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PONTE DE LIMA

Margem direita do Rio Lima
Ponte de Lima

FESTIVAL INTERNACIONAL
GRÁTIS
DE JARDINS
Sob o tema “Jardins do Fim
do Mundo”, a 15ª edição do
“Festival Internacional de
Jardins de Ponte de Lima
arrancou com uma seleção de
criações provenientes de Portugal,
Espanha, Áustria, República
Checa, Itália, Alemanha, Brasil,
Argentina e China. Numa mistura
de cores e de aromas, este
é um evento que merece visita,
já que aposta na revitalização
dos espaços urbanos, na
preservação do ambiente,
promovendo as boas práticas
do uso dos jardins.
Até 31 out., 2ª a dom.
>0
MB 0€
2

PARQUE NATURAL DE MONTESINHO

Parque Florestal de Bragança
Bragança • www2.icnf.pt

A NATUREZA QUASE EM ESPANHA
GRÁTIS

Poucos territórios têm uma
biodiversidade tão rica como o
Parque Natural de Montesinho,
situado às portas de Bragança.
Observar um grupo de veados junto
à estrada, escutar o uivar de um
lobo, observar aves raras enquanto
se desfruta de um fabuloso
mosaico de paisagens são alguns
dos exemplos do que pode ver e
sentir num passeio por este parque
natural. Se gosta de explorar o meio

circundante, há inúmeros trilhos
para passeios a pé ou para a prática
de BTT.
2ª a dom.: 10h-18h
>0 0€
3

SANTUÁRIO DO BOM JESUS DO MONTE

UM OLHAR HISTÓRICO EM BRAGA
GRÁTIS

ECOVIA DO VEZ

Arcos de Valdevez
trilhos.arcosdevaldevez.pt

GRÁTIS
PASSADIÇO DO SISTELO
Nos limites do Parque Nacional
Peneda-Gerês, em Arcos de Valdevez,
Viana do Castelo, fica um passadiço
perfeito para percorrer entre lagos
de água, floresta densa e marcos
históricos. O Passadiço do Sistelo
é um percurso com cerca de 10 km,
integrado na Ecovia do Vez, que
começa na ponte medieval de Vilela
e se prolonga até à aldeia do Sistelo.

2ª a dom.
>0
0€
4

5

Estrada do Bom Jesus • Braga
253 676 636
http://bomjesus.pt

BRAGA

Centro histórico • Braga
noitebrancabraga.com

GRÁTIS
NOITE BRANCA
Em setembro, Braga veste-se de
branco! Concertos, performances,
exposições, gastronomia, animação,
instalações, comércio e museus
abertos à noite, atividades para
miúdos e graúdos permitem a cada
um, à medida das suas preferências
e interesses, construir o seu próprio
itinerário. A Noite Branca de Braga
oferece três dias e duas noites
recheadas de atividades culturais
e diversão pelas ruas, praças e
avenidas da cidade.

6,7,8 set.
>0

MB

0€

6
DESCONTO

O Bom Jesus é o ex-líbris
da cidade de Braga e de visita
obrigatória. A vista do topo é
de cortar a respiração! Este
monte santo, declarado em
julho Património Mundial da
UNESCO, é constituído por uma
enorme escadaria em ziguezague,
ligando várias ermidas de
planta centralizada, construídas
em épocas distintas, onde se
integram os vários passos da Via
Sacra. Ao longo da escadaria, com
quase 600 degraus, existem
ainda terreiros onde se
congregam ermidas, estátuas e
fontes. Pode optar por subir até
ao santuário através do elevador
funicular, o mais antigo do mundo
movido a energia hidráulica.
No topo está a igreja neoclássica,
de planta em cruz latina.
Horário e preço do Elevador:
2ª a dom.: 9h-20h | 1,5€/viagem,
2,5€/2 viagens
2ª a dom.: 8h-19h
>0
0€
6

SEA LIFE PORTO

1ª Rua Particular do Castelo de Queijo
Porto • 226 190 400
www.visitsealife.com/porto
NOVA FAMÍLIA DE PINGUINS
NO AQUÁRIO PORTUENSE

20% DESCONTO (ATÉ 2 ADULTOS E 2 CRIANÇAS)

Não são um nem dois…
São sete os pinguins que
chegaram recentemente ao Sea
Life Porto! Pela primeira vez
na história da cidade, o Porto
recebe uma família de pinguins
que viajou muitos e muitos
quilómetros para se instalar na
sua nova casa, mesmo em frente
ao mar. Destemidos e cheios
de vontade de conhecer cada
visitante, os pinguins Humboldt
convidam a descobrir todas as
curiosidades sobre esta espécie
no Porto dos Pinguins.
2ª a 6ª: 10h-18h,
sáb. e dom.: 10h-19h
>0
9,5€/13,5€
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CASTELO DE GUIMARÃES

R. Conde Dom Henrique
Guimarães • 253 412 273

O BERÇO DE PORTUGAL
A história do Castelo de Guimarães
está ligada à fundação do Condado
Portucalense e às lutas da
independência de Portugal, sendo,
por isso, designado como “O Berço de
Portugal”. O castelo apresenta uma
planta com a forma de um escudo
facetado. Percorra as suas muralhas
e suba à Torre de Menagem de onde
pode avistar toda a cidade.
2ª a dom.: 10h-18h
>0 0€/2€

		
8
FESTA DOS POVOS

Alameda de Trajano • Chaves

GRÁTIS
MERCADO GALAICO ROMANO
A cidade de Chaves vai regressar ao
Império de Tito Flávio Vespasiano,
na sua sétima edição do mercado
galaico-romano “Festa dos Povos em
Aquae Flaviae”. O evento transforma
centenas de figurantes em
gladiadores, legionários, escravos,
comerciantes, cartomantes e bruxos

5
GRÁTIS

GRÁTIS

que recriam vivências da época.
Durante três dias este mercado
e cortejos dão vida à cidade.
23, 24, 25 ago.
>0
MB
9

0€

PENA AVENTURA PARK

Bustelo – Salvador • Vila Real
259 498 085 • www.penaaventura.com.pt

“AVENTURE-SE” NA NATUREZA
Junto ao Parque Natural do Alvão,
em Vila Real, encontra o Pena
Aventura Park, que disponibiliza
várias atividades e desportos
radicais. Em terra, no ar ou na água,
as sensações de liberdade, aventura
e desafio são uma constante com
atividades como canoagem, escalada,
slide. O Pena Aventura Kids é o espaço
dedicado aos mais pequenos, dos 3 aos
12 anos. Aqui, há diversão preparada
o Mini Fantasticable, o Trampolim, o
Percurso Aventura e muito mais.
2ª a dom.
>3
10

MB

A partir de 5€

TORRE LIDADOR

Praça Doutor José Vieira de Carvalho • Maia

GRÁTIS
MAIA A 360º
A 101 metros acima do nível médio
do mar está o topo da Torre Lidador,
na Maia. Atualmente é o quinto
edifício mais alto de Portugal e o
mais alto fora de Lisboa. É visível
a partir de qualquer uma das 10
freguesias do concelho. A visita dá a
conhecer a história da Maia e a vista
sobre a Área Metropolitana do Porto.

