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"Dinossauros Que Viveram na Nossa Terra" no Museu Nacional de História Natural e da
Ciência, em Lisboa Por Ivan Gromicho/SHN
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Em Lisboa, há dinossauros e tartarugas para as crianças. O Porto conta a
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história da música electrónica portuguesa.
PUB (PUBLICIDADE)

Dinossauros e tartarugas para as crianças
(/noticias/309152_aseguir)

Teatro e Dança
O Rio

(/pecasdeteatro
/364387_o-rio)

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, mostra
"Dinossauros Que Viveram na Nossa Terra (http://lazer.publico.pt/361125)",

FESTAS E FEIRAS Festival da Francesinha da

uma exposição que reúne fósseis recolhidos na região Oeste portuguesa e
pretende dar a conhecer um pouco da vida destes animais e do ambiente em

da-francesinha-da-alfandega-do-porto)

que viveram. As portas para o período Jurássico estão abertas de terça a
sexta, das 10h às 17h; e sábado e domingo, das 11h às 18h (5€). O Cinema
São Jorge põe o Dia Mundial da Criança de mãos dadas com a estreia do
filme "Tartarugas Ninja Heróis Mutantes: O Romper das Sombras
(http://cinecartaz.publico.pt/Filme/360768_tartarugas-ninja-herois-mutantes-

/364387_o-rio)

Exposições
Gente. De Amadeo de
Souza-Cardoso a Pedro
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Alfândega do Porto (/festasefeiras/309879_festival-

FESTAS E FEIRAS Feiras, Festivais & Mercados em

2016 (/noticias/357605_feiras-festivais-mercadosem-2016)
MONUMENTOS Praça do Comércio (Terreiro do

Paço) (/monumentos/6428_praca-do-comercio-

o-romper-das-sombras)". Hoje, entre as 10h e as 13h, as portas das caves
abrem pela primeira vez ao público para desvendar as entranhas do edifício

terreiro-do-paco)

na companhia das famosas criaturas viciadas em piza.

(/festasefeiras/365351_festa-do-chocolate-2016)

Música electrónica portuguesa no Passos Manuel
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Mais vistos ( javascript:void(0))

Há Filmes na Baixa! está de regresso ao Passos Manuel. Para celebrar o
segundo aniversário da iniciativa, o Porto/Post/Doc apresenta um ciclo de três
sessões, com obras "híbridas" entre o documentário e a ficção. E começa já
hoje (22h), com a exibição de "Tecla Tónica", um documentário de Eduardo
Morais sobre a história da música electrónica portuguesa. O realizador
transporta-nos dos anos 1960 até à actualidade da música pop electrónica,
fazendo um retrato a partir de testemunhos de referências da música

FESTAS E FEIRAS Festa do Chocolate 2016

TEATRO E DANÇA Putas de Lisboa (/pecasdeteatro

/225720_putas-de-lisboa)
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Os meus amigos no Guia do lazer

portuguesa, como DJ Vibe, Vítor Rua ou José Cid. No final, haverá um
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(/exposicoes

concerto pelos Ghost Hunt (Pedro Oliveira e Pedro Chau). As duas sessões
seguintes realizam-se sexta-feira: às 18h30, com o mais recente filme do

/365108_gentede-amadeo-de-souzacardoso-a-pedro-

tailandês Apichatpong Weerasethakul, "Cemitério do Esplendor"; às 22h, com
"Olmo e a Gaivota", de Petra Costa & Lea Glo.
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Média da votação dos leitores, num total de 0 votos
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Gostar da Página

Partilhar

57 amigos gostam disto
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Últimas notícias (#)
Ípsilon
A crítica entre a ciência e a política (http://ipsilon.publico.pt
/livros/texto.aspx?id=335643)
O nosso desgraçado favorito (http://ipsilon.publico.pt
/musica/texto.aspx?id=335638)
Agora João Vieira é também White Haus
(http://ipsilon.publico.pt/musica
/entrevista.aspx?id=335637)

Público
"Não sei se ria ou se chore", diz vice de Merkel sobre o
CEO do Deutsche Bank (https://www.publico.pt/economia
/noticia/nao-sei-se-ria-ou-se-chore-diz-vice-de-merkelsobre-o-ceo-do-deutsche-bank-1745975)
Sindicatos criticam congelamento de salários em 2017 e
prometem acção (https://www.publico.pt/economia/noticia
/sindicatos-criticam-congelamento-de-salarios-em-2017e-prometem-accao-1745978)
A polaca Izabela e os seus rapazes (https://www.publico.pt
/mundo/noticia/a-polaca-izabela-e-os-seus-rapazes1745923)

Fugas
Novos ventos sobre os "badgirs" (http://fugas.publico.pt
/Viagens/365272_novos-ventos-sobre-os-quotbadgirs-quot)
Hotel Expo Astória (http://fugas.publico.pt/hoteis
/365412_hotel-expo-astoria)
Os moinhos que movem a Holanda (http://fugas.publico.pt
/Viagens/365234_os-moinhos-que-movem-a-holanda)

Life&Style
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Miúdos
Letras Pequenas... Mão
Verde
(/noticias
/365463_letraspequenas-mao-verde)

Fátima Lopes leva o mar a Paris com nova colecção de
Verão (http://lifestyle.publico.pt/Moda/365464_fatimalopes-leva-o-mar-a-paris-com-nova-coleccao-de-verao)
Kim Kardashian sofre assalto à mão armada em Paris
(http://lifestyle.publico.pt/noticias/365458_kim-kardashiansofre-assalto-a-mao-armada-em-paris)
O bolo de cenoura do Edelweiss (http://lifestyle.publico.pt
/artigos/365368_o-bolo-de-cenoura-do-edelweiss)

P3
Universidade de Lisboa cria residências de estudantes em
Entrecampos e na Ajuda (http://feedproxy.google.com
/~r/P3rss/~3/pjxNu0ehJu8/21793)
O Bernardo já é hipertenso (http://feedproxy.google.com
/~r/P3rss/~3/AlSRXGL6B1U/21790)
Márcio foi com a mãe para o politécnico
(http://feedproxy.google.com/~r/P3rss/~3/OagrPvv1H8w
/21792)
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Restaurantes
Restaurante Árvore
(/restaurantes
/364526_restaurante-
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Festas e Feiras
Vintage Festival 2016
(/festasefeiras
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