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As Renas do Pai Natal!Histórias vindas dos confins do tempo. 
Diverte-te este Natal a rir com o Bando!

Nuno Caravela
Escrito e ilustrado por



O Bando das Cavernas

 

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. As renas do Pai Natal desapareceram e o Bando dos 
Que Têm a Mania Que São Bons, se quiser receber prendas este ano, vai 
ter de resolver a situação. Descobre como e ri às gargalhadas. Feliz Natal!

As Renas do Pai Natal!

24 de dezembro de 10 000 a.C.
19h00 - Na gruta do 

Pai Natal das Cavernas

Mas cooomo? –  gritou o Pai Natal, desesperado.

– Bem… – respondeu, o Duende – alguém subiu até cá acima, 

às montanhas escarpadas, e soltou as renas! 

Estavam o Pai Natal e o Duende a dar voltas e mais voltas à cabeça, 

tentando perceber

quando o Duende teve uma ideia. 

– Pai Natal, e se fosses verificar no teu livro, os nomes de quem 

recebe e não recebe prendas este ano? Só alguém que se tenha portado 

muito mal o ano inteiro é capaz de uma maldade tão grande como 

– Boa ideia! – exclamou o Pai Natal, dirigindo-se ao escritório onde 

guardava o «Livro de Registos Anuais do Comportamento das Crianças 

e Adultos da Pré-história». Mas assim que lá chegou, gritou de novo:

– Desapareceu? Mas cooomo?  

– Desapareceram?  

 

quem poderia ter feito uma maldade daquelas, 

soltar as renas na véspera do dia de Natal! 
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O Bando das Cavernas

Ao mesmo tempo que o Pai Natal e o Duende desesperavam 

lá no alto das montanhas escarpadas, cá em baixo, no vale, 

– Aaaaatchiiim! – espirrou o Pinguinhas. – Nunca pensei que 

corresse assim tão bem!

– Pois foi! Eh! Eh! Eh! – concordou o Tremoço, olhando para 

o Crava. – 

de a ir espreitar foi genial! 

– Eu sei! Eu sei! – disse logo o Crava, armado em bom.  – E ainda 

bem que resolvi trazer o «Livro de Registos Anuais do Comportamento 

das Crianças e Adultos da Pré-história». Pelas vezes que nos puseram                                                                                                                                          

                               eu bem sabia que este ano já devíamos estar 

na lista dos que não vão receber prendas!   

– Aaaaatchiiim! E a ideia de soltarmos as renas ainda foi mais 

genial! – exclamou o Pinguinhas. – Se nós não recebemos prendas, 

então também ninguém recebe . Sem l ista, nem transpor te , 

o Crava, o Tremoço e o Pinguinhas riam às gargalhadas.

a caminhada que combinámos fazer hoje pela montanha

A ideia que tiveste, quando passámos perto a gruta do Pai Natal,

de castigo na escola, 

este ano não há prendas para ninguém! Ah! Ah! Ah!

O Bando das Cavernas As Renas do Pai Natal!

O que o Crava, o Tremoço e o Pinguinhas não sabiam é que 

se tinham escondido ao vê-los passar e que acabaram por escutar 

a conversa deles. 

Assim que o bando rival se afastou, o Kromeleque foi logo ter 

com o Tocha, a Ruby, o Menir e o Sabre e contou-lhes o sucedido.

                                                                                logo no ano 

em que eu pedi o novo livro do Zeca Aventura! – irritou-se o Menir. 

– Se eu os apanho…

Subitamente, a Ruby fez a carinha da boa ideia.

– OK – riu-se logo o Tocha, ao ver o sorriso da amiga. – Conta 

lá qual é o teu plano para darmos uma lição a esses três!

 saltando de um lado para o outro. 

– A minha ideia é esta… – disse a Ruby. E, aproximando-se dos 

amigos, segredou-lhes qualquer coisa.

– Esse plano é demais! – exclamou o Menir. – Tenho a impressão 

de que este vai ser o Natal mais divertido de sempre! 

As Renas do Pai Natal!

o Kromeleque e o Tzick , que t inham ido levar o lanche à casa da avozinha,

– Aqueles totós tinham de fazer uma maldade destas

– Sim, sim, diz lá! –  gritou o Kromeleque cheio de curiosidade, 

– Ah! Ah! Ah! – riram-se todos no final. 
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O Bando das Cavernas

Depois de a Ruby ter enviado um e-mail ao Pai Natal e ao Duende 

a relatar o sucedido, os dois desceram das montanhas escarpadas, 

juntaram-se ao Bando das Cavernas e foram todos ao encontro do 

Bando dos Que Têm a Mania Que São Bons.  

                                                             – gritou o Pai Natal das 

Cavernas, assim que os viu. – Devolvam-me imediatamente o «Livro de 

Registos Anuais do Comportamento das Crianças e Adultos da Pré-

-história».  

– Mas… mas… – como é que nos descobriu? – gaguejou o Crava, 

entregando imediatamente o livro.

– Não interessa! – gritou o Pai Natal, furioso. – E ainda por cima soltaram 

as renas. Agora elas andam por aí a voar e não há tempo para as apanhar!

                                                  – lamentou-se baixinho o Tremoço 

para o Pinguinhas –, sem renas para puxar o trenó, se calhar ainda vamos 

ficar mais Natais 

Foi então que a Ruby disse qualquer coisa ao 

ouvido do Pai Natal. Depois, virando-se 

para o bando rival,  perguntou:

– Apesar do que fizeram, querem 

que o Pai Natal vos

– Bem… – disse logo o Crava, envergonhado – eu 

O Bando das Cavernas

– O que vocês fizeram foi muito feio! 

Vão ficar cinco Natais sem receberem prendas!

– Estamos mesmo tramados

retire o castigo?

sei que não nos portámos lá muito bem, mas…

sem prendas…

As Renas do Pai Natal!

– Então – interrompeu a Ruby –, para que todos recebam prendas 

este Natal, incluindo vocês os três, terão de fazer exatamente o que 

eu vou dizer. 

