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Chegou Agosto! O mês conhecido pela praia, sol mas principalmente pelas férias em famílias! Esteja
no norte ou no sul do país, a Pumpkin tem sugestões para animar pais e filhos no próximo fim de
semana :) Em Lisboa, Porto, e por todo o País há imensos programas giros para fazerem juntos: hora
do conto, oficinas e cinema. tudo para tornar a vida em família ainda mais divertida! Para verem mais
sugestões e procurarem atividades na vossa área usem a pesquisa Pumpkin. Vejam as nossas
sugestões por local: Lisboa | Porto | Outros locais Se tiverem bebés dentro ou fora da barriga, temos
sugestões especiais com muito mimo! Museus e monumentos gratuitos no primeiro domingo de cada
mês 2 de Agosto | Por todo o país De norte a sul do país existem imensos museus e monumentos para
visitar. Aproveite para visitá-los gratuitamente, com toda a família, no próximo domingo. Cinema ao
Ar Livre na Fábrica da Pólvora 1 de Agosto | Oeiras Este sábado há cinema para toda a família na
Fábrica da Pólvora, com o filme 'As Fantásticas Aventuras de Tad', que conta a história de um rapaz
que sempre sonhou em ser arqueólogo. Um ótimo programa gratuito para miúdos e graúdos. Crafts &
Design de regresso ao Jardim da Estrela durante o mês de Agosto 1 e 2 de Agosto | Lisboa O spot
mais refrescante da cidade de Lisboa ganha novas cores e ritmos! Faça uma pausa e visite este
fantástico mercado para toda a família. 20000 Léguas Submarinas 1 e 2 de Agosto | Lisboa Este fim
de semana, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência convida toda a família a embarcar em
muitas aventuras perigosas, com tubarões, chefes de tribos e lulas gigantes, a bordo do submarino
Nautilus. Verão com animação? Só no Spacio Shopping! 1 e 2 de Agosto "Princesas, Heróis e Vilões" é
o tema das atividades preparadas para os mais pequenos que podem contar com dois insufláveis
temáticos (Spin Slide e Mickey Park), ateliers infantis, workshops para pais e filhos, pinturas faciais,
jogos encantados de verão, jogos tradicionais e espetáculos musicais! MEO OUTJAZZ 1 e 2 de Agosto |
Lisboa Um elenco dos melhores músicos da atualidade atua nos fins de tarde de sábado e domingo,
para celebrar a boa musica, sol e atmosfera de confraternização. Este fim de semana não perca o Meo
Outjazz no Parque Eduardo VII e no Jardim da Estrela, respetivamente. Percurso Monumental 1 e 2 de
Agosto | Lisboa Numa época em que já não vivemos sem Eletricidade venha conhecer em família a
fábrica que "iluminou" Lisboa! Arte aos pacotes -Workshop de gravura em embalagens tetra pak 1 de
Agosto | Porto E que tal participar num workshop artístico e pedagógico? Este sábado, a QUASIIoja
tem uma atividade a não perder, onde os participantes vão aprender o método de gravura simples
reutilizando materiais que de outro modo iriam para o lixo. Porto Sunday Sessions - concertos
gratuitos no Porto 2 de Agosto | Porto Mais um domingo para relaxar em família! Este fim de semana
o Porto Sunday Sessions realiza-se no Jardim do Palácio de Cristal, e conta com muita música e
animação. A "Vila das Cores" na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos 2 de Agosto| Tavira Este
domingo há hora do conto gratuita para toda a família com "A Vila das Cores". Uma história que
incentiva à igualdade, independentemente das diferenças! Mercado Medieval de Óbidos 16 de Julho a
2 de Agosto | Óbidos Até ao próximo domingo a vila de Óbidos transforma-se num grande mercado da
idade média e prepara-se para acolher muitos forasteiros num ambiente festivo e engalanado. Oficinas
ao Sábado no Aqui há Gato 1 de Agosto | Santarém Como é sabido, sábado é sinónimo de diversão da
Livraria Aqui Há Gato. Para o primeiro fim de semana de Agosto, a livraria preparou uma atividade
super com conchas. Sábados com Arte 1 de Agosto | Barreiro No sábados com arte todos os
participantes são artistas! Os miúdos são convidados a dar asas à imaginação nesta divertida
atividade.
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