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FÉRIAS OCUPADAS
Faro
Férias na Praia
Praia de Faro. T. 916474598
2.ª a 6.ª, das 9h às 17h. De 15/6 a 28/8. M/6. 
40€ (meio dia) a 75€ (dia completo) por 
semana
A ASA – AMAR Surfing Academia propõe 
uma série de actividades radicais em pleno
areal para ocupar as férias de Verão. Nelas 
incluem-se bodyboard, stand-up paddle, 
surf, jogos de praia, canoagem e paintball.

Lisboa
Workshop de Artes Performativas
Tapada da Ajuda 
(Instituto Superior de Agronomia 
– Calçada da Tapada). T. 934512418
2.ª a 6.ª, das 9h às 18h. De 29/6 a 31/7. Dos 6 
aos 16 anos. 130€
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.

Artes nas Férias
Centro Cultural de Belém (Pç. do Império). 
T. 213612800
2.ª a 6.ª, das 9h30 às 17h30. De 29/6 a 4/9. 
Dos 4 aos 13 anos. 110€
A partir das exposições patentes no Museu 
Colecção Berardo, ocupa-se o tempo a 
brincar através de desenho, pintura ou 
escultura, em oficinas direccionadas a 
várias faixas etárias. O ponto comum das 20 
propostas é a expressão plástica, aliada a 
experiências artísticas que incluem teatro, 
animação e até a criação de um programa 
de televisão.

Porto
Oficina de Verão no Teatro
Teatro Nacional São João (Pç. da Batalha). 
T. 223401900
2.ª a 6.ª, das 10h às 13h e das 14h30 às 
17h30. De 22/6 a 26/6. Dos 9 aos 12 anos. 
70€
A exploração da escrita, da representação, 
da música e da construção de adereços está 
na base desta oficina de Verão que pretende 
estimular a criatividade e sensibilidade 
artística dos mais novos. Inscrições pelo 
e-mail rp@tnsj.pt.

Sintra
Férias com Música
Conservatório de Música de Sintra 
(Pcta. das Amoreiras, 6 – Rinchoa). 
T. 219162628
2.ª a 6.ª, das 14h30 às 18h. De 15/6 a 
10/7. Dos 6 aos 10 anos. 30€ (alunos do 
Conservatório) a 45€/semana
Sob o tema A Composição, os participantes 
exploram os mecanismos da criatividade 
dos compositores, ouvem a sua música 
e descobrem muitas curiosidades, 
numa série de oficinas que contam com 
músicos convidados e que culminam na 
apresentação de um espectáculo final.

lazer@publico.pt