– Aceitamos! – respondeu o Bando dos Que  Têm a Mania Que 

São Bons, resignado.

E foi assim que, nessa longínqua noite de Natal pré-histórica, o Pai 

Natal atravessou o céu estrelado voando num trenó puxado por… 

– Olha lá, Crava – queixou-se o Tremoço –, estão todos a rir da 

nossa figura. Se calhar não devíamos ter aceitado a ideia da Ruby e…

                                                           – O que é que tu querias? 

Ficar cinco Natais sem receber prendas?

– Não, mas…

– Aaatchiiim! – espirrou o Pinguinhas. – Desculpem, 

Claro que, ao verem aquelas «renas» do Pai Natal, 

tão cómicas, o Bando das Cavernas desatou a  rir sem 

parar, durante muito tempo.

As Renas do Pai Natal!

Aceitam?

três renas muito especiais.

– Cala-te! – gritou o Crava, furioso.

acho que sou alérgico a disfarces de rena!
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O Bando das Cavernas

A verdade é que, nessa noite, o Pai Natal conseguiu dar a volta ao 

mundo pré-histórico e entregar todas as prendas. Com a ajuda das suas 

novas «renas», 

– Ruby – perguntou o Menir –, como é que tens sempre tão boas ideias?

– Sei lá! – respondeu ela. – Deve ser da mesma maneira que tu te 

lembras das

– Por falar nisso – exclamou o Menir –, posso contar uma anedota? 

– Estão dois espelhos na sala. E um pergunta ao outro: «Já pensaste na 

prenda que vais pedir ao Pai Natal?» E o outro responde: «Estou a  refletir…»

– Ah! Ah! Ah! Essa é a piada de Natal mais seca de sempre! – riu-se 

logo o Kromeleque. E, claro desataram todos às gargalhadas.

                                  Feliz Natal e…

Junta-te ao Bando!

Conversa com o Bando em
    obandodascavernas

Descobre toda a coleção emDescobre toda a coleção em

Fim

370

O Bando das Cavernas

o Natal foi salvo.

piadas mais secas. Ah! Ah! Ah!

– Sim, conta lá… – disseram todos.

Afc_Imp_RevHappyKids_148,5x210_Conto.pdf   1   03/01/2019   15:55



Afc_Imp_RevHappyKids_148,5x210_Conto.pdf   1   03/01/2019   15:55



10 

Preparados para ter um natal mais divertido?
Apresentamos 40 sugestões incríveis para toda a família: 

parques, Aldeias e vilas de Natal, peças de Teatro,  
musicais, Mercados, feiras, circo, concertos...  

há de Tudo para todas as idades. Preencham os vossos 
dias com as mais alegres atividades natalícias. 

CAPA

11 
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perlim

Praça da Republica, Redondo, Évora
De 4 a 19 de dezembro, das 15h às 
18h; toda a família; grátis
As fotografias com o Pai Natal, 
os passeios de charrete na com-
panhia dos duendes, a casa do 
Pai Natal, a pista de gelo, a Hora 
do Conto, a oficina do Pai Natal, 
o mercadinho são (apenas) al-
gumas das atrações da última 
edição de O Natal é Aqui que, 
desde 2015, proporciona o am-
biente perfeito para a festa da 
família. 

Natal é aqui!

Quinta do Castelo, Santa Maria da Feira 
De 1 a 30 de dezembro, das 13h30 às 19h; M/3; desde 6€ a 12€ 
O parque temático mais original de Portugal já brilha! O Pai Natal 
chegou à Quinta do Castelo a 30 de novembro e por lá se instalou, 
na Lapónia de Perlim, onde permanecerá até ao final de dezem-
bro. Perlim está transformado numa galáxia de histórias, música e 
alegria. Entre as novidades para 2021 estão previstos sete estreias 
de espetáculos, uma experiência sensorial e uma parada.

Parque da Liberdade, Newsmuseum, Terreiro do Palácio Nacional de Sintra
De 1 a 23 de dezembro, 5ªs e 6ªs das 9h às 17h, sábados e domingos das 11h 
às 19; toda a família; grátis
À semelhança dos anos anteriores, à exceção de 2020, o Reino do Na-
tal ocupará a bela vila de Sintra em espaços diferentes. Da programação 
fazem parte oficinas, mercado, jogos, atividades desportivas e muita ani-
mação de rua. Especial destaque para a decoração do Parque da Liberda-
de que estará vestido para nos transportar para um mundo da fantasia. 

Reino do natal

Zoo de Lagos 
De 4 a 26 de dezembro, das 10h às 
17h; M/4; desde 10€ a 18€ 
Para sentir a magia do Natal, o 
Zoo de Lagos promete momen-
tos cheios de cor e alegria.  A não 
perder as animações de rua, insu-
fláveis, teatro, jogos tradicionais e 
as habituais sessões de alimenta-
ção dos pelicanos, lontras e pri-
matas. Atenção que os residentes 
no Algarve têm desconto no bilhe-
te. Apareçam para fazer a festa!.

natalÂNDIA
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Cascais
Até 26 de dezembro; toda família; 
desde 4€ a 5€ (roda gigante)
Para evitar aglomerações, o Na-
tal vai passar à porta dos casca-
lenses. É o regresso do cortejo, 
onde não vão faltar as renas nem 
os ajudantes do Pai Natal, pre-
sentes, música e, claro, o próprio 
Pai Natal. Uma das tradições em 
Cascais, a roda gigante, não po-
dia faltar, mas este ano “assenta 
arraiais” nos Jardins do Casino Es-
toril.. Também dispõe de percur-
sos pedestres, jardins temáticos e 
zona para fazer piqueniques. 