Obs.: Marcação obrigatória:
turismo@cm-maia.pt
2.º sáb./mês: 11h, 14.30h
>10 MP 0€

11

FUNDAÇÃO DE SERRALVES

R. Dom João de Castro, 210 • Porto
226 156 500 • www.serralves.pt

GRÁTIS
FESTA DO OUTONO
Serralves é uma referência singular
no património da paisagem em
Portugal, de visita obrigatória
durante todo o ano! Nos dias
28 e 29 de setembro, a Festa do
Outono vai dar-lhe ainda mais vida
com oficinas lúdico-pedagógicas,
sobre o ambiente e as artes,
percursos e jogos que apresentam a
biodiversidade do Parque, ateliês de
manufatura, workshops temáticos,
e espetáculos de teatro e de
música, performances e instalações
inovadoras, não esquecendo a
interação com os animais do Parque,
que, como bons anfitriões, convidam
a saber mais sobre as raças
autóctones portuguesas.

28, 29 set.
>0
MB
12

0€

WORLD OF DISCOVERIES

R. de Miragaia, 106 • Porto • 220 439 770
www.worldofdiscoveries.com

A AVENTURA QUE MUDOU O MUNDO
O World of Discoveries é um museu
interativo e parque temático que
reconstrói a fantástica odisseia
dos navegadores portugueses, à
descoberta de um mundo novo. A
viagem começa na receção, onde
os visitantes são recebidos pelo
Holograma do Infante D. Henrique.
No decurso da visita, podem ver-se
de perto réplicas das embarcações
dos Descobrimentos, bem como
instrumentos de navegação.
2ª a 6ª: 10h-18h, sáb., dom., fer.: 10h-19h
>3
MB 8€/14€
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DÃO EXPERIENCE

Quinta do Pombal • R. do Lapão • Beijós
918 234 533 • https://daoexperience.com
CRIAR BOAS MEMÓRIAS

15% DESCONTO (3 OU + NOITES)

Para um fim de semana em
cheio ou para umas férias em
família, Dão Experience é um
nome a reter. Perto de Nelas,
no distrito de Viseu, é ideal para
passeios equestres ou de bicicleta
pela aldeia, jantares ao luar,
piqueniques, experiências em
família para mais tarde recordar!
As crianças podem brincar no
quintal, correr, estar na piscina
enquanto os pais descansam
na sala ou nos terraços sem
deixar de os acompanhar. A Dão
Experience combina de forma
harmoniosa o ambiente rural
com atividades diversas, com a
cultura e a gastronomia local. A
25 quilómetros, a cidade de Viseu
oferece uma excelente agenda
cultural e belos jardins.
Preço: 120€/noite, casa completa
com capacidades para 5 hóspedes.
2ª a dom.
>0 MP
14

120€

MUSEU COLEÇÃO BERARDO

Praça do Império • Lisboa • 213 612 878
www.museuberardo.pt
Comboio: linha de Cascais
Estação: Belém
ÍCONES DA ARTE MODERNA
E CONTEMPORÂNEA
O Museu Coleção Berardo
apresenta atualmente seis

13

exposições (duas permanentes
e quatro temporárias): Coleção
Berardo 1900–1960; Coleção
Berardo de 1960 à atualidade;
Constelações: uma coreografia
de gestos mínimos; Histórias
de Rostos: Variações Belting;
Charlotte Salomon, Vida?
Ou Teatro? (esta organizada
em cooperação com o Museu
de História Judaica de
Amesterdão e patente até
11 de agosto); e Trash – Lixo
de Artista, de Pires Vieira,
inaugurada no início de julho.

DESCONTO

Obs.: Entrada gratuita aos
sábados para todo o público
e todos os dias para crianças
até aos 6 anos.
2ª a dom.: 10h-19h
>0
MB 5€
15

VIAGEM MEDIEVAL

Centro histórico • Santa Maria da Feira

DE VOLTA AO PASSADO
A Viagem Medieval em
Terra de Santa Maria é
o maior evento de recriação
medieval da Europa.
A Viagem Medieval resulta
da combinação de espetáculos
de animação, fixos e itinerantes,
com 29 áreas temáticas alusivas
ao período em questão.
Por todo o recinto deambulam
saltimbancos e outros artistas,
interagindo com o público
e representando cenas do
quotidiano, acompanhados
por grupos de música,
malabares e outras artes.
31 jul. a 11 ago.
>0
MB

2,5€ a 8€

14

16

COMBOIOS DE PORTUGAL

www.cp.pt • 707 210 220

VIAJAR NO COMBOIO HISTÓRICO DO VOUGA
O Comboio Histórico do Vouga
faz uma viagem no tempo, numa
antiga locomotiva diesel, três
carruagens dos primeiros anos do
século XX entre Aveiro e Macinhata
do Vouga. O programa de um dia,
parte de Aveiro pelas 13.40h e
chega a Macinhata do Vouga pelas
15h. Há animação a bordo, música,
cantares tradicionais da região
e prova dos famosos pasteis de
Águeda. À chegada a Macinhata do
Vouga, visita ao Museu Ferroviário.
Regresso pelas 16.25h com
paragem em Águeda e visita ao
centro histórico da cidade.
Até 12 out.: 13.40h-19h
>0 MP 16,5€/30€
17

FEIRA DE SÃO MATEUS

Centro histórico • Viseu
232 422 018 feirasaomateus.pt

677 ANOS DE FESTA
A antiga Feira Franca de Viseu,
atualmente conhecida como Feira
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18
DESCONTO

CENTRO

de Portugal e do mundo.
As visitas regulares ao museu
decorrem aos sábados à tarde
e aos domingos de manhã
e as visitas à Muralha de
D. Dinis, que testemunham
episódios marcantes deste rei,
aos sábados de manhã e aos
domingos à tarde.
4ª a dom.: 10h-18h
>0
0€
20

PARQUE ARQUEOLÓGICO DO VALE
DO CÔA

19
GRÁTIS

de S. Mateus, foi criada pelo rei
D. João I em 1392. A feira está no
sangue das famílias e dos amigos
que todos os anos se reencontram
em Viseu, na Guardiã das feiras
populares do País. Em 2019, faz
627 anos e promete uma edição à
altura da idade em que a música,
os sabores e as recordações dão
vida a um imaginário histórico e
inesquecível.
8 ago. a 15 set.
>0
MB
18

0€ a 40€

NEWSMUSEUM

R. Visconde de Monserrate, 26 • Sintra
210 126 600 • www.newsmuseum.pt
UMA VISITA QUE É NOTÍCIA

30% DESCONTO BILHETE FAMÍLIA

O NewsMuseum é um dos maiores
Media Age Experience da Europa
e o local ideal para um programa
em família. Ser repórter por uns
minutos em direto da NewsTV,
colar um cartaz na Via Di
Propaganda, rever os episódios
mais mediáticos do último

século num filme em 360º ou
viajar até ao futuro através de
uma experiência VR são algumas
das muitas atividades disponíveis
no NewsMuseum localizado
na enigmática vila de Sintra,
por onde pode aproveitar
para passear.
2ª a dom.: 9.30h-19h
>0
MB 4€/8€
19

MUSEU DO DINHEIRO

Largo de São Julião • Lisboa • 213 213
240 • www.museudodinheiro.pt • Metro:
Baixa-Chiado

