
“Queres uma festa 
diferente? Surpreende 
os teus amigos e escolhe 
tu o tipo de festa que 
gostarias de partilhar com 
eles. A Casa da Música 
está à tua espera para 
te oferecer um percurso 
cheio de surpresas, 
música e boa disposição. 
Traz os teus convidados 
e vem viver connosco 
a melhor aventura 
do teu aniversário.”



O  SAPO  C ANTAROL AS
Gostas de cantar? E de criar histórias divertidas com 
gestos, mímicas e sons coloridos? É o momento do sapo 
cantarolas! Vamos saltar de som em som para criar uma 
história!

—
PERCUT IM  PERCUTOM 
/ IMAG IC ANDO  O  SOM
É tão divertido tocar numa orquestra com os nossos 
amigos! Já experimentaste? Com o teu instrumento 
vais tocar mais depressa ou mais devagar, mais forte ou 
mais suavemente. Vamos todos criar a magia de uma 
cascata de sons! Ou então… Já imaginaste se os teus 
gestos produzissem sons? Como será isso possível? Com 
a música é fácil! Vais ver como os teus movimentos vão 
começar a ter uma vida diferente!

—
O S ÍT IO  DA  BATATA  FR ITA
Venham daí jogar, grandes e pequenos! É o jogo do 
“vidro batata frita gigante”, repleto de fantasia! Às vezes é 
preciso trocar de lugar, mas deve ser com muito cuidado 
senão podemo-nos transformar numa estátua! Isto vai 
ser de arrasar! 

—
G A MELÂ ND IA
Vamos conhecer um instrumento musical muito 
especial, típico de alguns países da Ásia: o Gamelão! É de 
madeira, de metal e tem dragões pintados a ouro! As tuas 
mãos vão conduzir o concerto… Os sons não param de 
girar à tua volta e são comandados por ti! Aqui o maestro 
és tu!

—
GIRASSONS
E se após uma alegre “escorregadela” no nosso 
escorregão superespecial, inventássemos uma divertida 
coreografia? Quem quiser até pode dançar! Os teus 
passos vão criar a tua música… Bem-vindo ao Girassons, 
o carrossel dos sons, e diverte-te ao ritmo dos teus 
próprios movimentos!

E SCOL HE  A  F E STA ! E SCOL HE  O  L ANCHE !

TAPE T IP U M
Ao iniciarmos o nosso percurso vamos aproveitar para 
nos conhecermos melhor através de jogos divertidos com 
gestos, mímicas, ritmos e sons coloridos… Vamos criar 
um verdadeiro ambiente de festa e viajar com os sons 
que pairam no ar!

—
CLUBE  DO  X I LOFRASCO
E se, de repente, água, garrafas, copos, talheres e outros 
amigos da cozinha se reunissem todos em cima da mesa 
e decidissem tocar em conjunto? Mas… como seria 
possível uma tal frascofonia? Bom, como nas melhores 
coisas da vida, o segredo é a colaboração entre todos! A 
água e os recipientes combinam-se com critério e deixam 
que esta copofonia aconteça! Só com água, claro!

—
À VOLTA  DA  BATATA  FR ITA
Às voltas com as ondas do supervidro batata frita há 
muita animação e jogos divertidos que podemos ensaiar; 
é um lugar especial onde cada um entra na sua onda… 
mas atenção às várias sequências de movimento que é 
preciso realizar! Neste jogo, grandes e pequenos, altos e 
baixos, gordos e magros podem participar!

—
O SOM  DO  G E STO
Quem está aí escondido a imitar o som dos meus 
passos? Ou será  que os meus sapatos têm alguma magia 
quando tocam no chão? Porque é que os meus gestos 
se ouvem por todo o lado? Já não posso coçar a cabeça 
descansado? Será que andam por aí instrumentos a 
gozar comigo? Ou são os meus gestos que endoideceram 
e começam a tocar neles por magia? Acho mesmo que o 
melhor é entrar neste jogo e descobrir o que realmente 
se passa!...

—
O S ÍT IO  DA  FOLHA  MÁG IC A
Com algumas palavras mágicas bem ritmadas e 
misteriosas, vamos dar vida a pedaços de papel e 
transformá-los em seres engraçados e animados!  
Atenção aos pássaros que voam a sério e a outros animais 
que parecem sair aos poucos – como por magia – das 
dobras da tua folha de papel… A fantasia leva mais longe 
a tua diversão e às vezes ela está presente na ponta dos 
nossos dedos!