Cascais é natal
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Castelo de Montemor-o-Velho, Coimbra
De 2 a 30 de dezembro, das 10h às 18h; toda família; desde 5€ a 6€
A fantasia vai invadir o Castelo Mágico e oferecer a miúdos e graúdos 
muitas e boas surpresas! Espetáculos de entretenimento, neve, pis-
ta de gelo, insufláveis, exposições, visita à casa do Pai Natal, carrossel, 
passeios com animais, mercadinho, são algumas das experiências que 
prometem transformar o Castelo de Montemor-o-Velho num lugar en-
cantado, perfeito bons momentos em família. 

Castelo mágico

Diverlanhoso, Oliveira, Braga 
Até 30 de dezembro; toda a família;  
desde 5€ a 10€
Para quem gosta de sair à rua 
nesta altura propomos uma visi-
ta a um novo espaço de anima-
ção natalícia, situado a norte do 
país. “Uma Aventura de Natal” é 
o nome deste evento mágico 
da DiverLanhoso que pretende 
oferecer um Natal de 2021 ines-
quecível, graças a um conjunto 
de atividades e aventuras me-
moráveis.

UBBO, Amadora, Lisboa
Até 30 de dezembro, das 10h às 
14h e das 15h, às 19h; M/3; desde 
10€ a 22,50€
De portas abertas desde se-
tembro, a “cidade das crianças” 
está decorada a preceito para 
receber os seus ilustres visi-
tantes. Neste Natal, há acões a 
decorrer que dão prémios, en-
sinam as crianças a serem soli-
dárias e também as incentivam 
à criar vídeos no Tik Tok durante 
a visita à Kidzania.

Altice Forum Braga
Até 2 de janeiro, aos fins de sema-
na e feriados, às 17h30 ; M/3; desde 
12€ a 25€
O Pirata Tragaldabas e Pedrito 
mergulham no mar em busca 
dum tesouro. Juntos vão explo-
rar paisagens, conhecer habi-
tantes incríveis e descobrir um 
inimigo perigoso: a poluição. 
Espetáculo circense com artis-
tas internacionais, que procu-
ram alertar para a importância 
de proteger os oceanos.

Uma aventura de Natal kidzania oceanika circus

CAPACAPA

Parque Eduardo VII, Lisboa 
Até 2 de janeiro, aberto de 2ª a 5ª, 
das 12h às 21h, 6ª e sábado até às 
24h, domingos, das 10h às 22; toda 
a família; grátis
Já vai na 6ª edição, o mercado 
mais mediático de Lisboa. A roda 
gigante, a pista de gelo, o car-
rossel, o comboio, a casa do Pai 
Natal, as oficinas criativas são as 
atrações mais procuradas pelas 
crianças. Mas há mais para ver no 
Wonderland.

wonderland

13 13 

Castelo de Óbidos 
De 30 de novembro a 2 de janeiro, 11h -16h, 11h -19h, 16h-20h; M/3; desde 
4,50€ a 40€ (bilhete familiar)
Quem passar por Óbidos nesta altura do ano não se livra da temática 
natalícia. Espetáculos, concertos, pista de gelo, roda gigante, simulador 
de realidade virtual, air bungee, trampolins, jogos, rampa do gelo, arvo-
rismo, carrossel, casa do Pai Natal, presépio, comboio e muita, muita 
animação. Há de tudo um pouco e para todos os gostos e idades. 

óbidos vila natal

Teatro Villaret, Lisboa
Dias 8, 11 e 18 de dezembro, às 
16h; M/6; 10€
Cine-Teatro da Chamusca, Santarém
Dia 19 de dezembro, às 18h; 5€
“Mais vale ser cego de todo, do que 
ter um ar destes”, é a opinião de 
Pickles, a pulga, que cai na orelha 
do velho Scrooge, que odeia o 
Natal. De forma diferente, Pickles 
vai narrar a viagem que Scrooge 
inicia quando é confrontado por 
três espíritos natalícios que o ten-
tam redimir dos erros do passado.

Museu da Música Mecânica, Palmela
Mês de dezembro, todos os fins de 
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desde 3,50€ a 6€ 
Descobrir as músicas que ani-
mavam o Natal há mais de 100 
anos, é o que propõe o Museu 
da Música Mecânica. Durante 
todo o mês de dezembro, estão 
previstas visitas temáticas com 
música ao vivo, onde se pode 
ver as mais fantásticas peças 
da coleção do museu alusivas à 
época natalícia. 

Auditório Carlos Paredes, Lisboa
Até 19 de dezembro, sábados, 
domingos e feriados, às 11h e às 
15h; M/3; desde 8€ a10€
Era uma vez um grupo de 
duendes que andavam em al-
voroço na preparação para o 
evento do ano. Mas eis que o 
inesperado aconteceu: Pai Na-
tal foi raptado! E agora? Para 
descobrirem como acaba a his-
tória vejam o Spetáculo de Na-
tal, um show de Natal que tem 
tudo para ser um espetáculo.

Conto de natal spetáculo de natal
o natal Entre  
caixas de música
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O fabuloso circo de natal

Auditório de Lavra, Matosinhos
Dia 11 de dezembro, às 11h; M/6; 
13,50€
Altice Arena – Sala Tejo, Lisboa
Dia 18 de dezembro, às 11h; desde 
16€ a 25€
Espetáculo musical, baseado no 
filme Madagáscar. Alex, o Leão; 
Marty, a Zebra; Melman, a Gira-
fa; Glória, o hip-hipopótamo; e 
os conspiradores pinguins vão 
contar toda a história de uma 
fuga... Preparem-se para fazer 
parte desta aventura hilariante!

Madagáscar

Reservatório Mãe D’Água das Amoreiras, Lisboa
Até 9 de janeiro, vários horários; M/3; desde 12€ a 20€
Depois do sucesso no Porto, chega a Lisboa o Fabuloso Circo de 
Natal, um espetáculo virtual surpreendente e divertido. Nesta 
aventura, guiada pela voz de Nuno Markl, podem contar com os 
truques e performances mais loucas e mirabolantes, desde núme-
ros artísticos com trapezistas, passando por acrobatas, terminando 
com palhaços e animais vindos dos quatro cantos do mundo.