UMA VIAGEM PELO MUNDO DO
GRÁTIS
DINHEIRO
Há muito para ver e para fazer
em família no Museu do Dinheiro:
doar um testemunho, cunhar
e imprimir moedas e notas
virtuais com a sua cara, ver
ao microscópio de que são feitas
as notas, assistir a peças de
teatro, participar em oficinas
e ainda trocar, interagir
e deixar-se inspirar por histórias

R. do Museu • Vila Nova de Foz Côa
279 768 260 • arte-coa.pt

ARTE RUPESTRE NO DOURO
O Vale do Rio Côa constitui
um local único no mundo por
apresentar manifestações
artísticas de ar livre inseríveis
em diversos momentos da
Pré-História, Proto-história e da
História. O Parque Arqueológico
é também o mais importante
conjunto de figurações paleolíticas
de ar livre. Este conjunto rupestre
distribui-se ao longo de dois eixos
fluviais principais: o rio Côa e o rio
Douro. As visitas orientadas, em
viaturas todo-o-terreno, percorrem
três dos principais sítios com arte
rupestre paleolítica do Parque:
Canada do Inferno, Penascosa e
Ribeira de Piscos.
3ª a dom.
>3 MP
21

MB

5€/15€

SKIPARQUE

Largo Relva da Reboleira Sameiro
Manteigas
275 980 090
www.skiparque.pt

MUITO MAIS DO QUE NEVE
Em pleno Parque Natural
da Serra da Estrela, a 7 km de
Manteigas, atravessado pelas
águas cristalinas do Rio Zêzere,
o Skiparque oferece a
possibilidade de fazer Ski
e Snowboard durante todo o ano
em pistas sintéticas. O complexo
dispõe ainda de um Parque
de Campismo, Parque Aventura,
uma Praia Fluvial e bares
de apoio.
2ª a dom.: 8h- 22h
>0
MB Sob consulta
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VILLA TAMARIZ BEACH CLUB
PENHA LONGA RESORT

Estrada da Lagoa Azul – Linhó • Sintra
219 249 011 • www.penhalonga.com/pt

SUMMER BRUNCH BBQ EM FAMÍLIA
Situado na exclusiva costa do
Estoril, o Villa Tamariz Beach Club
oferece vistas deslumbrantes
sobre o mar e serve pratos de
inspiração de vários países
da América Central e do Sul,
sobremesas e cocktails. Num
destes domingos reúna a família
e os amigos e desfrute de um
delicioso brunch com iguarias bem
variadas: bowl de camarão, quinoa
vermelha e citrinos; cocktail de
salmão, abacate e manga; shot de
gaspacho, entre muitas outras.
Informações e reservas:
910 127 990
Obs.: Grátis até aos 4 anos e
desconto de 50% para crianças dos
5 aos 11 anos.
Dom.: 12h-16h
>0
MB 29€
25

FOZ D’ÉGUA

Serra do Açor • Arganil

22

CASTELO DE TRANCOSO

Av. Santa Isabel • Trancoso
271 828 291

FORTIFICAÇÃO NO ALTO DA COLINA
GRÁTIS

Em Trancoso, no distrito
de Guarda, encontra o Castelo
de Trancoso, erguendo-se
num planalto, próximo da
nascente do rio Távora. Desde
o século XII que essa região
foi palco de conflitos entre o
recém-formado reino de Portugal
e o reino de Leão. Atualmente,
o Castelo de Trancoso é
considerado o ex-líbris da
cidade visitado por milhares
de turistas todos os anos.
Esta fortificação é formada
por a Torre de Menagem,
cinco torreões e ruínas de
uma capela quinhentista,
dispostos ao longo de uma
cintura de muralhas.
2ª a dom.: 9.30h-12.30h, 14h-18h
>0 0€

23

CENTRO CULTURAL DE CASCAIS

Av. Rei Humberto II de Itália
Cascais
214 848 900
www.fundacaodomluis.pt

VISITA ATELIÊ: VISÕES E VISUAIS
Entre as décadas de 60 e 80,
Antonio Lopez ilustrou de
forma visionária a Moda
nova-iorquina e parisiense
através de desenhos, colagens
e fotografias. A abundância de
movimento e expressão que
fez sobressair o artista, derramada
tanto no seu trabalho profissional
como nos seus diários gráficos,
será o ponto em comum das
visitas que serão adaptadas
a cada faixa etária.
Obs.: Entrada gratuita até aos
18 anos. Obrigatório presença
de um adulto por criança ou
grupo de crianças.
6 a 14 ago., 3ª a 6ª: 10h-16h
>3 MP
0€/5€

A ALDEIA SECRETA NO CORAÇÃO
GRÁTIS
DO PAÍS
Perto de Piódão, na Serra do
Açor, Foz d’Égua é uma aldeia
caracterizada pelo seu ambiente
rural, com as típicas casas
e pontes de xisto e lousa em
pano de fundo. Além das casas
tradicionais, destaca-se a piscina
natural, local de encontro da
ribeira do Piódão com a ribeira de
Chãs d’Égua.
2ª a dom.
>0
26

MB

0€

EXPOFACIC

Zona Industrial de Cantanhede
Cantanhede • 231 410 830
www.expofacic.pt

GRANDES FESTAS, GRANDES
EXPOSIÇÕES
A Expofacic combina música,
gastronomia, exposições e
negócios. O evento decorre num
espaço aberto de cerca de 10
hectares e está organizado por
diferentes setores, dos quais se
destacam o comercial, industrial
e de serviços, automóvel e
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educação, agrícola, exposições
temáticas e culturais, zona verde,
diversões, gastronómico, lounge,
street food e palcos.
25 jul. a 4 ago.
>0
MB
27

4€ a 35€

AQUEDUTO DAS ÁGUAS LIVRES

Calçada da Quintinha, 6 • Lisboa

UMA GRANDE OBRA DE ENGENHARIA
HIDRÁULICA
Construído no século XVIII
para resolver o problema de
abastecimento de água em Lisboa, o
Aqueduto foi uma das grandes obras
de engenharia hidráulica construídas
nessa época. Mas há mais recordes
para esta obra: integra o maior arco
em ogiva de pedra em um só vão do
mundo, com 65m de altura e, apesar
de estar sobre uma falha sísmica,
resistiu intacto ao terramoto de 1755.
Vale a pena fazer uma visita guiada
ao Aqueduto das Águas Livres e
desfrutar da belíssima vista sobre a
cidade. Este é um dos quatro espaços
que compõem o Museu da Água, a
que se juntam: o Reservatório da Mãe
d’Água das Amoreiras, o Reservatório
da Patriarcal e a Estação Elevatória
a Vapor dos Barbadinhos. Todos de
visita obrigatória!
Obs.: Gratuito até aos 12 anos.
3ª a sáb.: 10h-17.30h
>0 3€ a 5€
28

HÓTEIS INATEL

Todo o País • 210 027 000 • www.inatel.pt
ESCAPADINHA DE OUTONO
Os Hotéis INATEL têm uma
oferta alargada a pensar nas
famílias que gostam de Praia,

Montanha, Natureza e Saúde
e Bem-Estar. Escolha a opção
que melhor se adapta aos seus
e viva experiências únicas em
localizações privilegiadas com
toda a comodidade que esta
Unidade Hoteleira lhe pode
oferecer. Faça a sua pesquisa em
https://hoteis.inatel.pt, indique na
reserva se é ou não associado e
aproveite os descontos em vigor.
Mais informações:
hotelaria@inatel.pt
2ª a dom.
>0 MP

