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Neste verão, prepara-te para zarpar numa aventura a

nOta

transbordar de diversão. Dá à barbatana desde a ocidental

Para participar neste programa é indispensável uma reserva

praia Lusitana, atraca nas montanhas gigantes do Atlântico e

prévia, que está condicionada às vagas existentes. Este

viaja até à casa dos pinguins que não nadam até Portugal,

programa realiza-se apenas com um número mínimo de

mas têm um nome bem português. Numa viagem que Fernão

crianças e pode ser alterado caso a idade e/ou

de Magalhães começou, vais encontrar o animal mais peludo

desenvolvimento do grupo, bem como outras condições

do mundo, mergulhar numa maré cheia de cores e aprender o

assim o determinem.

que mudou em 500 anos. Será que vais conseguir ver as
diferenças? Apanha a onda das férias debaixo de água do

prOgrama

Oceanário de Lisboa e entra na volta ao mundo mais

Este programa é dirigido a crianças dos 4 aos 12 anos. Os

divertida do verão.

participantes são recebidos nas salas do Programa de Educação
do Oceanário de Lisboa. O programa de férias terá dez dias

dias

temáticos e apresenta atividades práticas, observação de

De 24 de junho a 13 de setembro

animais, artes plásticas, drama, investigação, entre outras

(exceto fins de semana e feriados)

atividades, que revelam os mistérios dos oceanos e sensibilizam
os mais pequenos para a conservação do oceano. Haverá,

HOráriO

também tempo para brincar, correr e saltar num ambiente que

Das 8h30 às 18h30

promove a aprendizagem. Às quintas-feiras, os participantes
fazem um passeio de barco (dos 4 aos 9 anos) ou têm aulas de

Idade

canoagem (dos 10 aos 12 anos), pelo que agradecemos que

Dos 4 aos 12 anos

coloque na mochila do seu filho(a) uma garrafa de água, um
chapéu, uma toalha, uma muda de roupa e um protetor solar

PreçO

para a cara e braços. Serão, ainda, incluídas outras atividades

40€ por dia, por participante; pacotes de 4 dias, 150€; pacotes

em outdoor no Parque das Nações, tais como expedições aos

de 5 dias, 180€ (inclui entradas nas exposições do Oceanário,

Jardins da Água, piquenique, passeio de teleférico, entre outras.

atividades, materiais, almoço, lanche e seguro). O preço de
pacote já inclui desconto, pelo que não acumula com outras
promoções ou descontos.

Às voltas no mar, a batalha vai começar (5ª Feira)
Uma espécie que ninguém conhece está à deriva: será um
monstro antigo, como o que assustava o capitão Fernão de
Magalhães? Este monstro real está a espalhar-se rapidamente
pelo oceano e prepara-se para conquistar todo o planeta. Entra
na maior batalha naval do século XXI, descobre como derrotar o
terrível monstro e transforma-te no maior herói do oceano.
Por um oceano nunca dantes navegado, os segredos serão
desvendados (6ª Feira)
Nesta aventura cheia de histórias, desafios e muita diversão, o
maior mistério ainda está por descobrir. Entra nos confins do
Oceanário, descobre a magia que faz funcionar este mundo
debaixo de água e agarra uma onda que te dá um ponto de
vista diferente sobre o oceano. Por um oceano nunca dantes
navegado, viaja pelos segredos do mundo marinho.

Semana II
1 a 5 de julho, 15 a 19 de julho, 29 de julho a 2 de agosto, 12 a 16
de agosto, 26 a 30 de agosto, 9 a 13 de setembro
500 anos depois, a viagem continua (2ª Feira)
O capitão Magalhães vai zarpar numa nova aventura: desta vez
vai explorar o fundo do mar. Entre florestas de algas gigantes,
rochas que ganham vida e recifes que pintam o oceano de

Semana I

várias cores, o capitão Magalhães e a sua tripulação vão
descobrir que existem aves que são profissionais no mergulho,

24 a 28 de junho, 8 a 12 de julho, 22 a 26 de julho, 5 a 9 de

peixes que dançam ao som das correntes e que a amizade

agosto, 19 a 23 de agosto, 2 a 6 de setembro

debaixo de água é para toda a vida.

Pelo imenso mar, embarca com o capitão Magalhães (2ª Feira)

Até ao banquete do mar, sempre a acelerar (3ª Feira)

Foi encontrado um mapa perdido no oceano, um mapa muito

Com tantas peripécias, a tripulação do capitão Magalhães está

antigo, com a rota mais incrível dos sete mares. Vais explorar a

atrasada para o grande evento do dia, o banquete das

ilha das aves pescadoras; rumar ao ponto mais a sul do planeta

lontras-marinhas. Para chegar a tempo, vão ter a ajuda dos maiores

e descobrir que os dragões se vestem a rigor; enfrentar o

velocistas do Oceanário: o tubarão-corre-costa, que nada sem parar,

gigante, que é o mestre no disfarce e percorrer as florestas

vai entrar em ação, e as sardinhas vão remar contra a corrente, para

coloridas, onde vivem palhaços, picassos e até unicórnios.

levar a nossa tripulação à grande festa.