Arena AM LIVE – MAR Shopping Matosinhos
Até 5 de janeiro, vários horários; M/3; desde 18€ a 19,50€
Este ano, o tradicional conto de uma das mais belas princesas ganha 
uma nova vida. É chegado o momento da Cinderela brilhar e decidir 
o futuro, pois já ninguém a pode impedir de dar voz ao seu coração. 
Numa aventura musical repleta de humor, energia, magia e força, esta 
história levará cada um de nós a lutar pelo que acredita. Ninguém fica-
rá indiferente à força desta nova Cinderela: emancipada.

A nova cinderela no gelo

Auditório Casino Estoril, Lisboa
De 4 a 19 de dezembro, sábados às 
11h e às 16h, domingos às 11h e às 
15h; M/3; desde 13€ a 15€
Neste musical infantil ficamos 
a conhecer a história de dois ir-
mãos, Claus e Natalino, rivais, com 
valores diferentes e que vivem às 
avessas para ganhar o cargo mais 
apetecível  de todos: o de Pai Na-
tal.  Qual deles leverá a melhor, só 
ficarão a saber depois de assistir a 
esta peça que fala sobre amizade. 

CAPA

claus – o irmão
do pai natal
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Coliseu dos Recreios, Lisboa
Dias 5, 19 e 25 de dezembro, às 17h; M/3; desde 
17,50€ a 25€
Para muitos, Natal sem ir ao circo não é Natal. 
A pensar nas famílias que seguem a tradição 
à risca, o Circo do Coliseu regressa convida 
a viajar numa aventura  ao som de cristais, 
cartolas coloridas, entre outras mais alegrias, 
onde só cabem sonhos magistrais. Prepara-
dos para entrar no único lugar onde se sonha 
acordado?

Circo do coliseu

Coliseu Porto Ageas, Porto
Dias 10, 12, 15, 19, 22, 23, 15, 16, 29, 30 de dezem-
bro e 1 e 2 de janeiro; vários horários; M/3; desde 
8€ a 18€
Acrobacia, humor, malabarismo, trapézio, dança, 
arco e bola aérea, ilusionismo e um globo radical, 
música original e uma banda sci-fi. Esta é a pro-
posta do Circo de Natal do Coliseu Porto que es-
treia a 10 de dezembro e, até 2 de janeiro, garante 
magia e diversão intergalática na Baixa portuense.

Circo de natal 

17 Calçada da Ajuda 80, Lisboa
lucateatroluisdecamoes.pt

luzes de natal 
Teatro Miguel Franco, Leiria
Dia 5 de dezembro, às 10h e às 11h30; bebés até aos 36 meses; 5€ 
Convento São Francisco, Coimbra
Dia 12 de dezembro, às 10h e às 11h30; 5€
Teatro Stephens, Marinha Grande
Dia 18 de dezembro, às 16h; 5€ 
Os Concertos para Bebés vão dar um prenda especial no sapatinho. Terão a figurinista, cenógrafa e 
aderecista como solista convidada. Vai valer muito a pena!

Teatro Politeama, Lisboa 
Até 30 de janeiro, aos fins de semana, às 10h, 11h e às15h ; M/3; desde 10€ a 12,50€
Um musical de Filipe La Féria baseado no conto de Hans Christian Andersen, que pode ser visto como uma 
grande festa. A Pequena Sereia é um espetáculo cheio de mensagens importantes que ajuda a descobrir 
um mundo onde o sonho não acaba, assim como ensina a sermos persistentes para alcançar e continuar a 
lutar pelos nossos ideais.

A pequena Sereia
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M/3

Porto
Auditório Exponor

07—20
Mar.2022

Lisboa
TeatroMariaMatos
07.Out.2021—
—27.Fev.2022

panda e os caricas – o musical na ilha Mercado Sant’Ana– Centro Cultural 
Leiria
Dia 18 de dezembro, às 15h30 e 
17h30; M/6; 3,50€
Este musical retrata a história de 
Bela. Uma menina incompreen-
dida, que vê a sua vida mudar 
quando encontra um palácio no 
meio da floresta. Muito assus-
tada, é guiada por Lumiére, um 
castiçal que ganha vida, rumo 
a numa aventura onde até o 
Monstro mais assustador pode 
vir a ter o coração mais doce.

A bela e o monstro

Teatro Maria Matos, Lisboa 
Até  26 de fevereiro, aos sábados às 16h; M/3; 10€
O Meu Melhor Amigo leva-nos às ruelas de um bairro típico portu-
guês e às aventuras que lá vamos viver com um divertido gangue de 
gatos de rua! Sofia, uma mulher vinda de um país estrangeiro, agora 
habitante do bairro, e o casal de cães – Manjerico e Sardinha, juntam-se 
aos gatos e vão formar o grupo de amigos mais divertido e improvável 
de sempre. Um espetáculo cheio de cor e alegria!

O meu melhor amigo

Emergente Centro Cultural, Marco de 
Canaveses, Porto
Dia 18 de dezembro, às 16h30; 
M/3; €
Em vésperas de natal, uma notí
cia bombástica deixa todos de 
queixo caído: o Pai Natal foi rapta-
do e com ele todos os presentes!? 
Um espetáculo que realça a im-
portância do espírito da quadra 
no exercício do dia-a-dia, para a 
construção de um Ser mais cons-
ciente de si e do outro

O que é o natal?
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M/3

Porto
Auditório Exponor

07—20
Mar.2022

Lisboa
TeatroMariaMatos
07.Out.2021—
—27.Fev.2022

Portimão Arena
Dia 11 de dezembro, às 11h e às 15h; desde 20€ a 35€
Arena D’Évora
Dia 12 de dezembro, às 14h30 e às 18h; desde 20€ a 35€
Campo Pequeno, Lisboa
Dias 18 e 19 de dezembro, vários horários; M/2; desde 17,50€ a 40€
Pavilhão Rosa Mota, Porto
Dias 26 e 27 de dezembro, às 14h30 e às 18h; desde 18€ a 35€
Multiusos de Guimarães
Dia 2 de janeiro, às h; desde 20€ a 35€ 
Trata-se de mais um espetáculo cheio de vida, cor, ritmo e música, 
como só o Panda e os Caricas sabem fazer! 
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Teatro da Cerca de São Bernardo, 
Coimbra
Dia 18 de dezembro, às 11h; M/3; 
desde 5 a 10€
Estreado em 2015, Ficar a Ver 
Estrelas assenta num reportório 
de músicas de Natal do cancio-
neiro Galaico-português. É um 
irresistível presente desta dupla 
de intérpretes –Taleguinho, pre-
sença habitual nos sábados para 
a Infância no TCSB.