MB

realizar esta experiência tão
simples como absolutamente
inesquecível no Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra,
sob o céu estrelado do
Hemispherium, sempre
por altura dos solstícios
e equinócios. O programa
estende-se entre as 21h de
sábado e as 10h de domingo,
com muitas atividades para
explorar a ciência.
Inscrições: 239 703 897
21 set.: 21h-22 set.: 10h
45€
6<12 MP

Sob consulta

29

EXPLORATÓRIO - CENTRO CIÊNCIA VIVA
COIMBRA

Rotunda das Lages.
Parque Verde do Mondego • Coimbra
239 703 897
www.exploratorio.pt

30

PARQUE BIOLÓGICO DA SERRA
DA LOUSÃ

Parque Biológico da Serra da Lousã
Miranda do Corvo
239 538 444
parquebiologicoserralousa.pt

DORMIR E ACORDAR COM AS
ESTRELAS
Quem quer experimentar
dormir e acordar com as
estrelas? Agora é possível

28

VIDA SELVAGEM
EM ESTADO PURO
O Parque Biológico da
Serra da Lousã, uma das
regiões bem preservadas
do centro do País, integra
uma coleção muito completa
da vida selvagem presente
em Portugal, com diversos
núcleos expositivos como, por
exemplo, a Quinta Pedagógica
de Raças Portuguesas, com
centro hípico, o Reptilário,
o Labirinto de Árvores de Fruto,
que é único no Mundo, e o
Museu Vivo de Artes e Ofícios
Tradicionais, que inclui oficinas
de artesanato, uma queijaria
e um fumeiro.
2ª a dom.: 9.30h-19h
>0
4,5€ a 8,5€
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MARIPARQUE

R. António Vitorino, 27
Vieira de Leiria • 244 699 060
www.hoteiscristal.pt/mariparque

MERGULHOS RADICAIS
Mariparque é um parque
de diversões temático e aquático.
Constituído por escorregas,
pistas e water slides, tobogans
e pistas caracol assim como
diversas piscinas exteriores
para adultos e crianças.
Apresenta também uma gama
diversificada de atividades
radicais como aquaball, kayak,
tiro ao arco, escalada, slide,
BTT, entre outras.
2ª a dom.: 10h-19h
>0
9,5€ a 14€
32

UPUP PARK

Av. de Santa Isabel, 5
Sintra
211 326 741
https://upuppark.pt

FAMÍLIAS COM ADRENALINA
No UpUp Park não há monotonia!
O mote é desafiar as leis da
gravidade e dominar novos truques
e habilidades, num ambiente
de pura descontração, nos seus
mais de 80 trampolins. Uma das
atividades a que o parque convida
as famílias é a jogar futebol ou
basquetebol em cima de um
trampolim ou, por que não, a
aprender algumas habilidades
no saco de ar gigante!
2ª a 5ª: 10h-22h,
6ª a sáb.: 10h-23h,
dom.: 10h-21h
>3
MB 12€

32
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MUSEU DA MARIONETA

R. da Esperança, 146 • Lisboa
213 942 810 • www.museudamarioneta.pt/pt
ENTRE TESOUROS E ENIGMAS
O mês de agosto no Museu
da Marioneta vai ser muito
preenchido! “Enigmas no Museu”
é um jogo autónomo para famílias
(maiores de 4 anos) no qual pais
e filhos são convidados a seguir
um conjunto de pistas que lhes
vão permitir encontrar algumas
peças especiais. Cada pista é ao
mesmo tempo uma tarefa para
que cada jogo se torne único
e personalizado. Na “Caça ao
tesouro” (maiores de 8 anos), com
a ajuda de um mapa e das pistas
dadas pelas marionetas, vai ser
possível descobrir o tão desejado
tesouro no museu.
Obs.: Entrada gratuita até aos
12 anos. Os jogos são gratuitos
na visita ao museu.
1 a 31 ago.
>4
MB 5€

34

MUSEU DO QUEIJO

R. dos Casaínhos • Covilhã
275 471 172

AS DELÍCIAS DO MUNDO
DO QUEIJO
O Museu do Queijo, na aldeia
de Peraboa, permite conhecer
o processo de fabrico de um dos
melhores queijos do mundo.
Este é um espaço único em
Portugal, que dá a conhecer a
fauna, a flora, o clima, o pastor,
os utensílios, a cultura e a tradição
que dão vida e sabor à história do
fabrico do queijo. A visita termina
da melhor forma com
uma degustação de queijo.
3ª a dom.: 10.30h-12.30h,
14.30h-17.30h
>0 3,5€/5€
		
35

PISCINA-PRAIA DE CASTELO BRANCO

Av. do empresário • Castelo Branco
272 348 320

UMA PRAIA ENTRE SERRANIAS
E PLANÍCIES
Esta piscina de recreio, onde
a profundidade máxima é de
1,6 metros está dotada de uma
ampla área, até aos 50 cm de
profundidade, onde surgem
equipamentos destinados às
crianças. Esta configuração
permite que as famílias, que vão
à piscina com as crianças, possam
partilhar o mesmo espaço. Durante
a época balnear há animação com
aulas de aquazumba, bodycombat
e expressões plásticas para os mais
novos.
2ª a dom.: 9h-20h
>0
2,6€ /3,8€
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CampoReal Lisboa proporciona
uma tranquilidade singular,
efeito da sua idílica envolvência.
Em agosto, as crianças até aos
12 anos beneficiam de estadia
gratuita, numa promoção
especial: o pequeno-almoço,
o almoço e o jantar são grátis.
A animação está garantida
num conjunto de atividades
semanais divertidas e gratuitas,
como jogos didáticos e pinturas
de mesa, polo e bingo aquático,
mini-ténis, stand up paddle,
mini-futebol, insufláveis, bolas
gigantes, badminton, entre
muitas outras. Mais há mais
promoções para este verão:
quatro noites pelo preço de
três, sete noites pelo preço de
cinco e o Welly Kids Park com
atividades indoor e outdoor
desde 6€ por criança.
Preço: A partir de 72€ (2 adultos
e 1 criança em quarto deluxe)

PRAIA DAS ROCAS

Praia das Rocas • Castanheira de Pêra
236 438 098 www.praiadasrocas.com

PISCINA SEM FIM
A Praia Fluvial das Rocas é um
complexo de lazer, animação e
divertimento situado num lago
com quase 1km de extensão, bem
no coração de Castanheira de
Pêra. Uma ilha no centro da Praia,
uma piscina de ondas com 2100
m2, uma albufeira e uma ponte
secular constituem um ambiente
paradisíaco. Aqui, pode desfrutar
de um passeio de barco ou gaivota,
fazer slide, escalada ou rapel.
2ª a dom.: 9.30h-19.30h
>0
MB 4€ a 9,5€
37

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

Av. de Berna, 45A • Lisboa
217 823 000 • https://gulbenkian.pt
Metro: S. Sebastião

ENCONTRO DE URBAN SKETCHERS

Ago.: 2ª a dom.
>0 MP
MB

GRÁTIS

Obs.: As crianças até aos 12 anos
devem ir acompanhadas por um
adulto.
14 set.: 10.30h-13h, 14.30h-17h
>6 MP
MB 0€
38

