
Féiias (ivesino) grandes!
Conheça os melhores programas para ocupar os seus filhos

V\SSAR O DIA EM FRENTE À TELEVISÃO NÃO É O MELHOR. DESPORTO,
AVENTURAS RADICAIS, CIÊNCIA, TEATRO E ATÉ VIAGENS PARA

APRENDER LÍNGUAS
D3r Filipa Brfzida



O ano lectivo terminou

e para os mais jovens

começaram os meses de

sonho. Mas, e quando
os pais ainda estão a

trabalhar? Fomos à procura das activida-

des mais dinâmicas, divertidas e educa-
tivas para os ocupar cm Julho e Agosto,
sem se preocupar. Para que o Verão

renda ao máximo. Campos de ferias,
oficinas e dias totalmente preenchi-
dos para miúdos a partir dos três anos.

Proponha-os ao seu filho. Ele vai adorar.

FERIAS LA FORA
Toca a dosco ar! Para os miúdos que desejam

conecer cjl'as Ihguas c cbltjras. fazê-lc a viajar é a

solução de sorhe. Reino Irnie. Atemaiha, Itália. CUA.

Canaoá, Rança, entie outros destinos, 'azer parle

cas propostas da Multivvay. E iá opções pa-a todos

os gostos. Cs p-ogranas ;<ocem dura- entre jma

o sete somarias, cot alojamento em casa de uma

família, rvjr colégio ou rum dcrmilóno. Os c jrsos s3o

eccionades no idioma do país escolhido c, om nulos

casos, iá aulas de cesporto e outras actividaces pa-a

q.o o Verão seia aoroveitado ao náx mo.

Datas De 3C de Junho a 29 de Agosto.

Idades Dos 7 aos 18 anos.

Preço por criança De € h4b a € 8.76* (consoante

du r açâce ocal do curse).

MultiWayAv. Estados Umdcs da América, '00, jsboa.

Tel. 21 813 25 3b/ 21 810 46 83.

PEQUENOS CIENTISTAS
0 nunco das excer ênc as e das descobertas e nftidável

t fascinante. A Soexeíyou pretende com os seus caniços

de tér es despertar - de broa divertida - o interesse sas

cr ancas cela ciência. Em caca dia da semana, es partici-

pantes 9xp'ora'âc temáticas tac dilectos como Geologia.

Física, Químca o. E-ologa, açor ranhados por cientistas

«a sérD». Mãos ã obra!

Datas e horário De 30 de Jui+o a 8 ce Acosto, entre se-

gunda e sexta, das 9h às 17h3C í possibilidade de chegar as

3h e do peimasece' até as TOO, sem custos ao ct-iais).

Idades Dos 6 aos 12 anes.

Preço por criança€ 175 por semana. : nclui refeições,

segjo cp ac denles eesseas c um tsirq^edo cie~tóco.

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

EdificoTec_abs,l,sboa.

Faculdade de Engenharia do Porto, Casa no z?:á. Rua

P3.0da6a~ia.629,Pc10.

Tel. 2* 099 38 51/ 21 /b 008 29 (L sboa). 22 010 3C 52

(Poro).

SEMPRE A TECLAR
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Oatase horário Ui It Jnli 1"iI *- nt entr

segsnda e sexta, das 9h30 ás '3h.

Idades Dcs 7 a0 316 anos.

Preço por criança € 15C Dor serana. Inc J -eieições.

Informática Jovem Rumos Campo Grance 56, L sbca.

Informática Jovem Colégio Vieira de Castro Rua da

Alegna, 832, Polo.

Tel. 21 782 41 CO.

SOU UM DRAGÃO!
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Estádio do Dragão a ulet Hhbf j orls-, Pono.

Tel. 22 508 30 90.

VIAGEM À UNIVERSIDADE
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Preço por criança € 75 (dia completo), € 80 (manhãs

- 'eras co" 1cavalos), € 100 Urz senana - % as com
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os e actividades), Inclu rc*eiçòes.

Academia UFP Praça 9 ce Am
,
349, Ponc.

Tel. 22 537 13 33.

