às 11h e 
às 15h; M/3; desde 7€ a 12,50€
Com a assinatura de La Féria, este 
musical (baseado no conto de 
Christian Andersen) é nada mais, 
nada menos que uma festa que 
apela à emoção Um espetácu-
lo que articula representação e 
música com cenários e guarda
-roupa deslumbrantes e em que, 
pela primeira vez, se experimen-
ta num palco português um so-
fisticado sistema de vídeo.

Teatro das Figuras, Faro
Dia 4 de novembro, às 14h30 e às 
19h; M/6; preços a anunciar
Partindo de William Shakes-
peare, a companhia Teatro 
Praga andará à volta de Ro-
meu & Julieta, a clássica his-
tória de amor que coloca no 
centro da ação dois adoles-
centes apaixonados em rota 
de colisão com as famílias e 
com uma sociedade repres-
sora. 

romeu & julieta 

A pequena sereia



30 

Estreia a 7 de outubro; M/6
Desde que regressou à cidade, Bigfoot tornou-
se uma grande estrela e o centro das atenções. 
Quando descobre que uma reserva de vida selva-
gem no Alasca está em risco, o pai de Adam vê a 
oportunidade perfeita para usar a sua fama numa 
boa causa! O problema é que ao levar a cabo esta 
missão, Bigfoot desaparece misteriosamente, 
o que obriga Adam e os amigos animais a nova 
aventura para o reencontrarem e impedirem que 
o pior aconteça…

Estreia a 14 de outubro; M/6
Quando Barney, um menino de 11 anos, 
recebe um bot (um novo dispositivo digi-
talmente conectado, que anda, fala mas 
não não funciona na perfeição), as suas ten-
tativas para o ensinar tornam-se numa hi-
lariante viagem à verdadeira amizade num 
mundo de algoritmos e redes sociais.

Estreia a 28 de outubro; M/6
Mortícia e Gomez 
estão desgostosos 
por verem os filhos 
a crescer, a faltar aos 
jantares de família e 
totalmente absorvidos 
pelo “poder dos 
telemóveis”. De forma a 
recuperarem a harmonia 
familiar, decidem 
juntar Wednesday, 
Pugsley, o Tio Fester 
e o resto do grupo 
na sua autocaravana 
assombrada e fazerem-
se à estrada para umas 
últimas “miseráveis” 
férias em família.

BIG FOOT EM FAMÍLIA 

RON DÁ ERRO

FAMÍLIA ADDAMS 2

CINEMA
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Estreia a 9 de setembro; M/6
Nesta nova aventura sobre talento e amizade, Rock Dog 2 – Há Festa 
no Parque, Bodi e a sua banda, True Blue, tornam-se famosos na ci-
dade de Snow Mountain – os fãs estão doidos com eles! Mas quando 
um magnata da música lhes dá a oportunidade de fazer uma nova 
turné com a estrela pop, Lil ‘Foxy - Bodi e os seus amigos descobrem 
que a fama tem um preço e, que só apenas permanecendo fiel a nós 
mesmos, sem nunca desistirmos dos nossos sonhos e nunca deixar-
mos de acreditar, podemos brilhar e manter vivo o Rock N ‘Roll!

ROCK DOG 2 – HÁ FESTA NO PARQUE

C M Y K          Pris Audiovisuais_HAPPY KIDS_“???????”_ 14,85X21CM

Em cena; M/6
Nesta nova aventura sobre talento e amizade, Rock Dog 2 – Há Festa 
no Parque, Bodi e a sua banda, True Blue, tornam-se famosos na cida-
de de Snow Mountain – os fãs estão doidos com eles! Mas quando um 
magnata da música lhes dá a oportunidade de fazer uma nova turné 
com a estrela pop, Lil ‘Foxy - Bodi e os seus amigos descobrem que a 
fama tem um preço e, que só apenas permanecendo fiel a nós mes-
mos, sem nunca desistirmos dos nossos sonhos e nunca deixarmos 
de acreditar, podemos brilhar e manter vivo o Rock N ‘Roll!
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TELEVISÃO

Disney +
Disponível a partir de 8 de outubro
O mundialmente famoso aventureiro Gonzo, o Grande, en-
frenta o maior desafio da vida ao passar a noite no lugar mais 
assustador da Terra – a Mansão Assombrada. Esta comédia 
musical junta Cocas, o Sapo, e todo o grupo dos Marretas, que 
desempenham o papel de adoráveis fantasmas sorridentes e 
sombrios da Mansão Assombrada, nesta aventura repleta de 
estrelas e assustadoramente engraçada.

marretas em haunted house

os fungies
 Cartoon Network

Novos episódios em outu-
bro; 

De 2ª a 5ª, às 20h15
Nos novos episódios, os 

Fingies estudarão bichos, 
guiarão uma manada de 

Trúfalos até à sua comida, 
dançarão e o Seth acabará 

transformado em rã!

my hero academia 
 Biggs

Nova temporada a partir de 
18 de outubro, às 22h; 

De 2ª a 6ª, às 22h 
Quando se nasce sem su-
perpoderes num mundo 

de super-heróis, o que 
pode acontecer? É isso 
que se vai descobrir na 
nova temporada de My 

Hero Academia. 