—
E SPRE ITAR  A  MÚS IC A
Numa casa como esta, por vezes a música pode 
surpreender-nos a qualquer momento: por detrás de 
uma porta, de uma janela, ou de um corredor de uma 
sala, vemos e ouvimos como ela está bem presente entre 
nós! Nesta missão especial, vamos à procura de alguns 
destes sítios secretos para “espiar” a música que ali vai 
acontecendo… Mas é preciso cuidado! Por vezes temos 
que deslizar sorrateiramente, pé ante pé, para que a 
música não desapareça!...

MUS IC AN IMADA  
/STUMPANC ADA
No reino da Musicanimada vamos dialogar com os 
instrumentos musicais, que já estão ansiosos por serem 
tocados por nós! Numa divertida conversa musical, 
animada pelos vários timbres, ritmos e melodias que 
eles e nós sabemos criar, vamos inventar uma nova 
música onde todos seremos protagonistas! No reino 
da Stumpancada, levados pela curiosidade, tantas 
vezes paramos para ouvir o som produzido pelos vários 
materiais que nos rodeiam e ficamos admirados com 
o som magnífico que alguns deles produzem! São 
garrafas, garrafões, latas e bidões, pratos, talheres, copos 
e colheres, caixas, caixotes, tubos e serrotes… Se os 
juntarmos numa orquestra e lhes batermos a sério, pode 
ser mesmo à pancada mas sempre com algum critério, 
vai ficar mais animada e com mais brilho a nossa festa!

—
FABR IC ASSONS
É um laboratório especial onde vamos aprender a 
fabricar os nossos próprios instrumentos usando muita 
imaginação e criatividade. Recorrendo a alguns materiais 
correntes e baratos, podemos criar instrumentos com 
boas sonoridades e timbres originais! Até podemos 
experimentá-los formando uma orquestra com eles! São 
os nossos objectos musicais produzidos por nós aqui no 
Fabricassons!

—
OPERAÇÃO  CODE X
Numa missão digna de um verdadeiro detective, vais 
partir à descoberta de pistas e informações valiosas que 
te ajudarão a formar o teu conhecimento sobre a Casa da 
Música. Durante o percurso, terás de resolver algumas 
questões e enigmas cuja solução poderás encontrar à 
tua volta, quase sempre bem perto de ti! Com a atenção 
e a perspicácia de um detective, vais marcar pontos 
nesta divertida aventura… Tornar-te-ás um expert no 
conhecimento dos segredos desta Casa.

—
DIG ILÂND IA
É sempre divertido criar música no computador. Escolhe 
o teu programa, deixa-te guiar pela inspiração do 
momento e cria um trecho musical. 
Em poucos minutos vais transformar-te num verdadeiro 
compositor! E poderás sempre sugerir e ajudar os teus 
amigos da festa, partilhando com eles as tuas ideias!
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MENU  1  |  F E STA +L ANC HE
!  16  por criança
!  18  Sábados, Domingos e Feriados

Os preços apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor

COM I DAS
Triângulos de fiambre
Triângulos de queijo
Pipocas
Chips de batata
Gelatina de Fruta

Bolo de aniversário (escolher 1): 
Chocolate, banana ou cenoura

BEB I DAS
Água
Sumos de fruta

MENU  2  |  F E STA +L ANCHE
!  18  por criança
!  20  Sábados, Domingos e Feriados

COM I DAS
Triângulos de fiambre
Triângulos de queijo
Pipocas
Chips de batata
Tartitas de fruta
Variedade de bolachas caseiras
Gelatina de fruta

Bolo de aniversário (escolher 1): 
Chocolate, banana ou cenoura

BEB I DAS
Água
Sumos de fruta

MENU  3  |  F E STA +L ANCHE
!  20  por criança
!  22  Sábados, Domingos e Feriados

COM I DAS
Triângulos de fiambre
Triângulos de queijo
Pipocas
Chips de batata
Mini espetada de fruta
Brigadeiros de chocolate
Gelatina de fruta
Mu!n de frutos vermelhos
Variedade de biscoitos

Bolo de aniversário (escolher 1): 
Chocolate, banana ou laranja

BEB I DAS
Água
Néctares de fruta
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