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Em Lisboa, há dinossauros e tartarugas para as crianças. O Porto conta a
história da música electrónica portuguesa.

Dinossauros e tartarugas para as crianças

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

Música electrónica portuguesa no Passos Manuel

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

Pesquisar (javascript:void(0);)

Mais vistos ( javascript:void(0))

FESTAS E FEIRAS Festival da Francesinha da

Alfândega do Porto (/festasefeiras/309879_festival-
da-francesinha-da-alfandega-do-porto)

FESTAS E FEIRAS Feiras, Festivais & Mercados em

2016 (/noticias/357605_feiras-festivais-mercados-
em-2016)

MONUMENTOS Praça do Comércio (Terreiro do

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

FESTAS E FEIRAS Festa do Chocolate 2016

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

TEATRO E DANÇA Putas de Lisboa (/pecasdeteatro

/225720_putas-de-lisboa)

Mais partilhadas ( javascript:void(0))

Mais Votadas ( javascript:void(0))

PUB (PUBLICIDADE)

PUB (PUBLICIDADE)

Pesquisa

Todas as categorias ()

Todo o País (javascript:void(0);)

Todas as datas ()

Do Se Te Qu Qu Se Sa

25 26 27 28 29 30 1 (#)

2 (#) 3 (#) 4 (#) 5 (#) 6 (#) 7 (#) 8 (#)

9 (#) 10 (#) 11 (#) 12 (#) 13 (#) 14 (#) 15 (#)

16 (#) 17 (#) 18 (#) 19 (#) 20 (#) 21 (#) 22 (#)

23 (#) 24 (#) 25 (#) 26 (#) 27 (#) 28 (#) 29 (#)

30 (#) 31 (#) 1 2 3 4 5

Outubro 2016

PUB (PUBLICIDADE)

Os meus amigos no Guia do lazer

dolazer (/) notícias (/)
P (Público) (http://publico.pt)

guia

Sugestões do dia | 1 de Junho de 2016 - Guia do Lazer http://lazer.publico.pt/noticias/361732_sugestoes-do-dia-1-de-jun...

1 de 3 16/10/03 12:50



A. H. Paixão, Cem…
(/exposicoes
/365108_gente-
de-amadeo-de-souza-
cardoso-a-pedro-
a-h-paixao-cem-anos-
de-representacao-
humana-
na-coleccao-man)

(/exposicoes
/365108_gente-
de-amadeo-de-souza-
cardoso-a-pedro-
a-h-paixao-cem-anos-
de-representacao-
humana-
na-coleccao-man)

Monumentos

Quinta da Regaleira
(/patrimonio
/110609_quinta-
da-regaleira)

(/patrimonio
/110609_quinta-
da-regaleira)

Miúdos

Letras Pequenas... Mão
Verde
(/noticias
/365463_letras-
pequenas-mao-verde)

(/noticias
/365463_letras-
pequenas-mao-verde)

Restaurantes

Restaurante Árvore
(/restaurantes
/364526_restaurante-

VVoottooss  ddooss  LLeeiittoorreess

Média da votação dos leitores, num total de 0 votos
(carregue na posição pretendida para votar)

Enviar (http://www.publico.pt/send/)

Partilhar (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-
4a7c30230855409b)

Imprimir (javascript:window.print();)

Corrigir (http://www.publico.pt/send/?opt=1&channel=GUIADOLAZER&
contentId=361732)

Feedback (http://www.publico.pt/send/?opt=3&channel=GUIADOLAZER&
contentId=361732)

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
tailandês Apichatpong Weerasethakul, "Cemitério do Esplendor"; às 22h, com
"Olmo e a Gaivota", de Petra Costa & Lea Glo.
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