PERLIM VOLTA COM O
BRILHO DE TODAS AS
ESTRELAS DO UNIVERSO!

PREÇÁRIO
E CONDIÇÕES DE RESERVA
0 » 2 anos (inclusive) Gratuito
Entrada validada numa das entradas.

O Natal de 2021 é ainda mais especial!
Em Perlim, os astros alinharam-se para nos
fazer sorrir com a chegada da Plim,
a cuidadora das estrelas, que oferece o seu
brilho às árvores de Natal de todo o universo.

3 » 12 anos e/ou Sénior ≥ 65 anos
6,00€ Semana
7,00€ Fim de Semana e Feriados

De 1 a 30 de Dezembro de 2021,
é na Quinta do Castelo que estão arrumadas
as constelações para dias e dias de fantasia
e muito entusiasmo com sete espetáculos
originais, três espetáculos itinerantes
originais, e oito diferentes atividades
em 18 áreas temáticas distintas.
Tudo isto, e muito mais no parque temático
mais original do país, onde não falta nada
para ser feliz!

Grupos escolares
6,00€ por criança
Oferta de 2 bilhetes por cada 15 crianças
pagantes

DATAS E HORÁRIOS

13 » 64 anos
7,00€ Semana
8,00€ Fim de Semana e Feriados

Grupos a partir de 15 pessoas pagantes
6,00€ Semana
7,00€ Fim de Semana e Feriados
Marcação obrigatória, até 48h antes do dia
programado para visita.
Pulseira de Acesso
12,00€ em pré-venda até 30 novembro
(inclusive)
15,00€ de 1 a 30 de dezembro.

1 a 30 dezembro 2021
13h30 » 19h00
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A Pulseira de Acesso permite o acesso prioritário
exclusivamente à entrada do parque, em ﬁla
para o devido efeito, bem como a repetição da
visita em todos os dias de realização do evento.
Não permite o acesso prioritário em espetáculos
ou outras plataformas.
Colocação da Pulseira
Coloque-a no pulso e ajuste-a confortavelmente.
A pulseira não deve ser retirada do pulso até ao
ﬁnal do evento, uma vez que é pessoal e intransmissível.
Incluído no Bilhete de Entrada/Pulseira
Áreas temáticas com espetáculos de palco e
outras representações com interação e/ou visita;
Plataformas com oﬁcinas pedagógicas.
Mini-Slide e Mini-Arvorismo.

Segue o caminho
encantado
das Estrelas...

A. WC’s

A*(WC Adaptado)

B. Fraldário
C. Área Alimentar
D. Zona de Repouso
E. Perlinices - Loja Oﬁcial
F. Bombeiros
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Espetáculo

Atividade/Área

1. O Regresso da Estrela
2. Perlim Arena
3. Comboio de Perlim
4. Carrossel de Perlim
5. O Cofre Mágico
6. Slide
7. Mini-Slide
8. Arvorismo
9. Mini-Arvorismo
10. (Re)canto da Natureza

11. Operação PerlimPimPim
Photopoint

12. Estrela do Norte
13. Baile das Estrelas
14. Em busca da Estrela Polar
15. Pista de Trenós
16. Lapónia
17. Plim, faz-se luz!
Espetáculo de encerramento

Exploradores Intergaláticos
Espetáculo itinerante

D

A NÃO PERDER...
1. O REGRESSO
DA ESTRELA

14h30 - 15h30 - 16h30 - 17h30
O dia do grande concerto está quase a chegar!
E é aqui, neste concerto único,
que o Pim vai, ﬁnalmente, voltar aos palcos.
Mas este regresso é pintado de muitas intrigas,
peripécias e maldades, porque alguns artistas
querem brilhar a todo o custo!
Género Teatro Musical
Classiﬁcação Etária Todas as idades
Duração 30 Min.

2. PERLIM ARENA

Funcionamento Contínuo

5. O COFRE MÁGICO

15h15 - 16h15 - 17h15 - 18h15
Apresentamos os seres mais talentosos,
trabalhadores e mágicos de Perlim: os
Bloopies. Estes caricatos amigos têm uma
função muito especial. São eles que recebem os pozinhos que todos nós conhecemos: os pozinhos de perlimpimpim. Trabalham juntos, em equipa, quase família, no
Cofre Mágico de Perlim.
Género Teatro
Classiﬁcação Etária Todas as idades
Duração 25 Min.

6. SLIDE

Funcionamento Contínuo

Toca a mexer para o local mais animado de
Perlim! Com música, luzes e muita emoção, a
Perlim Arena é uma mini-discoteca onde não
falta nenhuma das tuas músicas preferidas!

Uma das mais desejadas aventuras – voar!
Para o inﬁnito ou para o lugar onde os
sonhos se realizam!

Género Interação / Dança
Classiﬁcação Etária Todas as Idades

Género Divertimento
Público-Alvo ≥ 1.30m de altura
Preço 2,00€

3. COMBOIO
DE PERLIM

7. MINI-SLIDE

O Comboio é a melhor forma de dar a volta
ao mundo mágico de Perlim! Pronto para
embarcar nesta viagem de sonho?