DOLCE CAMPOREAL LISBOA

R. do Campo • Torres Vedras • 261 960 900
www.dolcecamporeal.com/pt
PARAÍSO A OESTE
Em Torres Vedras, a apenas
30 minutos de Lisboa, o Dolce
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NORPARK - DIVERSÕES AQUÁTICAS
DA NAZARÉ

R. Praia do Norte • Nazaré
262 552 249
www.norpark.pt

DIVERSÃO DENTRO DE ÁGUA
O Norpark fica situado na
belíssima Praia da Norte, na
célebre vila da Nazaré. Com uma
vista única sobre o Atlântico este
parque temático oferece um
conjunto de diversões aquáticas
como escorregas, piscina
semiolímpica, hidroginástica,
jacuzzi gigante, piscina para
crianças e, ainda, um espaço
didático dedicado aos mais
pequenos. Conta também com
amplos espaços verdes e um
campo de futebol de praia.
Cada visitante tem acesso a vários
tipos de animações diárias, como
aulas de Aeróbica, Aerocombat,
entre outras.
2ª a dom.: 10h-19h
>0
9€ a 13€

37
GRÁTIS

©Gonçalo Barriga

O Jardim da Fundação Calouste
Gulbenkian recebe a 14 de
setembro mais um encontro
(entrada livre) de Urban
Sketchers, uma comunidade
global de artistas que praticam
desenho em diversas cidades,
vilas e aldeias onde vivem ou
viajam. Todos os anos, neste
belíssimo jardim, se juntam
verdadeiros especialistas do
desenho e se revelam novos
talentos e novas paixões. No
ano em que se comemoram os
150 anos de Calouste Sarkis
Gulbenkian, além das múltiplas
atividades desenvolvidas, a
Fundação apresenta também a
exposição “Calouste: uma vida,
não uma exposição”, um desafio
que interpela o visitante.

A partir de 72€

Meio: Imprensa
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MUSEU DA CARRIS

R. 1º de Maio, 101 • Lisboa • 213 613 087
http://museu.carris.pt

DIA INTEIRO DE WORKSHOPS
EM FAMÍLIA
Marque na agenda: 7 de setembro.
Este vai ser um dia (em cheio) de
workshops em família no Museu
da Carris. Da parte da manhã,
“Vamos fazer fotogramas em
Cianotipia!” - com a reprodução
de imagens a partir de objetos
ou negativos em vidro ou chapa
para criar composições criativas
- e à tarde “Vamos criar papéis
Marmoreados!”. O objetivo
desta oficina é ensinar esta
técnica do banho à secagem,
permitindo aos participantes
criarem os seus próprios papéis
para aplicação artística ou
para o desenvolvimento de
encadernação.
Preço: 8,5€/participante (meio
dia), 14€/participante (dia
completo).
7 set.: 10h-12.30h, 14h-16.30h
>5 MP
8,5€ a 14€
43

PRAIA FLUVIAL DOS OLHOS D’ÁGUA

Praia Fluvial do Alviela • Alcanena
40

MERCADO MEDIEVAL DE ÓBIDOS

Vila de Óbidos
www.mercadomedievalobidos.pt

HÁ FESTA NA CERCA DO CASTELO
A XVIII edição do Mercado Medieval
de Óbidos decorre até 4 de agosto
na Cerca do Castelo de Óbidos.
Nesta edição, sobre a temática
da importância do fogo na Idade
Média, haverá espetáculos, peças
de teatro, torneios a cavalo e
combates, entre outras atrações.
Obs.: Gratuito até aos 12 anos.
18 jul. a 4 ago.: 5ª a dom. | 5ª:
17h-00h, 6ª.: 17h-01h,
sáb.: 11h-01h, dom.: 11h-00h
>0
7€
41

BOWLING CITY

CC Colombo. Av. Lusíada • Lisboa
217 162 382
www.bowling-city.pt
Metro: Colégio Militar

A CIDADE DO BOWLING
Emoção e competição, num
ambiente confortável, com

decoração alusiva à modalidade,
é o que poderá encontrar
na Cidade do Bowling. Este
complexo ocupa uma área
total de 2.059 m2, com dois
pisos, sendo o primeiro piso
o parque da cidade e o segundo
o seu centro urbano. Além
das pistas de bowling, encontra
aqui máquinas de entretenimento
familiar, que podem divertir
de um a seis jogadores (crianças
e adultos) e Teatro 5D, com
novidades cinematográficas
de curtos filmes interativos.
A mais recente novidade é a
estreia do novo equipamento,
Virtual Rabbids, com três filmes
à escolha, em que a realidade
virtual vai além do imaginável.
Um mundo de entretenimento,
diversão e fantasia em pleno
Centro Comercial Colombo.
2ª a 5ª: 12h-24h, 6ª: 12h-1h,
sáb.: 11h-1h, dom.: 11h-24h
>4
MB 3,15€ a 5,3€

UM MERGULHO NO RIO
GRÁTIS
A Praia Fluvial dos Olhos
d’Água, em Alcanena, distrito de
Santarém, é uma praia de águas
limpas e tranquilas, rodeada pela
Natureza, onde toda a família pode
estar livremente e nadar com os
peixes que ali abundam. Entre
mergulhos e braçadas, as crianças
também podem descontrair e
brincar no parque infantil que
existe na praia.
2ª a dom.
>0
0€
44

TORRES VEDRAS

Centro Histórico • Torres Vedras
FESTIVAL NOVAS INVASÕES
GRÁTIS

O Festival conta com quatro
dias preenchidos de atividades
de natureza diversa, dirigidas a
todas as faixas etárias, com os
espetáculos a acontecer em 16
locais distintos da cidade. Pode
encontrar recriações históricas no
Forte de São Vicente, um Mercado
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Oitocentista na zona histórica e,
ainda, arte contemporânea, com
uma oferta vasta, por inúmeros
“palcos” da cidade.
29 ago. a 1 set.
>0
MB
45

0€

PALÁCIO NACIONAL DE MAFRA

Terreiro D. João V • Mafra
261 817 550
www.palaciomafra.gov.pt

O TESOURO DE MAFRA
O Palácio Nacional de Mafra é um
conjunto arquitetónico barroco,
formado por um Paço Real, uma
Basílica e um Convento. Possui
importantes coleções de escultura
italiana, de pintura italiana e
portuguesa, uma biblioteca única,
bem como dois carrilhões, seis
órgãos históricos e um hospital do
século XVIII. Este monumento foi
classificado, no passado dia 7 de
julho, Património Cultural Mundial
da UNESCO à semelhança do Bom
Jesus de Braga.
Obs.: Entrada gratuita até aos 12
anos. A biblioteca encerra às 16h.
4ª a 2ª: 9.30h-17.30h
>0 MB 6€

um caleidoscópio gigante, explorar
a marioneta de Hércules, saltitar
num chão musical, andar num
carro de rodas quadradas e muito
mais! A Casa Inacabada, um dos
espaços mais queridos dos mais
pequenos, regressa com nova
roupagem. Faça parte deste
espetáculo!
Obs.: Gratuito até aos 2 anos.
Existe bilhete família (2 adultos
com filhos até aos 17 anos), 24€.
2ª a 6ª: 10h-18h, sáb., dom.,
fer.: 11h-19h
3<12
MB 6€/9€
47