Entre ondas e marés, a todo o vapor (3ª Feira)

Muda de clima, aposta no oceano (4ª Feira)

A rota está traçada, o rumo está tomado e a viagem está quase

A meio da viagem, quando nada o fazia prever, aparece uma grande

a começar. Constrói o navio mais rápido e amigo do oceano e

tempestade. O capitão Magalhães está confuso, o clima está muito

escolhe a tripulação que te pode acompanhar nesta epopeia.

diferente daquilo que estava habituado. As tempestades aparecem

Os sentidos dos tubarões serão a tua bússola, as barracudas os

do nada, os tornados não param de girar e o gelo está a deslizar

teus torpedos, os olhos dos cavalos-marinhos os teus binóculos

para dentro de água. Deixa-te influenciar pelo oceano e, num dia

e o peixe-lua o teu guia.

cheio de desafios, entra numa luta contra o tempo.

Para grandes males, um grande oceano (4ª Feira)

No grande azul, navegar contra o plástico (5ª Feira)

Na tua viagem descobriste que o oceano está a mudar: os

Apareceu uma estranha ilha no meio do oceano. Há 500 anos esta

corais já não sabem qual é a sua cor, muitas espécies já não

ilha não existia e a tripulação quer descobrir como foi ali parar. Será o

conseguem encontrar a sua casa e até a água do mar está mais

peixe-palhaço o responsável? Ou estarão os pinguins envolvidos

quente. Mergulha neste turbilhão, dá cor a este pesadelo, guia

neste mistério? Pelos vistos o grande problema não está no oceano.

todos os animais marinhos a bom porto e descobre como

Está na hora de dar à barbatana e perceber como todos podem

baixar a temperatura ao oceano.

contribuir para evitar um mar de lixo.

Florestas submersas, para que vos quero (6ª Feira)

AlteraçÕes e cancelamentOs

O navio do capitão Magalhães foi parar a um local misterioso, uma

Qualquer cancelamento, por parte do cliente, deverá ser efetuado até

floresta submersa com mais de 10 mil peixes tropicais e 46 espécies

três dias úteis antes da data do início do programa. Por uma razão de

de plantas que fazem da água a sua casa. O percurso, que começa

força maior que comprometa a realização do programa, o Oceanário

na floresta tropical e acaba no oceano, vai envolver-te numa história

de Lisboa reserva, ainda, o direito de cancelamento do mesmo até ao

em equilíbrio com a natureza, onde vais perceber que tudo está

último dia útil anterior ao início do programa. Nestas condições, a

ligado no nosso planeta.

reserva poderá ser alterada para outra data ou caso tenha sido efetuado
algum pagamento, o Oceanário compromete-se a proceder à sua

PagamentO

devolução.

O pagamento deverá ser efetuado, no máximo até oito dias antes
do início do programa, de forma a garantir a reserva. Forma de
pagamento: envio de cheque, à ordem de Oceanário de Lisboa SA,

InfOrmaçÕes e reservas

por correio para: Oceanário de Lisboa – Esplanada D Carlos I –

218 917 000

1990-005 LISBOA. Diretamente no Oceanário (c/cheque, cartão ou

reservas@oceanario.pt

dinheiro). Por transferência bancária ou depósito para IBAN PT50 0018
0003 4054 3019 0207 3 (Banco Santander Totta). Caso o pagamento

Não é permitido filmar o programa.

seja feito por transferência/depósito, agradecemos o envio do
comprovativo para o email reservas@oceanario.pt ou por fax para o

OceanariO.pt

nº 218 917 001, juntamente com indicação dos dados do participante.

ementa

MeNÚ 1

MeNÚ 2

Creme de cenoura

Creme de cenoura

Strogonoff de perú e arroz branco

Arroz de pato

Fruta

Fruta

Pão de leite misto/Sumo de fruta

Pão de leite misto/Sumo de fruta

Creme de espinafres

Creme de espinafres

Lombinhos de salmão, em molho
de manteiga e limão, com puré

Empadão de atum

Gelatina

Gelatina

Sanduíche mista/Iogurte líquido

Sanduíche mista/Iogurte líquido

Creme de alho francês

Creme de alho francês

Bifinhos de frango com tagliatelli,
tomate e orégãos

Lasanha de frango e cenoura

Fruta

Fruta

Pão de leite misto/Leite com chocolate

Pão de leite misto/Leite com chocolate

Creme de legumes

Creme de legumes

Rissóis de pescada com arroz de tomate

Douradinhos de peixe com arroz
de cenoura

Gelatina

Gelatina

Sanduíche mista/Sumo de fruta

Sanduíche mista/Sumo de fruta

SOPA

Creme de ervilhas

Creme de ervilhas

PRATO

Bolonhesa de vaca

Almôndegas de vaca com puré

Fruta

Fruta

Pão de leite misto/Iogurte líquido

Pão de leite misto/Iogurte líquido

SOPA
PRATO

24 A 28 JUN, 8 A 12 JUL, 22 A 26 JUL,
5 A 9 AGO, 19 A 23 AGO, 2 A 6 SET

1 A 5 JUL, 15 A 19 JUL, 29 JUL A 2 AGO,
12 A 16 AGO, 26 A 30 AGO, 9 A 13 SET

2a FEIRA
SOBREMESA
LANCHE
SOPA
PRATO
3a FEIRA
SOBREMESA
LANCHE
SOPA
PRATO
4a FEIRA

SOBREMESA
LANCHE
SOPA
PRATO
5a FEIRA

SOBREMESA
LANCHE

6a FEIRA
SOBREMESA
LANCHE

Nos intervalos entre as refeições os participantes podem comer ou beber sempre que tiverem fome e sede (água, fruta e biscoitos)