Os mais pequenos esperam
pelos dias de Perlim para viver emoções que
lhes permitem conhecer a aventura de voar.

Percurso circular
Preço 3,00 €

Género Divertimento
Público-Alvo <1.30m de altura
Preço Gratuito

Funcionamento Contínuo

4. CARROSSEL
DE PERLIM

Funcionamento Contínuo

Gira, gira e volta a girar! O Carrossel Plim
Plim traz ainda mais cor, magia e diversão a
este mundo encantado!
Género Divertimento
Público-alvo > 3 anos (inclusive) ou < 3 anos desde
que acompanhados por um adulto pagante.
Preço 2,00€

Funcionamento Contínuo

8. ARVORISMO

Funcionamento Contínuo

A Quinta do Castelo tem árvores magníﬁcas
com mais de 100 anos! Vem descobri-las!
Género Divertimento
Público-Alvo ≥ 1.30m de altura
Preço 2,00€

9. MINI-ARVORISMO

Funcionamento Contínuo

Os mais pequenos esperam pelos dias
de Perlim para viver emoções que lhes
permitem conhecer a aventura de saltar
de árvore em árvore.
Género Divertimento
Público-Alvo <1.30m de altura
Preço Gratuito

12. ESTRELA
DO NORTE

13H45 - 15h45 - 17H45
Os Piratas Maus, liderados pelo capitão
Barba Rija, roubaram a estrela de norte!
Galeões e barcos mercantes que ajudam o
pai natal na entrega de presentes ﬁcaram
perdidos sem a Estrela do Norte e o natal
está em perigo! Será que o Capitão Sonho
e o Ranheta conseguem recuperar a
Estrela de Norte e salvar o natal?
Género Teatro Aventura
Classiﬁcação Etária Todas as idades
Duração 30 Min.

10. (RE)CANTO
DA NATUREZA

Funcionamento Contínuo

Dois espaços de Educação ambiental, com
animação, sobre a importância da defesa da
Biodiversidade e da Água para o Planeta.
O Gotinhas e o Pato Mandarim apresentam
as Termas das Caldas de S. Jorge e o Zoo de
Lourosa, respetivamente, aos mais pequenos.
Promotor Zoo de Lourosa
e Termas das Caldas de S. Jorge
Género Interação/Cenário/Photopoint
Classiﬁcação Etária Todas as idades
Preço Gratuito

13. BAILE
DAS ESTRELAS

14h45 - 16h45 - 18h30
Todas as vezes que uma nova constelação
aparece em Perlim, existe uma oportunidade de sabermos quem é a nossa estrela
guia. E ao contrário do que muitos de nós
imaginamos, nem todas as estrelas guias
se encontram no céu. Algumas estão na
Terra a olhar por nós.
E é isso que Isabela descobre no
Baile das Estrelas.
Género Teatro Musical
Classiﬁcação Etária Todas as Idades
Duração 30 Min.

11. OPERAÇÃO
PERLIMPIMPIM!

Espetáculo 15h15 - 17h15
Photopoint 15h30 - 17h30

14. EM BUSCA DA
ESTRELA POLAR

Na encosta de Perlim vão-se moendo
estrelas, doce e pacientemente, transformando-as em verdadeiros e únicos pozinhos
de Perlimpimpim! Mas puf, os moinhos
pararam e não se consegue moer mais
estrelas? E agora? É preciso montar toda
uma operação perlimpimpim para descobrir
qual é o problema!

A história sobre a amizade improvável entre
um Urso Polar e a Estrela Polar que, com a
ajuda incansável do carteiro Espacial, cruza o
céu e pinta-o de coragem, amor e muita
aventura!

Género Musical
Classiﬁcação Etária Todas as Idades
Duração 15 Min.

Género Teatro
Classiﬁcação Etária Todas as idades
Duração 25 Min.

14H15- 15h15 - 16h15 - 17h15

15. PISTA DE TRENÓS
Funcionamento Contínuo

3…2…1 Partida! A aventura começa agora!
Os nossos trenós são como o do Pai Natal a
deslizar pelos céus do mundo inteiro.
Género Divertimento
Público-Alvo < 1.30m de altura (2 pistas)
≥ 1.30m de altura (3 pistas)
Preço Gratuito
Capacidade Limitado a 3 descidas p/ pessoa

16. LAPÓNIA
Funcionamento Contínuo

No ar há cheiro a bolachas
e a doces.
É na padaria da Lapónia que o
Pai Natal te recebe enquanto
prepara as suas bolachas favoritas.
Género Cenário/Interação
Classiﬁcação Etária Todas as Idades
Preço Gratuito

EXPLORADORES
INTERGALÁTICOS
Espetáculo itinerante

Orion, Lynx e Cassipeia são cuidadores de
estrelas e enquanto as contavam deram pela
falta de uma. Uma estrela rara, de uma luz quase
verde, a única do mundo com essa cor. A estrela
Esperança está desaparecida e os exploradores
vão precisar da ajuda de todas as crianças para a
encontrar.