Ficar a ver estrelas

20 

©
 T

od
as

 a
s f

ot
og

ra
fia

s:
 D

R

Casa da Música, Porto
Dias 19 e 20 de dezembro, às 10h, 11h30 e 16h; M/3; desde 7,50€ a 10€
A vida e a obra de Sophia de Mello Breyner são a inspiração para este 
concerto, que se alimenta de poemas e textos da autora portuense. A 
liberdade de sílaba a sílaba fazer emergir o nosso próprio poema, o jo-
gar o som das coisas para que possam nadar no mar do silêncio, tudo 
isso se apresenta em formato canção num concerto intimista. Sophia é 
mar, natureza, cidade, tempo.

SOPHIA 

Teatro Armando Cortez, Lisboa
Até 30 de janeiro, aos fins de 
semana, às 15h; M/3; 11€
Está em cena até janeiro no 
Teatro Armando Cortez (Casa 
do Artista), um clássico de to-
dos os tempos produzido pelo 
TIL – Teatro Infantil de Lisboa. A 
história de Heidi, uma menina 
genuína, que depois da morte 
dos pais, fica entregue aos cui-
dados do avô, um homem de 
poucas palavras, que vive isola-
do nos Alpes Suíços.

Europraque, Santa Maria da Feira
Dia 12 de dezembro, às 15h30 ; 
M/3; desde 13€ a 15€
Inspirada na história original 
de Charles Perrault esta Bela 
Adormecida é uma adapta-
ção de  Fernando Gomes, que 
já nos habitou ao seu humor 
e personagens únicas. Podem 
contar  com muita música à 
mistura e com um ‘twist’ sur-
preendente que faz vibrar miú-
dos e graúdos do início ao fim 
do espetáculo.

Bang Avenue, Torres Vedras
Dia 19 de dezembro, às 10h30; 
M/1; 8€
Este ano há um problema na 
Fábrica dos Brinquedos do Polo 
Norte: O Pai Natal ficou doente.
Conseguirão os duendes entre-
gar a tempo todos os brinque-
dos? Uma peça de teatro infan-
til cómica e interativa com três 
divertidos duendes entre as 
personagens, mais uma duen-
de má e a, imprescindível, parti-
cipação de crianças do público!

heidi A bela adormecida A fábrica dos brinque-

CAPA

Fábrica Braço de Prata, Lisboa
Dia 18 de dezembro, às 11h; M/2; 7€
A Antónia vive em Belém numa 
casa com um quintal cheio de 
flores e árvores de fruto. Entre 
elas há um pinheiro que não está 
feliz. Deseja tanto ajudar a amiga 
Antónia, que vende fruta, mas 
não sabe o que há de fazer, só 
diz que não serve para nada… A 
primeira noite de Natal traz uma 
surpresa a este pinheirinho!

pinheirinho de natal

21 21 

Teatro Armando Cortez – Casa do Artista, Lisboa
Até 30 de janeiro,  aos fins de semana e feriados, às 11h; M/3; 10€
Um encontro inesperado entre algumas personagens extraídas de ou-
tras histórias, que foram convidadas para uma festa de 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. 
Porque importa saborear os momentos de partilha dos prazeres mais 
simples da vida. Tudo isto parece... Extraordinariamente simples!

Feliz aniversário

Altice Forum Braga
Dia 12 de dezembro, às 15h; M/3; 
12€
Neste musical vamos acompa-
nhar o Natal da Mafalda. Uma 
menina mimada que não teve 
um comportamento exemplar 
ao longo do ano, mas mesmo 
assim exige receber uma bo-
neca nova de presente. Com 
a ajuda de um velho livro dos 
sonhos, cabe à ternurenta Avó 
Natal ajudá-la a distinguir o que 
está certo do que está errado.

CAE Guimarães
Dia 17 de dezembro, às 21h30; 
M/2; desde 12€ a 16€
Estão todos convidados para 
a estreia absoluta deste musi-
cal sobre as aventuras da mí-
tica personagem do escritor 
italiano Carlo Collodi, Pinó-
quio, o musical ganhará vida 
no dia 17 de dezembro, pelas 
21h30, no Centro de Artes e 
Espetáculos de Guimarães, 
São Mamede. Ideal para ver 
em família.

C.C.C. Angra do Heroísmo, Ilha 
Terceira, Açores
Dia 23 de dezembro, às 21h30 e dia 
26, às 15h; M/3; desde 5€ a 7,50€
No Natal de 2021, sugerimos 
que vistam a vossa melhor fan-
tasia para viajar pelo mundo 
mágico da Disney, num con-
certo para toda a família. Um 
Natal com a Magia da Disney 
conta as atuações da Filarmó-
nica da Associação Cultural do 
Porto Judeu e muitos convida-
dos. A não perder.

Um sonho de natal pinóquio natal com a disney
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O anel do unicórnio

Herdade do Sobral, Vila Nova de Santo 
André, Santiago do Cacém
Até 26 de dezembro; grátis 
Nesta Vila Natal não vão faltar 
diversões, sobretudo aos fins de 
semana. As crianças são convi-
dadas a escrever a carta ao Pai 
Natal, a saltar no trampolim e no 
insuflável, a fazer tiro ao arco e, 
melhor ainda, a andar no trenó 
do Pai Natal. A Vila Natal é um 
espaço criado e integrado no 
parque temático Black Pig – Vila 
do Gin, na época natalícia.

