
Junta os amigos da Vila Saúda
à tua festa e diverte-te no

A vila saúda
espera por ti  

��

Vem festejar
connosco 

�

Se pretender adicionar um lanche
ou bolo de aniversário, contacte-nos!

Morada
Lisboa - Rua Marechal Saldanha, 1
Porto - Rua Eng. Ferreira Dias, 728
www.museudafarmacia.pt
www.facebook.com/museufarmacia 

Reservas e informações
2.ª a 6.ª feira – 10:00-12:30/ 14:00-18:00
MF Lisboa – 213 400 688
MF Porto – 226 167 995                              
E-mail: museudafarmacia@anf.pt

vila
Saúda

Apresenta

A Rita Catita sempre quis saber 
como é que os perfumes são feitos.

O João Comichão diz que é tudo muito 
estranho e que só pode ser magia!

Queres vir descobrir com eles o que se passa no
fantástico mundo das essências e dos aromas?

Vem fabricar sabonetes, banho de espuma 
e aprender tudo sobre uma boa higiene pessoal!  

crianças dos 4 aos 6 anos
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vila
Saúda

Apresenta

Ao fazer arrumações no seu sótão poeirento, o Tiononi encontrou uma fotografia 
muito antiga dos fundadores da Vila Saúda. Nas costas da fotografia, já quase 
apagada, uma mensagem enigmática:

“Caro habitante da Vila Saúda do futuro, nós - os 
fundadores da Vila - tivemos em nossa posse um baú 
com um tesouro de valor inestimável para a 
sobrevivência e bem-estar de todos os habitantes 
desta linda Vila. Mas, por ser tão precioso, muitas 
pessoas com más intenções o cobiçavam... Decidimos, 
então, escondê-lo longe dos olhares de todos até 
chegar o momento certo de o voltar a encontrar”. 

Se estás a ler esta mensagem é porque esse momento chegou e a Vila precisa de ti! 
Podes ser o herói a trazer o baú de volta para o centro da Vila? A sua sobrevivência 
depende de ti! Procura no sótão o mapa com as pistas! Tem cuidado e... boa sorte!

Ao ler esta mensagem, o Tiononi 
quase desmaiou de medo, mas chamou 
logo o João Comichão e a Rita Catita 
para partirem nesta aventura! 
Podes ajudá-los?

crianças de todas as idades

vila
Saúda

Apresenta

Na biblioteca do seu laboratório, Sara encontra um livro muito antigo 
e enigmático, cheio de fórmulas, símbolos e experiências, que pertencia 
ao seu avô. O livro chama-se “Os Mistérios da Alquimia”. 

O que será isto da Alquimia? 
Será ciência ou magia? 
Vem fazer experiências e descobrir 
com a Sara todos os segredos 
do misterioso mundo da Alquimia! 

crianças dos 5 aos 8 anos

vila
Saúda

Apresenta

Oh não, a Vila Saúda acordou com uma terrível 
notícia: houve um assalto no Museu da 

Farmácia! O culpado foi muito esperto, não vai 
ser fácil apanhá-lo! Pode ser que tenha 

deixado pistas suficientes para se poder 
resolver este crime! O João Comichão e a Rita 

Catita foram os primeiros a chegar, mas vão 
precisar da ajuda de corajosos detetives 
para poder desvendar-se este mistério! 

Será que vão conseguir? Podes ajudá-los?!

crianças dos 8 aos 12 anos
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