
 

 

PATRIMÓNIO SUSTENTÁVEL DE VILA NOVA DE GAIA 
JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2022

24 de setembro, 15h00 | Solar Condes de Resende

No âmbito das Jornadas Europeias do Património serão apresentados e discu�dos temas
alusivos ao Património Sustentável de Vila Nova de Gaia.

 
 
 

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/patrimonio-sustentavel-de-vila-nova-de-gaia/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
http://marketing.portalxl.com/index.php/campaigns/ae57103xx71d0
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/patrimonio-sustentavel-de-vila-nova-de-gaia/


A SOMA DE TODAS AS ARTES CONCERTOS EM FAMÍLIA

25 de setembro, 11h00 | Auditório Municipal de Gaia

O cinema é fonte de diver�mento e de imaginação, uma verdadeira fábrica de sonhos e
de aventuras. A Orquestra de Acordeões e convidados da Escola de Música de Perosinho
convidam-nos a par�cipar numa viagem à descoberta da fantasia, ilustrada pelas músicas
memoráveis da sé�ma arte.

CONSTRUÇÃO DE MARIONETAS DE PAPEL SERVIÇO EDUCATIVO CMTL/GDM

24 de setembro, 15h00 | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo

Nesta oficina de expressão plás�ca, a par�r de simples folhas de jornal e fita cola de
papel, vem pôr a tua imaginação à prova e criar uma Marioneta vistosa e cheia de
personalidade.

 

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/a-soma-de-todas-as-artes/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-setembro-22/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/a-soma-de-todas-as-artes/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-setembro-22/


TRIO ANTÓNIO CAPELA ENCONTROS NO AUDITÓRIO

24 de setembro, 21h30 | Cine-Teatro Eduardo Brazão

Marta Eufrázio no violino, Rute Azevedo na viola d´arco e Valter Mateus no violoncelo
formam o Trio António Capela, que irá interpretar obras de Beethoven, Borodin e
Dohnanyi.

A TRISTE HISTÓRIA DOS CANGALHEIROS DE VALE
MORTIÇO FESTIVAL DE TEATRO JOSÉ GUIMARÃES

23 e 24 de setembro, 11h00 | Auditório Municipal de Gaia

O IV Fes�val de Teatro José Guimarães abre com "A triste história dos cangalheiros de Vale
Mor�ço", uma produção da anfitriã Tuna Musical de Santa Marinha. O fes�val decorre até
27 de novembro.
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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!

 
 
 
 

JORGE PINHEIRO: OBRAS NA COLEÇÃO DE SERRALVES EXPOSIÇÃO

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”.
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COSMOPOLITA RURAL EXPOSIÇÃO

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

O Escultor Miguel Neves Oliveira expõe um conjunto inédito de obras em ferro e madeira.

 

 INFO 
gaiacultura@cm-gaia.pt 

223 742 904
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