Vila Natal 

LU.CA – Teatro Luis de Camões, Lisboa
Até 19 de dezembro, aos fins de semana e feriados, às 11h30 e às 16h30; 
M/6; 3€
Conta a história de um rapaz farto de ser filho de dois cantores de 
ópera. Ele próprio vive dentro de uma ópera que nunca acaba... 
Quem disse que a ópera não é para crianças, enganou-se! O Anel 
do Unicórnio – Ópera em Miniatura é uma boa maneira de apre-
sentar o género aos mais novos e conquistar novos públicos. 

Teatro M. Joaquim Benite, Almada
Até 19 de dezembro, sábados às 16h, domingos às 11h e às 15h; M/6; 10€
Baseado em As viagens de Gulliver, livro escrito pelo irlandês Jona-
than Swift e publicado pela primeira vez em 1726. Fala de Lemuel 
Gulliver, cirurgião e náufrago, que acorda em Lilliput, onde o tama-
nho minúsculo dos habitantes parece tornar as suas discussões e 
preocupações ridículas. Uma segunda viagem leva-o até ao reino 
dos gigantes, onde novamente o tamanho lhe dá outra perspetiva 
do comportamento humano. Mas há mais...

gulliver

Museu da Marioneta, Lisboa
De 21 a 23 de dezembro; 10h-
-12h30/ 14h30-17h; M/6; 6€ (por 
sessão)
Para estas férias de Natal, o Mu-
seu da Marioneta propõe dar a 
conhecer várias maneiras de se 
celebrar a quadra em diferentes 
partes do Mundo. A ideia é imagi-
nar o Natal de forma especial, em 
torno dos cinco continentes  e em 
que o ponto de partida é o Museu 
da Marioneta. Preparados?

Natal é no museu!
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Editora: Booksmille
M/7; 9,30€
Nada é como antigamente, e o 
Pai Natal está mesmo confuso 
com os pedidos que recebeu 
da criançada. Como é que 
ele vai entregar os presentes, 
se nem se sabe o que é uma 
BTT ou uma Playstation? Uma 
história divertida que faz sonhar. 
Juntem-se ao Pai Natal, ao Álvaro 
e ao Francisco numa grande 
aventura pela magia do Natal. 

As visitas do pai natal
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leituras

Editora: Zero a Oito
M/3; 6,39€
O Lobo não gosta nada 
do Natal. Na verdade, as 
festividades até lhe dão dores 
de cabeça. Quando chega o 
dia 24 de dezembro, os amigos 
decidem que está na hora de 
mostrar ao Lobo o que tem 
esta festa de tão especial. 
Descubram com ele como o 
natal é uma época mesmo 
...maravilhosa!

Porto Editora
M/10; 10€
A consoada em casa da Joana é 
cheia de abundância e alegria. 
Contudo, a menina lembra-se 
do amigo Manuel, que nem 
vai ter presentes. Decide, por 
isso, dar-lhe o que recebeu 
Guiada por uma estrela, 
Joana descobre, nessa noite, o 
verdadeiro Natal. Uma história 
intemporal escrita por uma das 
grandes poetisas portuguesas,  
Sophia de Mello Breyner 
Andresen.

Editora: Nuvem de Letras
M/7; 10,32€ 
Quem nunca sentiu a emoção 
da chegada do Natal? A magia 
da época, o desejo de que os 
dias passem depressa... E que tal 
tornar a última semana até ao 
Natal ainda mais emocionante?
Com as deliciosas ilustrações 
e um texto divertido este livro 
sugere uma nova tradição para 
toda a família: a contagem 
decrescente até esse dia tão 
especial.

Editora: Editorial Presença
M/7; 14,32€
Da autora da série bestseller 
Harry Potter, chega uma 
aventura comovente e 
apaixonante que fala sobre o 
amor de uma criança pelo seu 
brinquedo preferido e até onde 
está disposta a ir para encontrá-
lo. O Porquinho de Natal tem 
tudo para se tornar um clássico 
para toda a família.

Editora: Alfarroba
M/4; 10€
Brilhante adora morder as velas 
e pedir um desejo. Quem não 
gosta? Todos os anos, a Brilhante 
repete: “Este Natal, quero ser eu 
e os meus amigos a conduzir 
o trenó do Pai Natal”. Quando 
o seu sonho se transforma em 
realidade, a Brilhante descobre 
que nada é mais importante do 
que o poder da amizade e que 
nunca, mas nunca, devemos 
desistir dos nossos desejos.

o lobo que não gostava do 
natal 

A noite de natal
5 noites até ao natal

Porquinho de natal

Os novos ajudantes 
do pai natal
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Editora: Pato Lógico
M/6; 14,50€
Um livro que ensina, tanto 
a crianças como adultos, 
a navegar por diversas 
aprendizagens sobre os 
recursos do oceano e medidas 
devemos tomar para preservar 
os diversos ecossistemas, que 
podem passar por gestos tão 
simples como variar de peixe na 
nossa alimentação.

Editora: Orfeu Mini
M/5; 13,41€
O Henrique provou uma palavra, 
depois uma frase e depois 
um livro inteiro. Assim tudo 
começa... Primeiro desenhamos 
um ponto, depois uma linha, 
depois um personagem e 
depois uma história. Vamos criar 
e construir um livro ilustrado que 
não será para comer mas sim 
para ler e desfrutar. O Incrível 
Rapaz que Comia Livros conta 
a história de um rapaz com um 
apetite insaciável por livros.

Editora: Booksmille
M/9;12,59€
Leitura ideal para crianças e 
jovens com preocupações 
ambientais, assim como para os 
pais e educadores que querem 
tornar o dia-a-dia em casa mais 
ecológico. Escrita acessível e com 
capítulos curtos, alia o humor 
das ilustrações a medidas muito 
originais para salvar o planeta.

