
LAZER                                             Férias em Portugal 

As férias chegaram! Nada melhor do que ter um tempo para descansar, depois de um ano de trabalho.
Elegemos alguns lugares, no norte e sul de Portugal, que poderá aproveitar para visitar nestas férias
com as crianças.

Férias em Portugal: roteiros de Norte a Sul para ir com os miúdos

LISBOA

Devido à situação atual do COVID-19 em Portugal, pode haver algumas atrações encerradas ou com limitações.
Confirmem e marquem antes de visitar.

Para quem gosta de 
animais, o Jardim 
Zoológico ou o 
Oceanário são boas 
apostas para se passar 
um dia agradável.

Porque não visitar os nossos
Museus e Monumentos? Há tantos
e tão bonitos, com tanta história
para contar e um património
fabuloso.
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Já fizeram um cruzeiro no Tejo?
A começar pela história do barco, passando pelos
monumentos que vemos recortar a paisagem e a acabar na
vista linda que o final do dia a cair sobre Lisboa oferece, todos
os minutos deste cruzeiro valem a pena.

Outra hipótese é andar de Hippotrip!
É um anfíbio fascinante, capaz de se
mover com destreza tanto no rio Tejo,
como nas avenidas de Lisboa e que já
conquistou os corações das famílias
lisboetas.

Outra aventura será experimentar o
Eco Tuk Tour.
O tour Lisboa Antiga, da Eco Tuk Tour,
tem as ruas labirínticas de Alfama,
Mouraria e Castelo como mote.
Este passeio é feito a bordo de um
simpático tuk-tuk elétrico, onde cabe
uma família com até seis elementos.
Tem um divertido guia-condutor, que
vai revelando as histórias curiosas dos
monumentos e ruas sinuosas por onde
passam. 2ª página de 4
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PORTO

Também no Norte há uma série de
alternativas para quem gosta de
animais: Parque Biológico de Vinhais,
em Bragança/Sea Life, no Porto/Zoo
Santo Inácio em Vila Nova de Gaia e o
Parque Biológico de Gaia. Tudo boas
apostas.

O Planetário do Porto divide-se em
duas galáxias diferentes: na primeira,
miúdos e graúdos têm a oportunidade
de viajar até às estrelas, nas
maravilhosas sessões desenvolvidas
pelos terráqueos que ali trabalham.
A segunda é composta por 5 planetas
diferentes: os Laboratórios, apenas
disponíveis para grupos escolares, onde
as crianças podem explorar, descobrir e
conhecer mais sobre o Universo que
habitam.

Situada no Jardim Botânico do Porto,
dotada de elegantes forma, está a Casa
Andresen, cujo nome evoca
importantes vultos da literatura
portuguesa do século XX: Sophia de
Mello Breyner Andresen e Ruben A.
Só a visita aos jardins já valia a pena,
mas a Galeria é imperdível.
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#Fiquealerta #Estamosjuntos

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

(Fonte: Pumpkin Enterprises - 2020)

A Fundação de Serralves acolhe um
núcleo patrimonial inestimável
composto pelo Museu, um projeto do
Arquiteto Álvaro Siza Vieira, pela Casa
de Serralves, um exemplar único da
arquitetura Art Déco e pelo Parque.
Todos os domingos, a Fundação
desenvolve programas gratuitos
direcionados para famílias. Ver,
experimentar, criar, brincar, passear,
descansar, descontrair, em percursos
de exploração, em oficinas e
exposições, em conversas e
piqueniques, à descoberta da arte e
dos artistas, mas também do ambiente,
da biodiversidade e da paisagem.

Toda a região é um convite à
descoberta. De carro seguindo o fluxo
da água ou atravessando vilas e
aldeias, de comboio serpenteando junto
à margem; a bordo de um cruzeiro,
respirando odores fluviais ou
simplesmente de balão, apreciando os
contornos mágicos da paisagem.
Percorrer o Douro é apreciar os seus
conventos e igrejas, conhecer o seu
artesanato rústico, saborear a sua
genuína gastronomia, inflamar o
espírito com o folclore das seculares
romarias e retemperar, por fim,
energias em milagrosas termas ou em
repousantes hotéis, pousadas ou
unidades rurais de alojamento.


