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FÉRIAS OCUPADAS
Barcelos 
Férias com Olaria
Museu de Olaria (R. Cónego Joaquim 
Gaiolas). T. 253824741
3.ª a 6.ª, das 10h às 12h. Até 31/7. Dos 6 aos 
12 anos. 1,10€ (atelier) a 2,20€ (minicurso)
Meter as mãos no barro é a característica 
comum a todas as actividades propostas 
pelo Museu de Olaria. A ideia é conhecer 
e explorar de forma lúdica e pedagógica 
esta arte.

Esposende
Férias Desportivas
Piscinas Foz do Cávado (Av. Marginal). 
T. 253964182
2.ª a 6.ª, das 9h às 18h. Até 31/7. Dos 6 aos 
14 anos. 90€/semana; 150€ /quinzena 
(inclui alimentação)
As actividades incluem a prática de 
basquetebol, futebol, andebol, voleibol, 
badmington, ténis, râguebi, canoagem, 
hipismo, golfe e BTT. É ainda possível dar 
uns mergulhos na piscina, experimentar 
dança, entrar em jogos tradicionais e 
aquáticos e fazer uma visita cultural.

Lisboa
Workshop de Artes Performativas
Instituto Superior de Agronomia 
(Cç. Tapada). T. 934512418/938238565
2.ª a 6.ª., das 9h às 18h. Até 31/7. Dos 6 aos 
16 anos. 130€ (semana)
A Oficinas Teatro Lisboa propõe uma série 
de actividades que têm como objectivo 
desenvolver apetências artísticas nos mais 
novos. Através de jogos pedagógicos, 
dança criativa e exercícios teatrais, dão-
-se noções teóricas e práticas das artes 
performativas e cria-se um texto dramático 
com vista à apresentação final de uma 
performance.

Porto
Férias de Verão em Serralves
Museu de Serralves (R. Dom João de Castro, 
210). T. 226156500
2.ª a 6.ª, das 9h30 às 12h30 e das 14h às 
17h. Até 4/9. Dos 4 aos 12 anos. De 60€ 
(1 oficina – 5 sessões) a 140€ (curso de 
iniciação à equitação)
Serralves volta a disponibilizar um 
programa para ocupar os miúdos no 
Verão. Tendo como ponto de partida o 
contacto com a arte e a natureza, propõe 
oficinas de carácter lúdico que visam 
estimular a vivência em grupo e que 
incluem actividades ligadas às artes 
plásticas, culinária, equitação, fotografia 
ou ciência. 
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