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Não deixe que o cansaço da semana o deixe abatido no recato do lar ao ponto de o impedir de desfrutar de um
fim de semana como merece. Sem planos? Temos as sugestões perfeitas para passar dois dias com muita pinta:

Explore

comidas para provar, eventos e bons concertos a não perder – e até ideias para ocupar a garotada.
Este domingo, em Lisboa, leve os miúdos a reboque a arrefecer no Museu dos Coches para visitas muito
animadas. Já os cinéfilos, regressam rumo a Espinho para a 13.ª edição Festival Novos Realizadores Novo
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Cinema.
Conheça todas as sugestões da ambitur.pt fora de portas:
1. Sunset Science Gin (24 de junho, em Alcanena)
Este sábado, dão-nos a conhecer a ciência do gin. Os participantes vão também ser desafiados a participar de
uma degustação rica em aromas e sabores.
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Destaqu

Onde: Centro Ciência Viva do Alviela, Praia Fluvial dos Olhos d’Água do Alviela – Louriceira, 2380-450 Alcanena
Horário: a partir das 17h30
Preço: 5€ por pessoa. As inscrição são limitadas e obrigatórias e devem ser realizadas através do 249 881 805
ou info@alviela.cienciaviva.pt
2. Museu Berardo celebra 10 anos (24 e 25 de junho, em Lisboa)
O Museu Coleção Berardo está prestes a celebrar o seu 10.º aniversário. Para tal, durante todo o fim de semana
as entradas são gratuitas e vai existir uma programação especial para toda a família.
Onde: Praça do Império, 1449-003 Lisboa
Horário: das 10 às 19 horas
3. Museu dos Coches (25 de junho, em Lisboa)
Durante 45 minutos não vai ter de se preocupar com a garotada. O recém-inaugurado Museu dos Coches
convida todas as crianças a partir dos três anos para uma visita (gratuita e) guiada pela rainha D. Amélia,
fundadora do museu, que veio do século XVIII para contar a história do museu. O melhor de tudo: os miúdos
vão poder eles próprios vestir-se a rigor para interpretarem personagens de época.
Onde: Museu Nacional dos Coches, Avenida da Índia 136, 1300-004 Lisboa
Horário: a partir das 16 horas
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Preço: entrada gratuita para crianças até aos 12 anos e 8€ para adultos
4. Festival Novos Realizadores Novo Cinema (até 26 de junho, em Espinho)
O Fest procura dar a conhecer novos cineastas de todas as partes do mundo, que todos os anos se juntam para
compor o programa desta celebração da sétima arte, nesta que é já a 13.ª edição.
Preço: varia entre os 2,50€ (bilhete normal) e os 1,50€ para estudantes ou portadores do Cartão Jovem. Bilhetes
à venda na bilheteira do Centro Multimeios em Espinho (Av. 24 n800, 4500-202 Espinho)
5. Semana Gastronómica da Grécia (até 2 de julho, em Lisboa)
Parta à descoberta de alguns dos sabores tradicionais da gastronomia grega no Tryp Lisboa Oriente, que
convidou o internacionalmente conhecido chef Thassos Bampalikis a apresentar os pratos que melhor definem
a Grécia. Espere muito hummus, baklavas, tsatski ou joriatiki. Percebeu tudo? Nós também não.
Onde: Restaurante Bistrô & Tapas do Tryp Lisboa Oriente, Avenida Dom João II 16, 1998-083 Lisboa
Preço: entrada a 3,75€, prato principal a 10€, sobremesas a 3,75€ e vinho a partir de 3€ (por copo)
6. Quebrajazz.Fest. (até 2 de setembro, em Coimbra)
Vai voltar a fazer-se ouvir jazz por todos os cantos do centro histórico de Coimbra. Pela 6.ª edição, todas as
sextas-feiras e sábados vai contar com atuações, num total de 12 concertos.
Onde: Escadas do Quebra Costas, no Centro Histórico de Coimbra
Horário: a partir das 22h30

S

Subscr

Preço: entrada livre
7. Há Música no Trindade (até dezembro, em Lisboa)
O Teatro da Trindade vai abrir as portas a grandes nomes da música nacional até ao final do ano. Salvador
Sobral, vencedor da última Eurovisão, vai lá estar a atuar nos dias 6 e 7 de outubro. Ainda lhe faltam motivos
para lá ir?
Onde: Teatro da Trindade Rua Nova da Trindade 9, 1200-301 Lisboa
Horário: 21h30
Preço: entre os 48€ (camarotes centrais) e os 5€ (balcão 2.ª ordem)
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