HIPPOTRIP

Edifício Hippotrip. Doca de Santo Amaro
Lisboa • 211 922 030
www.hippotrip.com/pt
TOUR POR TERRA E POR ÁGUA
10% OU 20% DESCONTO

Diversão, riso e aventura
embrulhados numa experiência
turística singular de Lisboa! A
bordo de um veículo anfíbio,

CENTRO

explore os diferentes locais da
capital de Portugal, por terra e
por água, sem sair do conforto do
seu próprio assento. Prepare-se
para se divertir com os animadores
e aprender sobre a cultura e
história fabulosa desta cidade
deslumbrante.
Desconto E&O: Aplicável em
viagens de 90 minutos. 20%
desconto - janeiro a junho e
setembro a dezembro; 10%
desconto - julho e agosto
Obs.: Os passeios funcionam
diariamente, com partida da Doca
de Santo Amaro (conhecida como
Docas), do Edifício Hippotrip.
2ª a dom.: 10h-18h
>2 MP MB 6€/9€
48

CONVENTO DE CRISTO

Igreja do Castelo Templário • Tomar
249 315 089 • www.conventocristo.gov.pt

O MONUMENTO DA HISTÓRIA DOS
TEMPLÁRIOS
Convento de Cristo é o nome do
conjunto monumental constituído
pelo Castelo Templário de Tomar,
o convento da Ordem de Cristo, a
cerca conventual conhecida por
Mata dos Sete Montes, a Ermida de
Nossa Senhora da Conceição e o
aqueduto dos Pegões. O conjunto
destes espaços, construídos ao
longo de séculos, faz do Convento
de Cristo um grandioso complexo
monumental que mereceu a
classificação de Património da
Humanidade pela UNESCO.
Obs.: Entrada gratuita até aos 12 anos.
2ª a dom.: 9h-18.30h
>0 0€/6€

47

46

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO
CIÊNCIA VIVA

Parque das Nações • Lisboa
218 917 104 • pavconhecimento.pt
Metro: Oriente

TCHARAN! CIRCO DE EXPERIÊNCIAS
A nova exposição permanente
deste museu é um espaço onde
a emoção do parque se alia à
aventura do circo. Os pequenos
exploradores vão poder percorrer

DESCONTO
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FEIJÃO VERDE NATURA FUN PARK

Estrada da Circunvalação • Alfragide •
Lisboa • 911 860 007 • www.feijao-verde.
com/pt/alfragide

FÉRIAS NA NATUREZA
Este Feijão Verde abraça um
conceito Natura na sua plenitude,
aliado à modernidade. Instalado
no Parque Florestal de Monsanto,
entre sombras e ar puro, as suas
valências são fáceis de listar:
arborismo, slide, piscina, campo
de ténis, hortinha, quintinha
de animais, campo de futebol,
minigolfe, pista de karts,
trampolins, mini roda, air bungee,
espaços verdes, café, restaurante.

52

2ª a dom. | A partir de 10€/hora
>3
A partir de 10€
50

FESTIVAL DE ESTÁTUAS HUMANAS
GRÁTIS

ASSEICEIRA

Santarém volta a receber o
Festival de Estátuas, que este
ano se alarga no espaço ocupado
nas ruas do Centro Histórico e
no tempo, abrangendo os dois
dias do fim de semana. Ao todo,
prevê-se a presença de cerca
de 20 estátuas humanas, numa
organização com responsabilidade
técnica e curadoria dos Quideia.
Está prevista a presença de
alguns dos mais importantes
nomes portugueses desta arte
de rua. Depois do sucesso em
2018, o Festival avança para a sua
segunda edição, voltando a integrar
o programa oficial do “In. Santarém
2019 - Festival de Artes e Cultura”,
que decorre até 21 de setembro em
vários pontos da cidade.

Centro histórico • Tomar

GRÁTIS
CEYCEYRA MEDIEVAL
Tomar recebe a 5.ª edição da
Feira Medieval de Asseiceira “Ceyceyra Medieval”. Este evento
serve de palco a recriações
históricas ligadas à cidade de
Tomar e à freguesia de Asseceira.
Além da muita animação e lazer,
com teatro e música ao vivo,
encontra artesãos, mercadores,
regatões místicos e artificies, que
transformam a aldeia num cenário
quotidiano da época medieval.

21, 22 set.
>0
51

SANTARÉM

Centro histórico

MB

0€

PALÁCIO DE MONSERRATE

EXPERIÊNCIAS RADICAIS
GRÁTIS
EM WAKEBOARD
Até 30 de setembro pode
aproveitar a oportunidade
para experimentar Wakeboard
na albufeira do Zêzere,
gratuitamente. Durante a semana
há sessões grátis em todos os
cable parks da região e animação
e experiências náuticas gratuitas
ao fim-de-semana. O programa
destaca o Wakeboard, numa versão
mais ecológica, por recorrer a um
sistema de cabos em vez de um
barco a motor, promovendo os
cinco parques existentes ao longo
do lago: Aldeia do Mato (Abrantes),
Lago Azul (Ferreira do Zêzere),
Montes (Tomar), Trízio (Sertã)
e Fernandaires (Vila de Rei).

51

©PSML_EMIGUS

2ª a dom.: 10h-18h
>0
6€ /7,5€

ALBUFEIRA DE CASTELO DE BODE

Até 30 set., 2ª a 6ª: 10h-14h,
9, 10 ago.: 21.45h, 11 ago.: 17.30h
sáb., dom.
>0
>7 0€
0€				

Estrada de Monserrate • Sintra
219 237 300
www.parquesdesintra.pt

DE SINTRA ATÉ À INDIA
Em Sintra, situa-se uma das mais
belas criações arquitetónicas
e paisagísticas do Romantismo
em Portugal: o Parque e Palácio
de Monserrate, que exibe, na sua
decoração, influências medievais
e orientalizantes. Os jardins
receberam espécies vindas de
todo o mundo e estão organizados
por áreas geográficas compondo
cenários ao longo de caminhos,
por entre ruínas, recantos, lagos e
cascatas.

53

Abrantes • Ferreira do Zêzere • Sertã
Tomar • Vila de Rei
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RUÍNAS ROMANAS DE TROIA

TroiaResort •Troia • 939 031 936
www.troiaresort.pt/ruinas-romanas-de-troia
NOITES DE ESTRELAS

São quatro as sessões de Noites
de Estrelas que vão acontecer
nas Ruínas Romanas de Troia,
em agosto. Estes momentos
especiais, em que a arqueologia
se cruza com a astronomia,
contam histórias sobre os mitos
e lendas associados ao nome
das constelações e planetas
observáveis no céu em cada
sessão. Há 2000 anos, romanos
e gregos acreditavam que as
histórias dos seus deuses e heróis
estavam escritas nas estrelas.
As constelações eram imagens
de histórias míticas, como a
história da donzela que foi
castigada por se ter enamorado
de Zeus e transformada na Ursa
Maior, ou a história de Zeus que
se transformou em cisne para
enganar a ninfa Némesis.
2, 3, 23, 24 ago.: 21.30h
>3 MP
MB 3,5€
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VERTIGEM AZUL