O amigo gigante
 Sic K

Dia 30 de outubro, às 19h
Conta a história de 

Sophie, uma menina órfã 
que sonha ter uma famí-
lia. Um dia, ela conhece 

um gigante muito gentil 
que, apesar da aparência 

intimidante possui um 
coração generoso e, por 

isso, é renegado pelos 
outros que, como todos 

os gigantes, gostam é de 
comer criancinhas! Estrea-
do no Festival de Cannes, 

trata-se de uma história 
para toda a família que 

conta com realização de 
Steven Spielberg  

Disney Channel
Estreia em outubro, às 10h15 
Sábados e domingos, às 8h45, 
12h30 e 21h40
A série conta a história de 
Liv, Andy e Mike – três alunos 
do secundário que secreta-
mente, são uma equipa de 
super-heróis, a GhostForce. 
e lutam discretamente con-
tra os fantasmas que andam 
a criar o caos na sua cidade, 
Nova Iorque.

Disney Junior
Estreia a 16 de outubro, às 10h;
Sábados e domingos, às 10h, 
16h15 e 20h15
Apesar de trabalhar muito 
bem a solo, Spidey está pres-
tes a descobrir que, com a 
ajuda dos amigos super-he-
róis, consegue lutar mais fa-
cilmente contra supervilões e 
resgatar qualquer pessoa em 
apuros de forma ainda mais 
eficaz..

ghostforce marvel spidey 
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Panda
Estreia a 11 de outubro, às 18h15; 
De 2ª a 6ª, às 9h e 18h15; aos fins de semana, às 9h, 13h e 17h15
Nesta sitcom para crianças em idade pré-escolar. Norman ajuda 
os amigos a resolver as hilariantes trapalhadas em que se metem. 
Cada episódio conta com uma empolgante música da Broadway 
que Norman, nascido com a canção no coração, interpreta para 
transmitir a sua mensagem e fazer do mundo um lugar melhor.

norman pickeltripes

especial
halloween
Disney Junior
Dias 30 e 31 de outubro,a 
partir das 9h 
No último fim de sema-
na de outubro, o Disney 
Junior promete uma pro-
gramação terrivelmente 
imperdível, especialmente 
para os fãs de Marvel Spi-
dey, Vampirina, Mickey, 
Bingo e Rolly, Chicken 
Squad, entre tantos heróis 
do canal. 

maratona
assustadora
Nick Jr.
Dias 30 e 31 de outubro, a 
partir das 11h
São cerca de três horas de 
uma maratona assustado-
ra que promete um fim de 
semana aterrorizador, com 
os episódios mais horri-
pilantes de séries, como: 
Santiago dos Mares, 
Barbapapá e Ready Set 
Dance.

halloween
no panda
Panda
Dia 31de outubro, a partir 
das 8h15  
Naquele que é o dia mais 
assustador do ano, as per-
sonagens mais populares 
da TV, como das séries dos 
Super Monstrinhos, Vera 
e o Reino dos Arco-Íris, 
Masha e o Urso saltam 
para o pequeno ecrã com 
muitas aventuras enigmá-
ticas e cheias de ação.

Nick Jr.
Estreia a 18 de outubro, às 
16h30; 
De 2ª a 5ª, às 16h30
A família de tubarões mais 
querida do mundo vai inva-
dir o ecrã da TV e convidar as 
crianças em idade pré-esco-
lar a juntarem-se a este ver-
dadeiro fenómeno da cultura 
pop em aventuras subaquáti-
cas “tubarásticas”.

Cartoon Network
De 25 e 31 de outubro, 
Durante uma semana é 
Halloween no Cartoon Net-
work! A programação incluí 
personagens carismáticas 
do canal, como Craig que 
viverá momentos muito in-
tensos e os Teen Titans Go! 
Que vão estar muito ocupa-
dos a tentar salvar o espírito 
da festa.

baby shark’s big show halloweek
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Santiago dos Mares, 
Barbapapá e Ready Set 
Dance.

halloween
no panda
Panda
Dia 31de outubro, a partir 
das 8h15  
Naquele que é o dia mais 
assustador do ano, as per-
sonagens mais populares 
da TV, como das séries dos 
Super Monstrinhos, Vera 
e o Reino dos Arco-Íris, 
Masha e o Urso saltam 
para o pequeno ecrã com 
muitas aventuras enigmá-
ticas e cheias de ação.

Nick Jr.
Estreia a 18 de outubro, às 
16h30; 
De 2ª a 5ª, às 16h30
A família de tubarões mais 
querida do mundo vai inva-
dir o ecrã da TV e convidar as 
crianças em idade pré-esco-
lar a juntarem-se a este ver-
dadeiro fenómeno da cultura 
pop em aventuras subaquáti-
cas “tubarásticas”.

Cartoon Network
De 25 e 31 de outubro, 
Durante uma semana é 
Halloween no Cartoon Net-
work! A programação incluí 
personagens carismáticas 
do canal, como Craig que 
viverá momentos muito in-
tensos e os Teen Titans Go! 
Que vão estar muito ocupa-
dos a tentar salvar o espírito 
da festa.

baby shark’s big show halloweek
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