
 

 

 

Vamos nos divertir nas férias 
 
 
Ópera Serra da Capivara 

O Festival “Ópera Serra da Capivara” irá acontecer do dia 27 a 29 de julho, no município de São 
Raimundo nonato. Com muita dança e música por meio de apresentações de talentos locais e 
de fora do país, entre os destaques da programação está o encerramento da primeira noite com 
um show acústico do músico pernambucano Lenine. Já para o encerramento do evento, haverá 
uma apresentação da Orquestra Sinfônica de Teresina. 

Local: anfiteatro da Pedra Furada no Parque Nacional da Serra da Capivara 

 

Museu da Casa da Cultura 

O Museu da Casa da Cultura está localizando no segundo piso, e em oito cômodos, coleções de 
objetos sacros e louçaria em comodato com a Arquidiocese de Teresina; o arquivo do fotógrafo 
e cinegrafista teresinense José Medeiros; condecorações e objetos pessoais do também 
teresinense jornalista Carlos Castello Branco; salas de geologia/paleontologia e numismática, 
além de peças da memória do prédio retirados da sua estrutura na época da restauração. 

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº384- Centro Sul 

Funcionamento: Segunda a sexta-feira de 8h às 18h, aos sábados de 9h às 17h 

 

Museu de Arte Sacra 

Na ativa desde o aniversário de 159 anos de Teresina, o Museu é fruto do entendimento entre 
D. Sérgio da Rocha, enquanto Arcebispo de Teresina, e o Prefeito Elmano Ferrer, que 
vislumbraram na coleção sacra do Prof.  

O acervo do Museu Paulo Libório é composto, aproximadamente, de duas mil peças dos séculos 
XVII a XX, contém imaginária sacra, alfaias, paramentos e mobiliário, tendo surgido da junção de 
alguns pertences da Arquidiocese de Teresina, da compra efetuada pela Prefeitura e de 
empréstimos de colecionadores da comunidade. A coleção foi organizada em forma de museu, 
para ser apresentada ao público interessado na memória religiosa através da arte. 

Endereço: Rua Olavo Bilac, nº 1481, Centro Sul 

Contato: (86) 3226-4025 

Funcionamento: segunda a sexta-feira, no horário de 9h as 17h. 

 

 

 

 



 

 

 

Praia de Verão 

A Praia de Verão está de volta a programação de férias proposta pelo Teresina Shopping! O 
festival vai do dia 30 de junho e segue até 30 de julho, funcionando das 17h às 22h, no 
estacionamento do shopping. 

O evento conta com pontos de alimentação, palco para atrações musicais, espaço para a prática 
de esportes como futebol de areia, vôlei de areia, basquete, badminton, tênis de mesa, 
atividades funcionais e também diversos brinquedos para os mais novos. 

Programação: 

 

 

 
 

16/07 – Piauí Samba – Samba 

17/07 – Pepê Júnior – Axé/Forró 

18/07 – Carla Caroline – MPB/Pop 

19/07 –Flávia Freitas – Forró 

20/07 – Carlos Henrique - Sertanejo 

21/07 – George Hendrix – MPB/Pop 

22/07 – Marcelo Ferreira - MPB 

23/07 – Batukada – Samba 

24/07 – Entre Amigos - Sertanejo 

25/07 – Sandro Moura – MPB/Pop 

26/07 – Camille Rio Lima – Forró 

27/07 – Assis Ferreira - MPB 

28/07 – Anderson Veloso - MPB 

29/07 – Jean Nogueira – Samba 

30/07 – Top Gun – Pop internacional 

 

30/06 – Xenhenhem – Forró 

1ª/07 – Marlon Morais - MPB 

02/07 – Sambatom – Samba 

03/07 – Waldo e Felipe – Sertanejo 

04/07 –Brigitte Acústico – MPB/POP 

05/07 – Ivan Silva – Forró 

06/07 Janela Lateral - MPB 

07/07 – Junior Moraes - MPB 

08/07 – Fátima Lima - MPB 

09/07 – Sorriso Aberto - Samba 

10/07 – Validuaté – Pop Rock 

11/07 – Roraima – MPB/Pop 

12/07 – Tairo Silva – Forró 

13/07 – Lucas e Rômulo – Sertanejo 

14/07 – Flávio Moura - MPB 

15/07 – Logicamente Acústico – MPB/Pop/Rock 

 


