
LAZER Programas para o Mês da Criança

No mês da Criança, todas as semanas iremos deixar algumas ideias 
de programas que poderão fazer, de norte a sul de Portugal.
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Espetáculo Imersivo: Il
Divino Michelangelo & Il
Genio Da Vinci.
Até 11 de julho, na
Alfândega do Porto. O Clube
tem DESCONTOS para este
espetáculo.

No PORTO
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Casa e Museu da Quinta de
Santiago – Leça da Palmeira.
A Casa de Santiago, concluída
presumivelmente em 1896, foi
construída para residência da
família Santiago de Carvalho, com
projeto do arquiteto italiano Nicola
Bigaglia.
Criado em 1996, o Museu da
Quinta de Santiago encontra-se
instalado num edifício histórico, em
local proeminente da cidade,
rodeado por um jardim.

A Princelandia promove que as
meninas apliquem os melhores
hábitos de higiene, saúde e bem-
estar, ao mesmo tempo que brincam
num lugar mágico do imaginário
infantil, que as torna princesas por
um dia.
E os rapazes não ficam de fora no
universo Princelandia. Podem
sempre fazer karaoke ou outras
atividades.
Em Matosinhos.

E porque não passar o dia no
Parque da Cidade do Porto? É
gratuito e lindo, com muito verde
à beira-mar.
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Em LISBOA

No mês das crianças, 
ambiente e oceanos, 
visite o Jardim 
Zoológico e contribua 
para este magnífico 
projeto de 
conservação das 
espécies em vias de 
extinção e dos seus 
habitats. O Clube tem 
DESCONTOS!

A visita ao Oceanário de 
Lisboa proporciona a 
experiência fantástica de 
conhecer 4 habitats 
distintos à superfície e 
debaixo de água que 
convergem no centro do 
edifício criando a perceção 
da continuidade dos 
oceanos. É uma excelente 
oportunidade de sensibilizar 
as crianças (e adultos) para 
a importância da 
conservação da 
biodiversidade.

E se gostam da vida
marinha, nada como uma
visita ao Aquário Vasco da
Gama. É um dos mais
antigos do mundo e
merece ser visto!
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Até ao dia 30 de junho as
crianças comem gratuitamente
no Hard Rock Cafe Lisboa!
Oferece o menu de criança na
compra de um prato principal
de adulto.

Outras ZONAS do PAÍS

Badoca Park – Vila Nova
de Sto. André
Viva a aventura do safari e
conviva de perto com
muitas espécies de
animais que em plena
liberdade o transportam
para o continente africano.

Fluviário – Parque Ecológico
do Gameiro, Mora.
É um programa excelente,
até nos dias de chuva,
porque os peixes nunca
dormem.
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Zoo de Lagos – Quinta Figueiras,
Lagos
É um parque bem planeado e com
muita sombra, para os dias mais
quentes, onde encontram mais de
150 espécies de animais, entre
lagos, jardins e parques infantis
para alegria dos mais pequenos.

Monte Selvagem – Monte do
Azinhal, Montemor-o-Novo
Não é todos os dias que podem
ver tantos animais diferentes
reunidos num só lugar.

Quinta Pedagógica Armando Villar
– Caminho da Quinta das
Patinhas, Cascais
No meio da azáfama urbana, é
bom saber que podemos
encontrar lugares como este.
Nesta Quinta podem descobrir
vários animais, uma horta
biológica e fazer diversas
atividades para crianças.

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

(Fonte: Pumpkin 2021))