APOIAcomARTE
AS ESTRELAS
Exposição Coletiva de Arte
Museu Convento dos Lóios

A exposição ApoiacomArte as ESTRELAS é um
projeto que envolve artistas de renome com o
objetivo de angariação de fundos para a instalação do CACI (Centro de Atividade e Capacitação
para a Inclusão) para pessoas com deﬁciência.
Para visitar de 28 de novembro a 9 de janeiro.
Género Exposição
Fim-de-semana 9h30 » 13h00 e 14h00 » 17h30
Feriados (1 e 8) 9h30 » 13h00
Semana 9h30 » 17h00

17. PLIM,
FAZ-SE LUZ!
(Espetáculo de Encerramento)
18h50

Em Perlim todos têm a sua função! A Plim é a
cuidadora das Estrelas e todos os dias as
conta e conversa com elas. Gentilmente no
Natal empresta uma das suas estrelas para
cada árvore.
Este Natal, uma falha no sistema informático
do GPS da Plim vai colocar em causa toda a
sua missão! É urgente que a nossa estrela
volte a brilhar e, por isso, a ajuda de todos é
crucial para devolver este brilho e magia a
Perlim!
Género Piromusical
Classiﬁcação Etária Todas as Idades
Duração 10 Min.

Sujeito a espera e/ou encerramento prévio
por gestão de capacidades.

PERLINICES - Loja Oﬁcial
Perlinices e Lambarices, para o gosto e para
o coração, só na Loja Perlinices é que estão!
Informações
+351 919 610 112
info@smstore.pt
www.smstore.pt

CONSELHOS DE VISITA
Para visitantes de um dia, aconselhamos o
planeamento da visita, por forma a selecionar
espetáculos e áreas que permitam tirar o
máximo partido de Perlim. Não é possível
usufruir do parque na sua totalidade em apenas
um dia de visita;
O espaço tem lotação limitada e é reservado o
direito de admissão;
Os percursos não são aconselháveis a pessoas
com mobilidade reduzida e o castelo não possibilita a entrada de dispositivos de apoio à
mobilidade;
As atividades poderão estar sujeitas a demora
por gestão de capacidades, não garantindo a
organização o acesso às mesmas;
A gestão das áreas temáticas de parceiros é da
exclusiva responsabilidade do ativador/marca;
A entrada e permanência de crianças/menores
no recinto pressupõe a supervisão constante de
um adulto/acompanhante responsável.
Por razões de segurança, é proibido deslocar-se
ou correr de forma imprudente.
A organização reserva-se ao direito de admissão
de animais de companhia, nomeadamente cães
de assistência. Os animais deverão estar em
cumprimento do Decreto de lei 314/03 - cães e
gatos que circulem na via ou lugar públicos,
devem ter coleira ou peitoral com o contacto do
detentor. É proibida a presença de cães sem
estarem acompanhados pelo detentor e sem
açaime funcional.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
E CONTROLO DE INFEÇÃO
Caso tenha sintomas sugestivos da COVID-19
não participe no evento;
Mantenha o distanciamento físico evitando
aglomerados;
Use corretamente a máscara de segurança,
medida obrigatória para pessoas com idade
superior a 12 anos;
Lave e desinfete as mãos com frequência;
Respeite as lotações dos espaços.

INFORMAÇÕES
info@perlim.pt
(+351) 915 220 811
256 330 900
Horários de Atendimento
Dias úteis - 09h00 às 18h00
Dias de evento - 10h00 às 19h00

RESERVAS*
reservas@perlim.pt
(+351) 962 154 032
256 330 900
*Válidas apenas se efetuadas até às 18h00
do dia anterior à visita.

BILHETEIRAS
E POSTO DE INFORMAÇÃO
Bilheteira Online | www.ticketline.pt
Nos dias de funcionamento do evento:
Bilheteira A (Lago)
11h00 às 19h00
Bilheteira B e Posto de Informação (Castelo)
12h00 às 19h00
Posto de Informação (Entrada 1)
10h00 às 19h00
Bilheteira Interna
13H30 às 19H00

COMO CHEGAR
Localização
Quinta do Castelo
Santa Maria da Feira

Boa Visita
a Perlim!

Vias Rápidas
A1 (Porto/Lisboa) » Saída "Feira"
A29 (Aveiro/Porto) » Saída "Feira"
A32 (Gaia/O.Azemeis) » Saída "Feira"
Coordenadas GPS
N 40º55.315' W 8º32.482'

Porto
Porto

Santa Maria da Feira

A29

A1

A32

Saída Feira ›
EN 223

Lisboa

S. J. Madeira ›

‹ Espinho
Lisboa

Percursos Aconselhados.

ORGANIZAÇÃO

S. M. Feira Centro

[Hospital]

Rotunda

PATROCÍNIOS

APOIO

MEDIA PARTNER

WWW.PERLIM.PT

S. M. Feira Centro