Editora: Jacarandá
M/5; 8,72€
Após o sucesso dos outros 
livros, Andy Lee pede aos seus 
leitores de todo o mundo para 
não abrirem este livro. NUNCA! 
As ilustrações fortes e vibrantes 
captam desde a primeira 
página. Não Abras Este Livro 
Nunca é interpretado por um 
personagem cheio de humor, 
que implora aos leitores que 
não virem a página. Hilariante 
e cativante, do início ao fim, é 
para leitores de todas as idades.

Porto Editora
M/10; 8,80€
Quem quer viajar até ao Planeta 
Azul? Não precisam de embarcar 
num foguetão, de vestir um fato 
espacial, de se prepararem para 
encontros imprevisíveis com 
seres e paisagens distantes. O 
Planeta Azul está bem perto, 
debaixo dos nossos pés: é a 
Terra, tão conhecida e tão 
ignorada, sempre capaz de nos 
fazer refletir e deslumbrar. Um 
livro que fala sobre as questões 
ecológicas de modo acessível

Porto Editora
M/3; 9,52€
Porque será que determinadas 
características de uma pessoa 
por vezes nos agradam mas 
outras vezes nos incomodam? 
O Rui e a Rita são muito 
diferentes um do outro. Aceitar 
as difer+9enças nem sempre 
é fácil... Mas quem disse que 
seria? Este livro convida a 
compreender o que nos 
diferencia, mostrando o efeito 
mágico dos opostos.

Os peixes que 
fugiram da história

O incrível rapaz 
que comia livros

Este livro vai ajudar a 
arrefecer o planeta

Não abras este livro 
nunca

O planeta azul

gosto de ti (quase sempre)
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Estreia a 16 de dezembro; M/6
Depois de Mysterio ter revelado ao mundo a 
sua identidade como Homem-Aranha, Peter 
Parker sente-se profundamente desconfortá-
vel. Com a vida pessoal devassada, só deseja 
voltar aos tempos em que era um simples des-
conhecido. Por isso, pede ao Doutor Estranho 
que lance um feitiço que faça com que todos 
esqueçam que ele e o super-herói são um só. 
Mas as coisas não correm como o esperado e 
eis que surge uma ameaça na vida de todos...

Estreia a 10 de dezembro – Netflix; M/6
Fartas de estarem presas num reptilário, algu-
mas das mais mortíferas criaturas da Austrá-
lia planeiam uma fuga para o deserto, onde 
julgam poder integrar-se sem serem julgadas. 
A líder do grupo é Maddie, uma cobra com 
um coração de ouro, que se junta a Zoe, uma 
confiante diabo-espinhoso, Frank, uma ara-
nha solitária, e Nigel, um escorpião sensível. 
Bonitão, um coala fofo e intratável junta-se 
inesperadamente ao grupo no plano de  fuga.

Estreia a 30 de dezembro; M/6
Cansada de viver segundo as ordens e proibi-
ções do pai, a rebelde princesa Bárbara foge e 
cai nas mãos de Buka, o monstruoso bandido 
da floresta. Mas para azar dele é ela que lhe 
vira a vida do avesso, ao ditar as suas próprias 
regras. Sendo uma criatura selvagem, Buka 
odeia-a por isso. Porém, como todos sabe-
mos, a linha que divide o ódio do amor pode 
ser muito ténue… Com as vozes de Rodrigo 
Guedes de Carvalho e Mariana Pacheco.

Estreia a 3 de dezembro; M/6
Greg Heffley é um miúdo magricela, mas ambicioso, 
com uma imaginação fértil e grandes planos para 
ser rico e famoso – só precisa primeiro de sobreviver 
ao ensino médio. Para piorar as coisas, o adorável 
melhor amigo de Greg – Rowley, parece ter sucesso 
em tudo, mesmo sem tentar! Com os detalhes das 
hilariantes e frequentemente desastrosas tentativas 
de preencher as páginas de seu diário, Greg apren-
de a valorizar os verdadeiros amigos e a satisfação 
que vem de defender o que é certo.

Homem-aranha: sem volta a casa

De volta a casa

meu querido monstro 

DIÁRIO DE UM BANANA

CINEMA
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Estreia a 16 de dezembro; M/6
A jovem Emily Elizabeth conhece um senhor que res-
gata animais mágicos e que lhe oferece um cãozinho 
vermelho. Ao acordar, ela encontra um cão gigante, 
com três metros, no seu pequeno apartamento de 
Nova Iorque. Enquanto a mãe está a trabalhar, Emily e 
o divertido e impulsivo tio Casey iniciam uma aventura 
que vai virar a cidade de “patas” para o ar.

Estreia a 3 de dezembro; M/6
Buster e os amigos transformaram o New Moon 
Theatre num local de renome, mas Buster está de 
olho num prémio ainda maior: estrear um novo es-
petáculo no Crystal Tower Theatre. Mas sem ligações, 
Buster e o seu grupo musical – incluindo a atormen-
tada mãe porca Rosita, o porco-espinho roqueiro 
Ash, o zeloso gorila Johnny, a tímida elefante Meena 
e, é claro , o provocador suíno Gunter  – fazem de 
tudo entrar nos escritórios mundialmente famosos 
da Crystal Entertainment, dirigido por um lobo 
implacável chamado Jimmy Crystal. Numa tenta-
tiva desesperada de chamar a atenção de Crystal, 
Gunter dá uma ideia louca que Buster rapidamente 
desenvolve, prometendo que o novo espetáculo 
será protagonizado pelo leão lenda do rock, Clay 
Calloway. O problema é que Buster nunca conheceu 
Clay, um artista isolado do mundo há muito após a 
morte da amada
Enquanto Gunter ajuda Buster a sonhar com uma 
obra-prima de outro mundo, e a pressão (e amea-
ças sinistras) do lobo Crystal, Buster embarca numa 
jornada para encontrar Clay e persuadi-lo a regressar 
aos palcos. Será que consegue?

