
 

NOA EM CONCERTO ENCONTROS NO AUDITÓRIO

30 de setembro, 21h30 | Auditório Municipal de Gaia

Este concerto de Noa tem por tema base uma viagem pelos principais originais dos álbuns
"As coisas boas", "Cicatriz" e "Músicas de Aconchego", passando pelo Fado Português,
com mescla de canções brasileiras clássicas, contando com vários convidados!

 
 

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/noa-em-concerto/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
http://marketing.portalxl.com/index.php/campaigns/ke417ogtm79e9
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/noa-em-concerto/


OS SONS DE GAIA 
ENCONTRO DE BANDAS NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DE GAIA

1 de outubro, 21h30: Sociedade Filarmónica de Crestuma 
2 de outubro, 16h30: Banda Musical Leverense 
4 de outubro, 21h30: Sociedade Musical 1º de Agosto 
5 de outubro, 16h30: Banda Musical de Avintes (ACMA)

Para comemorar o Dia Mundial da Música, o Auditório Municipal de Gaia presta
homenagem às quatro bandas filarmónicas de Gaia, ins�tuições centenárias, motores de
desenvolvimento cultural e escolas para milhares de músicas e músicos.

 
 
 

ATIVIDADE DE EXPRESSÃO PLÁSTICA SERVIÇO EDUCATIVO CMTL/GDM

2 de outubro, 10h00 | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/os-sons-de-gaia-2/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/os-sons-de-gaia-2/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-outubro-22/


Outubro está a chegar, trazendo consigo o outono, as mudanças dos ritmos diários e a
vontade de aconchegar, na memória, as recordações das férias de verão. Vem dar uma
nova vida às pedras e pedrinhas da praia!

 
 

COSMOPOLITA RURAL EXPOSIÇÃO

Até 30 de setembro | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo

Encerra no próximo dia 30 de setembro (sexta-feira) esta exposição de inéditos em ferro e
madeira do Escultor Miguel Neves Oliveira, que nos explica que "são rebentos que brotam
e brotam do tempo, são flores que querem sair da parede e procurar o solo, a sua
estrutura de sustentação...".

 
 

VINCENZO FESTIVAL DE TEATRO JOSÉ GUIMARÃES

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-outubro-22/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/cosmopolita-rural/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/cosmopolita-rural/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/vincenzo-pela-palmilha-dentada/


1 de outubro, 21h30 | Tuna Musical de Santa Marinha

Com texto e encenação de Ricardo Alves, Vincenzo é uma reimaginação do processo da
Inquisição a Galileu Galilei e de uma hipoté�ca visita do Papa Urbano VIII à cela onde
Galileu aguarda julgamento.

 
 

COR(P)O METROPOLITANO ESPETÁCULO COMUNITÁRIO

2 de outubro, 21h30 | Praça Progresso - Espinho

O Cor(p)o Metropolitano apresenta-se pela primeira vez ao vivo, dia 2 de outubro, na
Praça Progresso em Espinho. Um espetáculo único dedicado a mapear o território da Área
Metropolitana do Porto, promovendo o sen�do iden�tário e o sen�mento de pertença a
um território comum, a par�r do trabalho vocal e da prá�ca ar�s�ca colabora�va.

 

JORGE PINHEIRO: OBRAS NA COLEÇÃO DE SERRALVES EXPOSIÇÃO

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/vincenzo-pela-palmilha-dentada/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/cor-p-o-metropolitano/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/cor-p-o-metropolitano/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/jorge-pinheiro-obras-na-colecao-de-serralves/
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Até 15 de janeiro | Espaço Corpus Chris�

"Jorge Pinheiro: Obras na Coleção de Serralves" oferece uma perspe�va sobre a evolução
formal e conceptual da obra de um dos ar�stas mais influentes do contexto ar�s�co
português da segunda metade de século XX e membro do célebre grupo "Os 4 vintes”.

 

 
 

 INFO 
gaiacultura@cm-gaia.pt 

223 742 904

 

Caso queira remover o seu contacto da nossa mailing-list, clique em Remover
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