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Embora por vezes as temperaturas não o demonstrem, o verão já aí está. Mas quer
seja com muito ou pouco calor, atividades não faltam para aproveitar o fim-de-seman
Só precisa de escolher.

Oficina para Famílias – A Pequena Rã da Boca Grande
sábado 6 | 10h30 | Alcanena (Centro Ciência Viva do Alviela)
O Centro de Ciência Vida do Alviela, em parceria com a editora Barca do Inferno, dinamiza a
divertida história “A pequena rã da boca grande”. Na atividade, direcionada para os mais
pequenos acompanhados por um adulto, os participantes vão descobrir os anfíbios que vivem n
região e as transformações que sofrem ao longo da vida. No final, as crianças são desafiadas a
construir uma rã com material reciclado.
A atividade tem o custo de 2 euros e necessita de inscrição.
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Danças com Família
domingo 7 | 11h00 | Ourém (Casa do Administrador)
Tendo as crianças entre os 3 e os 8 anos como destinatários, em conjunto com as suas famílias
a dança vai ser explorada na Caso do Administrador, sob a orientação de Dulce Maurício. As
incrições são obrigatórias, tendo o preço de 2 euros por criança.

XXXIV Festival Nacional de Folclore ‘Tejo e Zêzere’
sábado 6 | 21h00 | Constância (Anfiteatro dos Rios)
A 34.ª edição deste festival, organizado pelo Rancho Folclórico “Os Camponeses” de Malpique,
conta com a presença do Grupo Folclórico de Gens de Gondomar, Rancho Folclórico “os
Camponeses” da Beira Ria de Bunheiro – Murtosa, Grupo Folclore do Melriçal de Soure e o
Rancho Folclórico de Escalos de Cima de Castelo Branco. O objetivo do festival é divulgar e
prestigiar o folclore português.
32º Festival Folclórico de Olival
sábado 6 | 21h00 | Ourém (Sede do Rancho Folclórico Moleiros da Ribeira, Olival)
O Rancho Folclórico Moleiros da Ribeira promove a 32.ª edição do Festival de Folclore, na sede
da Associação. No festival vai estar presente o Rancho Folclórico os Moleiros da Ribeira, o Grup
Folclórico de Souto (Guimarães), o Rancho Folclórico e Etnográfico Os camponeses de Varatojo
(Torres Vedras) e o Rancho Típico da Palheira (Coimbra).
Alunas da Escola de Dança Dançarte apresentam “O Lago Encantado”
sábado 6 | 21h30 | Entroncamento (Centro Cultural)
As alunas da Escola de Dança Dançarte apresentam à comunidade o trabalho desenvolvido no
último ano, que consiste numa adaptação contemporânea do bailado clássico “O lago dos cisnes
– “O Lago Encantado”. A entrada é livre.

Apresentação de Livros na Feira do Livro
fim-de-semana | 21h30 | Mação (Biblioteca Municipal)
A 21ª Feira do Livro de Mação conta, no sábado, com a apresentação do livro “Lembranças da
minha rua nos anos 50 – Rua de São Bento”, de João Manuel Janino Pereira, e do livro “Castelo
aldeia até quando?”, de Ismael Prates Margarido, no domingo.
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Concerto da fadista Teresa Tapadas
sábado 6 | 21h30 | Alcanena (Capela de Santo Amaro – Filhós)
A Capela de Santo Amaro recebe a fadista Teresa Tapadas para um concerto integrado no Ciclo
Cultura, Arte e Património, com o objetivo de valorizar o Património através da Cultura e da Art
A entrada é livre.
Encontro de Coros – Concerto de verão
domingo 7 | 18h00 | Alcanena (Auditório Municipal)
Nesta iniciativa vai estar presente o Coral Jubilare, de Alcanena, o Grupo Coral da Associação
Artística Tramagalense, do Tramagal, e o Grupo Coral Vozes da Ameixoeira de Lisboa.
26ª Feira Mostra
fim-de-semana | diversos horários | Mação
Entre os dias 3 e 7 de julho, decorre a 26ª edição da Feira Mostra de Mação. No fim de semana
pode contar com a atuação de Capicua, no sábado, e com a de Micaela no domingo. O evento
conta com diversificadas atividades ao longo do fim-de-semana.
Festas do Almonda
fim-de-semana | vários horários | Torres Novas (Jardim das Rosas)
O Jardim das Rosas volta a receber as Festas do Almonda, as quais assinalam anualmente a
elevação de Torres Novas à condição de cidade, de 4 a 7 de julho. Durante o fim de semana,
destaque para as atuações de Tito Paris e de Sérgio Godinho, no sábado e domingo,
respetivamente.
Festa dos Tabuleiros
fim-de-semana | vários horários | Tomar
A Festa dos Tabuleiros, uma das manifestações culturais e religiosas mais antigas de Portugal,
está a decorrer desde 29 de junho e dura até ao dia 8 de julho. São várias as atividades durant
o fim de semana, destacando-se os concertos dos Quinta do Bill e Os Azeitonas, no sábado, e o
concerto de Rui Veloso no domingo. É o Estádio Municipal que acolhe estes concertos.
…e ainda
Percurso Artístico – Abrantes que já cá não moura
sábado 6 | 19h00 | Abrantes (Castelo/Fortaleza)
Não se tratando de uma visita guiada, este percurso artístico de Francisco Goulão é um
espetáculo itinerante, onde serão contempladas as paisagens, o repositório arqueológico e serã
perscrutadas as memórias do antigamente, sendo os visitantes levados numa viagem temporal
fantasiosa. A admissão custa 4 euros.
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