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Os Músicos do Tejo Ópera
apresentam Il Mondo della Luna,
domingo, dia 27, pelas 18 horas, no
Cine-Teatro de Alcobaça, no
encerramento do Cistermúsica

Quintas com música no Museu do
Vinho de Alcobaça, com Gabriel
Antão (trombone) e Pedro Costa
(piano), amanhã, 25, às 19 horas,
numa parceria com o Concurso
Internacional de Interpretação do
Estoril. Depois do espectáculo
haverá jantar de gala

Actuação do Duo Musical Raquel &
Vera, sábado, 26, às 22 horas, no
Largo dos Pescadores, Praia da
Vieira. No mesmo dia e hora, na
Praça Afonso Lopes Vieira, São
Pedro de Moel, concerto pelo
Projeto Bug, integrado nas festas
religiosas que decorrem a partir de
amanhã até domingo, dia 27

Quintas com música no Museu,
com participação da Academia de
Música Banda de Ourém, hoje, dia
24, às 19 horas, no Museu
Municipal de Ourém. Entrada livre

Sábado, dia 26, às 17 horas, os
Modern Jungleman apresentam-se
ao vivo no Fórum da Fnac Leiria.

2ª Edição da Feira do Disco em
Alcobaça, sábado, dia 26, na Praça
da República. Entre as 14 e a meia-
noite, com entrada livre. Hugo-Rila,
Golden Snake & Black Mamba
marcarão o ritmo durante o dia com
os seus music sets

Os Alva Canto e o cantor Toy
animam, a partir das 22:30 horas de
hoje, 24, (dia do Município de
Pedrógão Grande), as Festas de
Verão e Expoarte, que decorrem na
vila até dia 27 (domingo). Amanhã a
animação musical cabe à Orquestra
Consequência e sábado aos grupos
The Pride e Quinta do Bill, sempre a
partir das 22:30 horas. Ainda no
sábado, às 18:30 horas, haverá um
concerto pela Sociedade
Filarmónica Pedroguense, no
Jardim da Devesa. Domingo a tarde
é de folclore, a partir das 16 horas,
antes da tradicional sardinhada. O
concerto dessa noite, seguido de
um espectáculo pirotécnico, cabe à
Banda Red

Coro e Orquestra do Festival
Internacional de Ópera e Canto
Lírico (Zêzere Arts 2014), em
concerto com direcção do maestro
Brian Mackay, sábado, dia 26, às 16
horas, nas  Capelas Imperfeitas do
Mosteiro da Batalha. 
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Exposição de escultura de Adália
Alberto a decorrer até 31 de
Agosto, no Forte de S. Miguel
Arcanjo, Nazaré.

Exposição Simão feito à mão, do
artista plástico brasileiro Simão
Bolívar, continua patente na
Arquivo Livraria,  Leiria

A Batalha, exposição de
fotografia de Luis Azevedo, na
Biblioteca José Saramago,
Campus 2 do IP Leiria, patente
até 15 de Setembro

Exposição fotográfica
comemorativa do XI Encontro
Nacional de Bicicletas Antigas da
Burinhosa (Alcobaça), no Fórum
Fnac, Leiria, até 16 de Setembro.
O evento realiza-se há 11 anos,
sempre com centenas de
participantes de todo o país

A exposição de pintura All
Together dos alunos da
AMARTE, está patente na Sala
de exposições dos Paços do
Concelho de Ourém, até dia 30

Exposição de desenho a carvão
Os meus Rabiscos, de Sílvia
Brota, na Biblioteca Municipal
de Ourém, até dia 31

Ilustrações de João Jorge (Daqui
até à lua), do projecto
Familiarte, até dia 31, no Centro
Cultural e de Congressos, Caldas
da Rainha

Arte Lusobrasileira em exposição
até dia 31, na Biblioteca
Municipal de Porto de Mós. Esta
mostra colectiva conta com
trabalhos de Célia Pinto, Nice
Ventura e de José Castro

Exposição de pintura das ilhas
Canárias, de Natalia Bellis,
patente na Casa da Barbacam,
Óbidos, até 3 de Agosto, inserida
na Semana Internacional de
Piano de Óbidos
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Mostra
Internacional
de Rendas de
Bilros, a partir
de hoje, 24,
até domingo,
no jardim
público de
Peniche, com
mais de 100
rendilheiras a
trabalhar ao
vivo
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Bilros, a partir de hoje, 24, até
domingo, no jardim público de
Peniche, numa rota tecida ao vivo,
pelas mãos de mais de 100
rendilheiras, não só locais como de
países de toda a Europa, num total
de 16 delegações. Os desfiles
Rendas na Moda decorrem nos dias
26 e 27, às 22 e 15 horas,
respectivamente. E, além das
criações trazidas pelas comitivas,
serão apresentadas cerca de 20
modelos de moda e acessórios com
esta renda de Peniche, feitos pelos
alunos do Centro de Formação
Profissional da Indústria Têxtil,
Vestuário, Confecção e Lanifícios e
por uma aluna de mestrado em
Design de Moda, da Universidade
da Beira Interior

Mercado Medieval: Em tempos D´El
Rey D. Dinis, a partir de amanhã, 25,
até domingo, no castelo de Leiria,
numa iniciativa da Câmara
Municipal e Teatro José Lúcio da
Silva (TJLS) e ACILIS

Visita ao Moinho de Papel,
Leiria, o mais antigo da

Península Ibérica,
acompanhado por
técnicos do Museu.
Esta actividade do
Áshrama de Leiria-

Centro do Yoga
decorre sábado, dia 26,

pelas 10 horas. Nos
jardins, seguir-se--á Yoga

Sámkhya sobre Ambiente,
reutilização, simbiose entre a
natureza e seus recursos e
qualidade de vida actual

Feira de S. Pantaleão (Certame
anual de raízes medievais), onde
podem encontrar-se feirantes de
todo o País, de amanhã, 25, até dia
28, em Figueiró dos Vinhos. A
animação começa pelas 21:30
horas, com actuação dos Combos
da Escola de Música Paulo de
Carvalho e dos grupos musicais
figueiroenses Meta Física e Endless
Discry. Sábado, à mesma hora,
haverá desfile das Marchas
Populares, acompanhadas pela
Filarmónica Figueiroense e  pela
banda Sintra do Norte da
Filarmónica Figueiroense.
Domingo subirá ao palco a revista E
porque não emigras?, com o actor
Carlos Areia e no último dia de
festas, será a vez do Coro da
Universidade Sénior de Figueiró
dos Vinhos e da Orquestra
Consequência. O programa integra
ainda o Mercado com Sabor - Show
Cooking, e a inauguração de nova
exposição no Museu do Xadrez

Os Músicos do
Tejo Ópera
encerram o
Cistermúsica,
no próximo
domingo