PASSO, TROTE E GALOPE
Organ zacJo ce a Escoa Fcuiíre ce Aveiro, este proç/arna de

fanas promete ser bem civertido. Rara es mais Docuenos. as ac-

t wdaces envcteT c contacte corr os anirrais o crahallio;» ra

horta. Os mas crescidos poderão exo car a quita em passeia;

de bic dela e aulas de equitação. Sem esquece' a oiscinai Os es-

tagio;; equestres ( n cação, aperfeiçoamento e pré-competicao}

des: nam se aos acclescertes dos 13 aos 16 anos.

Datas De 30 do dunhe a 29 de Agosto.

Idades lsis3aos 16 anos.

Preço por criança Entre € 70 e € "2C semana (consoante

a.dade da criança). Com possiailidade de prolorgane- ito aié

orce semanas. Inclui refeições o scgu'c.

Escola Equestre de Aveiro Quinta do Cião DAgra,

Viiíirirno.Avciio.

Tel. 234 9" 21 08; 96 9^2 86 70.

VERÃO RADICAL
I talo pa'a a diversão? O seu filho vai responder-te que sim!

Situados ro Zêzere 'Quinta do Salgueiral), em Vlontargil (Moio

de Char isqumho) e na Tocha (Q:. ria da Fonte Quente), estos

campos cc íénas serão inesqueeveis. Com paintcall, torneios

desportivos, logosnoclurnose iiuitcnaE,. Actividades esco-

lhidas cara trabalhar o desenvolvimento emociona!, eslimular a

autonomia e o trabalho em equipaetre ra -
;-t responso iaade.

Datas De 13a21dedulho.

Idades Dos 6 aos 12 e dos 12 aos 16 anos.

Preço por criança€?si por seodiaser Montarei o

"Tocha o € 235 por sete dias no Zôzero.

Desprendimento Rua Principal. 3, Cereje ra Toma'.

Tel. 91 81 b9/ 86.



ESTOU NA BROADWAY!
Já imaginou se o seu fira part.cipasse num mis cal? Crer

um espectâcuiO do princípio ac fir o o grande desafio pro-

posto pela Dance Soot. Entre ritmos Hip Hop. sapateado e

Tiúsca contemporânea, os mais peouenosvão podereriar

os seus propus cenários e figurinos, semoro coir a ajuda

dos orolessores da escola ce dança. No
'

nal da sorana,

es pais poderão assisti' ao espectáculo tirai. E ainda levar

uri DVD da actuação pa
ra mais tarde recordar.

Datas e horário De 14 a 'B e de 21 a 25 Juho. de "8 a 22

e de 25 a 29 Agosto, das 9n30 as '6h3C (com oossioili-

dace de permanece' na Jarce Spot das B'i3o as "9h3Q,

sem custos arliCiona:s).

Idades Dos 3 aos '2 anos.

Preço por criança € 130,00 por sonana. Alimentação

(opcional): €7,00 pc dia.

Dance Spot Rja Ferrando Vaz. 10 B, Lisboa.

Tel. 21 400 38 7? 91 577 3 1 55.

TOCA A SUBIR AO PALCO
Os pequenos actores irão começa' pela aprendizagem

dos nst umertos bascos de representação (o corpo, a vo?

o o movimento), soguindo-se exercícios de desir oicão e

ainda treíio de concentração, memorização c retoamerte.

Porquê tudo isto? São os ingredientes necessários aara a

criação de uma peça ce teatro totaimerte ong nal. Gostava

de assisjr? Ertão, ro fina da semara, ião oerca o esperta

aio para pais. familiares e aro-ges.

Datas e horário Do 30 de junho a 29 de Agosto, entre

segunda o sexta, das 9n as
1 8h.

Idades Josb aos 1b anos.

Preço por criança€ ibO por semara. Irclui refeições e

seguro de acidentes pessoais.

Teatro Bocage Rua Manuel Soares Guedes, 13 A, Lisboa

Tel. 21 812 36 8/.

AVENTURAS NA QUINTA
dogos traeaooais, actividades na borla, oficinas ce

culináia, piscina e muito nasí As actividades da Mana

Chupeta co"vidam o seu filho a passar as 'énas ao ar

livre, cor muita animação a aventura. As crianças vão

iste ragir com os animais da eu n:a, ardar de charrere e ce

passeios de pónei, Va. saber bem esouccer a c cace...

Datas e horário De I a 31 de jjlho, entre secunda e se.xt;

dasBhasl9h.