R. Praia da Saúde, 11D • Setúbal
265 238 000 / 916 982 907
www.vertigemazul.com

DESCOBRIR GOLFINHOS NO SADO

MONTE SELVAGEM

Monte do Azinhal - Lavre
Montemor-o-Novo • 265 894 377
www.monteselvagem.pt

TANTOS ANIMAIS PARA DESCOBRIR

É muito fácil convencer
as crianças a irem até
Montemor-o-Novo. No Monte
Selvagem há 400 animais, de
75 espécies diferentes para
conhecer. Pode explorar o
espaço a pé, dando de caras com
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animais selvagens e domésticos,
ou de trator, num percurso
no qual encontra avestruzes,
elandes, gamos, axis, iaques
e watussis. Há ainda uma
barragem com cisnes, patos
e gansos. Divirta-se no Alentejo,
em plena harmonia com a
Natureza, com um monte de
coisas para descobrir!
3ª a dom.: 10h-19h
>0
MB 12€/14€

54

55
DESCONTO

10% DESCONTO

A população residente de roazes
do Sado é única em Portugal
e rara no mundo. Embarque
numa viagem a bordo do Veleiro
Catamaran “O Esperança”, de
22,80 metros de comprimento,
à descoberta da comunidade
de Golfinhos do Sado, com vista
para as magníficas paisagens do
Estuário do Sado, costa de Troia e
Arrábida. Se se sentir aventureiro,
há a possibilidade de aliar à
viagem de barco um circuito
de jipe pela Arrábida ou pelo
Sado. Os programas disponíveis
incluem observação de golfinhos,
observação de aves, passeios
na Arrábida, passeios de jipe, a
cavalo, de charrete
e de catamaran.
2ª a dom.: 9.30h-18h
>0 MP MB 20€/35€
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CENTROS DE CIÊNCIA VIVA
DO ALGARVE

Tavira • Faro • Lagos
www.cienciaviva.pt

VERÃO COM CIÊNCIA

60

PARQUE DE NATUREZA DE NOUDAR

Apartado 5 – Barrancos • 285 950 000
www.parquenoudar.com
NATUREZA PURA

GRÁTIS

No Algarve, encontra várias opções
para programas ligados à ciência
nos Centros de Ciência Viva em
Tavira, Lagos e Faro. E estes
são apenas três dos que estão
espalhados pelo País e que, até ao
final do verão, se juntam à “Ciência
Viva Verão em Rede”, uma iniciativa
que leva a ciência às ruas, com
mais de 800 ações gratuitas. Basta
aceder ao site www.cienciaviva.
pt/veraocv/2019, escrever o ponto
em que se encontra e selecionar a
atividade preferida.
Até 15 set.
>0
0€
58

59

SUL

FORTALEZA DE SAGRES

R. da Fortaleza • Vila do Bispo • 282 620 140
PROMONTÓRIO DIANTE DO MAR

Local estratégico no arranque dos
Descobrimentos portugueses, a
Fortaleza de Sagres apresenta hoje
uma interessante biodiversidade
de fauna e flora, além da magnífica
vista panorâmica. O conjunto
edificado existente no interior
da Praça de Armas integra, entre
outros pontos de interesse,
a Igreja de Nossa Senhora da
Graça, e um conjunto de baterias
munidas de canhões dispostas
em torno do promontório de onde
se ergue a Fortaleza.
Obs.: Gratuito até aos 12 anos.
2ª a dom.: 9.30h-20h
>0
3€

Em Noudar, a vida apresentase em estado selvagem e de
absoluta pureza. E há mil e uma
atrações para descobrir. Aqui,
a exploração da agricultura
e da floresta associa-se à
conservação da Natureza. Visite
o parque livremente ou opte
por uma experiência diferente:
piqueniques, visitas guiadas, em
viaturas todo o terreno (NouCar)
ou de BTT, observação do céu
noturno com telescópio, entre
outras atividades para famílias.
Preços: Percursos pedestres: 0€,
NouCar: 20€/h, Visita guiada por
pessoa: 7€, Piqueniques: 6€ a 12€
2ª a dom.
>0
60

0€ a 20€

SALINAS DO SAMOUCO

Complexo das salinas do Samouco
Alcochete
212 348 070
www.salinasdosamouco.pt
PELO TRILHO DO FLAMINGO

O complexo das Salinas do
Samouco é uma Zona de
Proteção Especial (ZPE), o mais
importante refúgio de maré do
estuário do Tejo, que as mais
de 120 mil aves migratórias
escolhem como habitat. Para
aproveitar ao máximo o passeio,
agende uma visita guiada e
percorra o “Trilho do Flamingo”,
que tem como principais
atrativos a avifauna,
a salicultura tradicional,

59

CELEBRAR O DIA DOS AVÓS
27 jul.: 15h • LISBOA
MUSEU DAS COMUNICAÇÕES

Avós e netos são convidados
a ir até ao Museu das
Comunicações para uma tarde
bem passada. Uma visita à
exposição “Vencer a Distância”,
jogos com os robôs Cubetto,
Coji e Anprino, histórias sobre
antigos telefones e marcos
do correio fazem parte da
programação para celebrar
o Dia dos Avós.

a flora das salinas, os burros
mirandeses e a paisagem no seu
todo. O trilho do flamingo é um
percurso circular com 4,5 km e
de dificuldade reduzida.
Inscrições:
andre.batista@salinasdosamouco.pt
Sáb., dom.: 10.15h
>0 MP 5€
61

CASTELO DE SILVES

R. da Cruz de Portugal • Silves
282 440 837

VIAJAR ATÉ À EPOCA MEDIEVAL

O Castelo de Silves é uma das
mais notáveis obras de arquitetura
militar deixada pelos árabes. Esta
fortificação situa-se no ponto mais
elevado da colina da cidade e é o
maior castelo da região algarvia.
As suas largadas muralhas de pedra
de areia convidam a caminhadas
para apreciar a belíssima paisagem
panorâmica. Entre 9 e 18 de agosto o
castelo recebe a Feira Medieval.
Até 31 ago., 2ª a dom.: 9h-22h,
1 set. a 15 out.: 9h-20h
>0 2,8€
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66

JARDIM TROPICAL MONTE PALACE

Caminho do Monte, 174 • Funchal
Madeira • 291 780 800
https://montepalace.com

PLANTAS EXÓTICAS NO ATLÂNTICO

Localizado numa das zonas
mais altas da cidade do Funchal,
este jardim transporta-nos
para o extremo oriente, com
uma abundante coleção de
plantas exóticas, provenientes
dos quatro cantos do mundo,
juntamente com cisnes e patos,
que povoam a lagoa central,
pavões e galinhas, que circulam
livremente nas restantes áreas
do jardim. No interior deste
espaço encontra, ainda, o Museu
Monte Palace com três galerias.
2ª a dom.: 9h-18h
>0
0€/12,5€
63

SANTANA

Ilha da Madeira

UMA CASA TRADICIONAL,
GRÁTIS
COM CERTEZA

A pitoresca vila, entretanto
designada cidade de Santana,
preserva caraterísticas que
remontam a outros tempos.
Pode ver as típicas “casinhas de
Santana”, com teto coberto de
colmo, e 120 km de Percursos
da Biosfera, que possibilitam
apreciar o vasto património
natural, contemplar o entorno
paisagístico, desfrutar da
natureza e ainda conhecer a
riqueza cultural.
2ª a dom.
>0

