
Uma pôs o chapéu
de bruxa, a outra as
asas de diabinho.
Juntas, Raquel
Dias da Silva e Vera
Moura juntaram
sete ideias para
a época mais
horripilante do ano.

NOITE DAS BRUXAS
NO JARDIM BOTÂNICO
DA AJUDA
Por aqui não acreditamos em
bruxas - mas que as há, há.
No Jardim Botânico da Ajuda,
a diversão já é tradição no
dia 31 de Outubro, quando
o espaço verde ganha um
tom mais escuro para dar a
conhecer plantas que foram
usadas noutros tempos em
feitiços e às quais hoje se

reconhece poder medicinal. O

programa, que vai até à meia-
noite, inclui um concurso de
abóboras e de máscaras, um
buffet temático e jogos de

pistas. A lotação é limitada
a 220 pessoas, sujeita a
marcação prévia para lugar
sentado ao jantar.-» Jardim

Botânico da Ajuda, Calcada da Ajuda. Qui

18.30-00.00. 20 C(15€ dos 4 aos 11

anos). Inscrições: botanlcoajuda@isa.utl.pt

HAPPY HAUOWEEN PARTY
Na festa de Halloween do

Quantum Park não vai ser só

saltar! Depois de passar por
uma teia de aranha gigante,

os miúdos têm três horas para
aproveitar tudo o que o parque
de trampolins e escalada

preparou para a época mais
assustadora do ano: estão

prometidas pinturas faciais,
procura de doces escondidos
e actividades insólitas como
embrulhar uma múmia.
Desta vez, não levem apenas
roupa confortável para os

malabarismos: a melhor
máscara ganha um prémio.
-> Quantum Park, Estrada das Ligeiras, 20,

Cacem (Sintra). Qui 16.00 e 18.00; Sei

10.00, 13.00 e 16.00. 20€

FESTA DE HALLOWEEN
NA PRINCELANDIA
O reino encantado - e

normalmente muito, muito
cor-de-rosa - da Princelandia
veste-se de terrores mágicos
para a noite mais aterradora
de todas. Vão ser três horas
de festa que incluem uma
oficina de monstros em
pasta de açúcar, spa com
pinturas faciais, um desfile
de máscaras com música
à mistura e até um jantar,

com direito a dança no fim.
-^Princelandia, Rua Cordeiro Ferreira 13R.

Qui 18.00-21.00. 25€

HALLOWEEN NO HARD ROCK
Se o Natal é quando o Homem
quiser, também o Dia das
Bruxas pode ser. No Hard
Rock, por exemplo, não se
limita ao 31 de Outubro,
prolongando-se flm-de-semana
fora. Com decoração a rigor
e DJ a postos, o restaurante
da Avenida da Liberdade
convida para uma Noite das

Bruxas em família, que inclui
concurso de máscaras. No
dia seguinte, 1 de Novembro,
poderá provar o pequeno-
almoço mais tenebroso da

cidade, onde os miúdos vão
ser surpreendidos com um
buffet e várias actividades.
Mas há mais uma novidade:
até 3 de Novembro, a carta de
cocktails terá duas sugestões
inéditas. Para os crescidos, o

800-zy Shake, com bourbon Jim
Beam e rum Captam Morgan
Dark, misturados com gelado
cremoso de baunilha, molho de



chocolate negro finalizado com

chantilly de chocolate branco
e decorado com gomas. Para
os petizes, o Spooky Shake,
sem áICOOÍ.-»Hard Rock Café, Avenida

da Überdade 2. SefrSex u.OO-01.00,tim-de-

semana a partir das 10.00.

TRICKORTREAT KIDS
HALLOWEEN PARTY

Na noite das bruxas, o Anima
Park não tem medo de Ficar

aberto até mais tarde. Dia 31
de Outubro, além de escalada,
arborismo indoor, slide, futebol,
escorrega de bóias, trampolins
e vldeojogos, haverá caça aos

doces, DJ e prémios para os

três melhores disfarces. Os pais
não precisam de apanhar uma
seca de morte (o que também
seria apropriado dado o tema)
e podem relaxar no lounge do
Anima Park, na mezzanine,

sempre com os diabinhos e

as bruxinhas debaixo de olho.
Para eles há petiscos, mesa de
snooker e máquina de flippers.
¦^ Anima Park, Rua HermeneglWo Pulquério,

246. Alcabideche. Qul 18.00-21.00. 12€

cem lanche.

Eles garantem que são

"quase nada terrivelmente
assustadoras", por isso está
à-vontade para levar aqueles
miúdos um bocadinho
mais medricas às festas de

Halloween do Museu das

Crianças. A brincadeira repete-
se na quinta ao final da tarde
e na sexta depois do almoço
e inclui uma visita guiada à

exposição sobre a História
de Portugal, onde as crianças
se transformam nos grandes
protagonistas de algumas das
maiores aventuras do nosso

passado, com escorregas,
arco e flecha, instrumentos
musicais, jogos e alguns
sustos pelo meio. Conte ainda

com um desfile de máscaras

para todos os monstros e

monstrinhos que se queiram
inscrever e um lanche
assustadoramente delicioso.
-» Museu das Crianças, Praça Humberto

Delgado (jardim Zoológico de Lisboa). Qul

19.00-22.00, Sex 15.00-18.00. Inscrições:

direcao.museudascrlancas9gmail.com

Anjinhos e os

diabretes brincarem
ofim-de-semana
inteiro

HISTÓRIAS DE ARREPIAR
NO MUSEU
O Museu do Dinheiro junta-se
às celebrações do Halloween e,

no dia 1 de Novembro, convida
as famílias a conhecer histórias

assustadoras de Lisboa. De
manhã, pais e filhos juntam-
se para reviver o terramoto de

1755 na oficina "Quando Lisboa

tremeu". Depois do almoço
há "Esqueletos no Armário",

que é como quem diz, achados

arqueológicos que foram
encontrados no subsolo do

edifício para descobrir. Para jovens
a partir dos 14, às 15.00, há uma
visita temática ao museu: chama-

se "Do Terramoto a São Julião", os

muitos renascimentos de Lisboa.¦ -> Museu do Dinheiro, Largo de São Julião

(Baixa). Sex 11.00, 14.30 e 15.00. Entrada

livre, com marcação prévia obrigatória.