Os elfkins: operação pastelaria

clifford – o cão vermelho 

Cantar 2 

Em exibição; M/3
Durante mais de 200 anos, os Elfkins 
têm vivido debaixo da terra, evitando 
qualquer interação com os “mesquinhos” 
seres humanos. Mas um dia, a energética 
Elfkin Helvi, farta da falta de espaço e 
de realização pessoal, decide com mais 
dois companheiros –Kipp e Butz -, ir para 
a superfície e encontrar o seu destino. 
Depois de divertidas aventuras e da forte 
amizade que cria com o inicialmente 
mal-humorado chefe pasteleiro Theo, 
Helvi irá fazer com os restantes Elfkins se 
lembrem do seu verdadeiro propósito de 
vida: ajudar os outros!
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TELEVISÃO

Disney Channel
Dias 24 e 25 de dezembro, às 8h
O Disney Channel preparou uma programação incrível, com 
dois dias repletos do encanto desta quadra. Nos dias 24 e 25 de 
dezembro, durante todo o dia, é possível ver episódios temá-
ticos de séries de sucesso, como: Os Green na Cidade Gran-
de, Lab Rats, Miraculous – As Aventuras de Ladybug, entre 
muitas outras... Tudo isto, sem esquecer o filme original Disney 
Channel Presa ao Natal”.

Natal especial

A casa da coruja 
 Disney Channel

Novos episódios a partir 13 de 
dezembro; 

De 2ª a 6ª, às 7h55, 14h30 e 
18h25

Numa visita de estudo 
ao misterioso Castelo do 
Imperador, Luz afasta-se 

do grupo colocando-se em 
perigo.

Os fungies 
Cartoon Network

Novos episódios a partir de 13 
de dezembro; 

De 2ª a 5ª, às 20h20 
O Seth e o Pascal têm mais 

dois irmãos, os Gémeos. 
Um dia têm de ficar a tomar 
conta deles e o Seth decide   

separá-los. Um vai com 
Seth para a biblioteca e o 
outro vai com Pascal para 

o ginásio. O problema é 
que parece que os gémeos 

começam a gostar de 
estar da nova condição... 
Conseguirá o Seth voltar 

a juntá-los antes que seja 
tarde demais?

scooby-doo! e o
natal assombrado

 Boomerang
Estreia a 17 de dezembro,  às 

19h50
Enquanto desfrutam de 

um festival de inverno, os 
amigos da Mistérios S.A. 
descobrem uma torre de 

relógio abandonada, com 
uma história assustadora.

Disney Channel
De 8 de dezembro a 7 de 
janeiro
A NOS e o Disney Channel 
lançam em exclusivo Mara-
tona de Natal 20 Anos Dis-
ney Channel - uma celebra-
ção dos 20 anos de diversão 
junto das famílias. Disponí-
vel na posição17, é um pre-
sente repleto de programas 
intemporais e sucessos de 
audiência.

Nickelodeon
Dias 18 e 19/ 25 e 26 de 
dezembro, às 11h
São dois fins de semana 
cheios de episódios inspira-
dos nesta quadra e estreias 
incríveis! No primeiro fim de 
semana é tempo de desco-
brir as novas aventuras de 
Danger Force. Já no segundo 
a estreia é tripla, com des-
taque especial para All-Star 
Nickmas Spectacular. 

Maratona de natal Natal em dose dupla
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Panda
Dia 25 de dezembro, às 10h
Quando a pequena Yi encontra Yeti, o célebre Abominável 
Homem das Neves, no terraço do seu prédio, ela e os amigos 
apelidam-no de Evereste e iniciam uma odisseia para devolver 
a criatura às suas origens no ponto mais elevado do planeta 
Terra. Mas nada será fácil, desde logo pelos inimigos que têm 
de enfrentar para cumprirem tão nobre missão.

abominável

Natal mais 
divertido 
Disney Junior
De 20 a 26 de dezembro 
Durante uma semana vão 
ser exibidos episódios 
dedicados à época natalícia 
das séries mais divertidas: 
Marvel Spidey e a Sua 
Superequipa, Bluey, Bingo 
e Rolly, Chicken Squad, 
Fancy Nancy Clancy” e  
Vampirina. 

Véspera de 
natal incrível 
Panda
Dia 24 de dezembro, das 9h 
às 19h
A programação especial 
de dia 24 decorre com a 
exibição de dois episó-
dios de Enchantimals: Os 
Segredos do Vale Nevado 
e Heidi Playmobil – Espe-
cial: Inverno em Dorfli, 
seguindo-se uma maratona 
de Dragões: Pilotos ao Res-
gate e Legends of Spark. 
Mas o ponto alto acontece 
pelas 19h, com exibição do 
especial da Ovelha Choné – 
The Flight Christmas.

programação 
de natal
Nick Jr.
Dias 25 e 26 de dezembro, às 
8h30
A maratona começa com 
um especial de Natal de 
Santiago of the Seas e 
novos episódios de Bubb-
le Guppies, A Porquinha 
Peppa e Barbapapa. Mas há 
mais... 

Disney Junior
Dia 24 de dezembro, às 8h30
Em cada Natal, Mickey, Min-
nie e todos os amigos jun-
tam-se para celebrarem e 
partilharem as tradições que 
todos adoram. Mas este ano, 
separam-se uns dos outros 
por vários locais do mundo e 
é uma corrida doida para vol-
tarem a casa, à Cidade Diver-
são, na véspera de Natal. 

Sic K
Dia 24 de dezembro, às 16h15
Bernardo é um duende que 
sonha trabalhar na fábrica  
Santech, mas o seu destino 
é limpar os estábulos das 
renas. Os Baddington, que 
possuem o serviço mais rápi-
do de entrega de presentes, 
querem roubar os segredos 
do Pai Natal e o único que os 
pode impedir é o Bernardo!

mickey e minnie
e o desejo de natal Como salvar o pai natal
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