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HOJE NA REGIÃO

‘(A)RISCAR 
O PATRIMÓNIO’ 
PATENTE 
EM OURÉM

Galeria Medieval
A decorrer
‘(A)Riscar o Património’ é a
exposição que está patente
na Galeria Medieval de Ou-
rém, e estará de portas aber-
tas ao público, com entrada
livre, até 26 de Janeiro de
2020. A mostra resulta de
uma iniciativa da DGPC - Di-
recção-Geral do Património
Cultural, com apoio dos Ur-
ban Sketchers Portugal, que
pretende associar a represen-
tação do património ao de-
senho na sua vertente ime-
diata e espontânea.

ESTM PROMOVE 
FEIRA DE EMPREGO

Peniche
Hoje, 10h00
A Escola Superior Turismo
e Tecnologia do Mar (ES -
TM), em Peniche, promove
hoje, a partir das 10h00, a
sessão ‘Volta de Apoio ao
Emprego’ e um ‘open day’ de
estágios. A iniciativa integra-
se na II Semana da Empre-
gabilidade do Politécnico de
Leiria, que decorre até sexta-
feira.

WORKSHOP DE 
DEFESA PESSOAL
PARA MULHERES
NAS CALDAS

Elements Jiu-Jitsu 
– Oeste
Amanhã, 19h00
No âmbito do Dia Interna-
cional pela Eliminação da
Violência Contra as Mulhe-
res, a escola de arte marcial
Elements Jiu-Jitsu – Oeste-
japonesa, sediada em Caldas
da Rainha, promove hoje,
pelas 19h00, um ‘workshop’
de defesa pessoal para mu-
lheres. 

FEIRA DO
LIVRO USADO 
EM FIGUEIRÓ

Biblioteca Municipal
A decorrer
A Biblioteca Municipal de Fi-

gueiró dos Vinhos está a
acolher, até 31 de Dezembro,
a Feira do Livro Usado, uma
iniciativa integrada na co-
memoração do 18.º aniver-
sário daquele evento.

PRÓXIMOS DIAS

COMUNICAÇÃO 
E LIDERANÇA NA 
MARINHA GRANDE

Escola Calazans Duarte
Amanhã, 19h00
A Escola Secundária Enge-
nheiro Calazans Duarte, na
Marinha Grande, vai acolher
mais uma sessão de liderança
e comunicação promovida
pelo grupo ‘Toastmasters’. A
iniciativa, de participação
gratuita, decorrerá amanhã,
a partir das 19h00. A sessão
será dividida em três partes:
'Discursos preparados', 'Dis-
cursos de improviso' e 'Feed-
back'.

LENITA GENTIL
ACTUA NA MARINHA
GRANDE

Casa da Cultura
Amanhã, 21h30
A artista Lenita Gentil vai ac-
tuar, amanhã, a partir das
21h30, na Casa da Cultura
Teatro Stephens, na cidade da
Marinha Grande. A versatili-
dade da artista é uma das ca-
racterísticas que marcam a
sua carreira, que passa não
só pelo Fado, como também
pela música ligeira e marchas
populares.

‘SONATAS EM TRIO’
ENCANTAM
CALDAS DA RAINHA

Museu Leopoldo 
de Almeida
Quinta-feira, 18h00
O Museu Leopoldo de Al-
meida recebe, na quinta-feira,
pelas 18h00, o espectáculo
‘Sonatas em Trio’. No pro-
grama, juntam-se sonatas de
máximos representantes do
apogeu do barroco musical e
que ilustram bem esse uni-
verso, como Johann Sebas-
tian Bach, Georg Friedrich
Händel e Georg Phillipp Te-
lemann. Designam-se Sona-
tas em Trio por serem escri-
tas para três partes.