MB

0€

GRÁTIS

64

MIRADOURO CABO GIRÃO

Estrada do Cabo Girão • Ilha da Madeira
A 580 METROS DO CHÃO

GRÁTIS

O miradouro do Cabo Girão, no
promontório mais alto da Europa,
a 580 m de altitude, oferece uma
vista panorâmica sobre o oceano,
Câmara de Lobos e Funchal. A
plataforma construída em vidro
dá aos turistas a sensação de se
estar suspenso no ar, com vistas
impressionantes em redor.
2ª a dom.
>0 0€
65

CENTRO DAS ARTES - CASA DAS MUDAS

R. Simão Gonçalves da Câmara, 37
Calheta • Ilha da Madeira • 291 820 900
ARTES COM VISTA PARA O MAR

O Centro das Artes-Casa das
Mudas é um projeto do premiado
arquiteto madeirense Paulo David.
Recebe projetos expositivos
temporários e desenvolve uma
programação variada. O edifício
destaca-se pela sua arquitetura

67

moderna e fica numa encosta que
acaba abruptamente sobre o mar.
3ª a dom.: 10h-17h
>0
4€
66

JARDIM DO NÚCLEO DOS DRAGOEIROS
DAS NEVES

Caminho da Portada – São Gonçalo
Funchal • Ilha da Madeira • 291 795 155
ÁRVORES CENTENÁRIAS

GRÁTIS

O Dragoeiro é uma espécie
endémica das Canárias, Madeira e
Cabo Verde, mas só poucos podem
ser encontrados num ambiente
natural. O Núcleo dos Dragoeiros
das Neves visa conservá-los.
No centro são realizadas visitas
guiadas ao jardim de plantas
indígenas e endémicas e ao
Núcleo de Dragoeiros centenários.
2ª a 6ª: 9h-17.30h
>0
0€
67

PISCINAS NATURAIS DO PORTO MONIZ

Rua dos Alfarrobeiras, 4 • Funchal
Ilha da Madeira
UMA PISCINA VULCÂNICA

Formada por lava vulcânica e
banhada pelas águas cristalinas
do mar, esta piscina faz as
delícias de todos os visitantes e
locais. As piscinas contam com
um bar de apoio, balneários e um
parque infantil. A paisagem que
a envolve, a vista panorâmica
que o banhista dispõe sobre a
costa marítima e os rochedos
são de tirar o fôlego!
2ª a dom.: 9h-19h (verão),
9h-17h (inverno)
>0
1,5€
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SEABOOKINGS AÇORES

São Miguel • Açores
www.seabookings.com

OBSERVAÇÃO DE CETÁCEOS
5% DESCONTO

Embarque nesta aventura
inesquecível de observação de
baleias e golfinhos a partir de
Ponta Delgada na Ilha de São
Miguel. O passeio pode ser feito
em dois tipos de embarcações:
um barco semirrígido (M/5) ou
catamarã (M/6m). Graças à
localização especial dos Açores,
pode encontrar muitas espécies
como golfinhos pintados,
baleias-piloto, golfinhos
riscados e baleias azuis.
2ª a dom.
>6 MP 55€
69

POÇA DA DONA BEIJA

Lomba Das Barracas • São Miguel
Açores • 296 584 256
pocadonabeija.com

RENASCER NAS ÁGUAS DE BRUMA
A Poça da Dona Beija é uma
Piscina Termal localizada
num cenário natural de beleza
ímpar. Também conhecida
como “Poça da Juventude”,
“Água do Poço”, ou “Poça do
Paraíso”, na Poça da Dona Beija,
a qualidade e temperatura da
água férrea e cristalina não
deixa nenhum visitante
indiferente - o alto teor de
férreo das águas furnenses
atua no combate de várias
doenças como anemias e
alergias, por exemplo.
Obs.: As crianças até aos 6 anos
pagam 4€.
2ª a dom.: 7h-23h
>0 6€
70

ALGAR DO CARVÃO

Estrada Algar do Carvão
Ilha Terceira • Açores

NAS PROFUNDEZAS DA ILHA
O Algar do Carvão é uma
cavidade vulcânica classificada
como Monumento Natural,
situada no interior da caldeira
do Guilherme Moniz. Quem visita
a Ilha Terceira não pode deixar

AÇORES
70

de fazer este mergulho literal
nas profundezas na terra.
Este destino oferece uma
experiência única ao mundo
vulcânico. O complexo possui
a infraestrutura básica para
a segurança dos visitantes,
como iluminação artificial
e placas de sinalização.
2ª a dom.: 14h-18h
>6 8€
71

JARDIM DUQUE DA TERCEIRA

R. Direita, 130
Angra do Heroísmo
Ilha Terceira • Açores
295 401 700

JARDIM DO MUNDO
GRÁTIS

Considerado um dos mais
importantes dos Açores, este
jardim contém uma flora muito
variada. Construído com o objetivo
de ser um jardim de aclimatização,
conta com dezenas de espécies de
todo o mundo. A grande variedade
de espécies botânicas do jardim
dispõe-se ao longo da encosta
que conduz ao alto da Memória,
admirável miradouro sobre
a cidade.
2ª a dom.: 8h-18h
>0
0€
72

HORTA

Ilha do Faial • Açores
SEMANA DO MAR
GRÁTIS

Ao longo de uma semana
em agosto, o mar dá o mote
para o maior acontecimento
da Ilha do Faial. O Festival
Náutico é o principal evento
e inclui provas desportivas
em diversas modalidades
como natação, mergulho,
polo aquático, regatas de vela,
entre outras. Em terra, a
animação é completada por
espetáculos de música
e folclore, exposições, feiras
de artesanato e gastronomia.
Um espetáculo de fogo-de-artifício sobre a Baía da
Horta encerra a semana
de festa.
2 a 9 ago.
>0

MB

0€

CELEBRAR O DIA DOS AVÓS
27 jul.: 15h • LISBOA
MUSEU DAS COMUNICAÇÕES

Avós e netos são convidados
a ir até ao Museu das
Comunicações para uma tarde
bem passada. Uma visita à
exposição “Vencer a Distância”,
jogos com os robôs Cubetto,
Coji e Anprino, histórias sobre
antigos telefones e marcos
do correio fazem parte da
programação para celebrar
o Dia dos Avós.

73

LAGOA DAS SETE CIDADES

Sete Cidades. Ponta Delgada
São Miguel • Açores

UMA LAGOA DE DUAS CORES
E UMA LENDA
GRÁTIS

A Lagoa das Sete Cidades
é um dos locais mais famosos
do Arquipélago dos Açores, e
uma vez observada entende-se
o porquê. Situado nas crateras
vulcânicas que formam
a Ilha é constituído por duas
lagoas - a Lagoa Verde e a Lagoa
Azul. A ciência explica que este
efeito se deve à presença de
muita vegetação do “lado verde”
da Lagoa. Sendo ilusão de ótica
ou não, conta a lenda que uma
linda princesa de olhos azuis,
Antília, se apaixonou por um
pastor de olhos verdes,
num amor proibido. Na despedida,
choraram tanto que formaram
a Lagoa com as cores dos
seus olhos.
2 ª a dom.
>0 0€
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