Idades Dos 4 aos 13 anos.

Preço por criança € 90 (una semana). € 170 (uma

cuinzera), € 340 (,j*t rrés). Inc.u refeições.

Maria Chupeta Rua Eca de Queiroz, 7>, Oeiras.

Tel. 96 799 0/78.

SUPER ADRENALINA
Escalada, -agos I'aoiaonais. car.oagem. pamtball, ral'ypa-

per... são vá"ias as actividades oara pequenos e mais

crescidos. Desde o Al L no tíeste o ao carro de leias

er r Sintra, há rrur.o por onoe escolhe'. Os grupos são

divodes por lajas e'ír-as. -eve o sei fihoa fazer novas

amzades e a participar ruma experiência inesquecível

onde o desafio o a adrenalina vão ter lugar do destaque.

Datas De 27 de „unhe a 31 ce Agosto (campo do foras).

De 14 de duho a29 de Agosto (Al : ce :
énas). De 30 de

Juno a 11 oe duho (Programa Praia/Campe).

Idades Dos 6 aos 17 anos (cai' ipo oe férias). Dos 3 aos "4

anos (ATL de
4
óias). Dos 6 aos 12 anos (Programa

p
raia/

Campo).

Preço por criança Entro € 235 e € 2?0 oor semana e

€ 470 e € 520 por quinzora (carrpo de terias). Entre

€ '25 e € 160 por somara (ATL de férias). €130 por

semana e € 245 por quinzena (Programa Praia/Campo).

Roda Viva Estrada do Rodízio, Bb. Alrroçageme, Sintra.

Tel. 96 504 03 74/ 96 508 76 75.

SPORTY HOLIDAYS
C Verão peoe ar tvro, nuits movimento e boa disposição.

No Parque Palmo a as lerias prometem ser ioesquecVeis.

Treinos militares a pular e a rir, actividades socre iodas,

oficinas scb'e natureza e ;ogos na piscina são apenas a

entrada num enorme mundo de aventuras, uoc a postos

pequenos exploradores? No Vorac, a escc ; a ó outra!

Datas e horário De 30 de ourho a 1 de Agosto, entre

seouroa e sexta, das 9n30 ás "7'v3o.

Idades Dos 6 aos V- anos.

Preço por criança € ! s0 por semana. Ircluí reteçoos.

Parque Palmela:?ua do Parque Palmeia, Cascais.

Tel. 91 242 61 18.

MIÚDOS RADICAIS
A Quinta Ganados é um espaço orde o sou filho rjodc

descobrir novas aventuras e sensações. Parntball,

escalada, carcagem. gncaras, judo e uma sê-ie de

outras activicades foram criadas para as cr ancas com

um espírito mais rad : cal Torre as férias do sou ílho

ruma exper.eicia inesquecível, em que ete vai ganhar

ccrnoetências paraa vida...

Datas De 29 de Junho a 30 de Julno íl jnos de 7 dias'

De 6 a 30 de Julno (turnos de 15 dias). Tudo foluido,

excepto transporte para o campo ce férias.

Idades Dos 6 sos 16 anos.

Preço por criança € 275 (turno de 7 dias) e € 450

(turre de 15 das).

Campo Jovem Rua Damascenc Monteiro, 124 B, jsboa.

Tel. 21 815 56 90/ 96 278 59 93. O

GRANDE LISBOA
MAR E PRANCHA
A proposta é passar terias na escola oe um

surfeta campeão nacional. A Angeis Surl

Scnool está a cganizar as Clínicas Surf com

o conceito «maio' aversão com a máxira

segurança». Aos mais pequenos (dss 6 aos

11 anos), as aulas de surf serãc dadas na p
ra a

de Carcavecs. luntamente con act viaces

como ténis do praia ou capoeira. Os mas ve

lhos (cos 12 aos 1 / anos) terão aulas nas oraras

da Costa da Ca parca. Guincho e Praia G'ande.

Datas e horário De 30 do Junho a 29 de

Julho, entre segunda e sexta, (ias 9h às 'Sn,

Idades Dos 6 aos 17 anos.

Preço por criança € 130 por semana.

Aiti .e
1 itaçâo (opcional): € 25 por semara,

Angeis Surf School Estrada Marginal, 6,

Carcavelos.

Tel. 96 26811 13.


