
 

CUCA ROSETA FESTIVAL TEMPOS CRUZADOS

24 de novembro, 21h30 | Auditório Municipal de Gaia

Cuca Roseta é uma das mais aclamadas e reconhecidas vozes da atualidade do Fado. O
talento de Cuca Roseta tem levado a fadista a atuar nos mais pres�giados palcos
nacionais, tendo mostrado a sua voz em mais de 40 países espalhados pelo mundo.  
Tempos Cruzados é um fes�val mul�disciplinar organizado em parceria por várias
en�dades: a Direcção-Geral do Património Cultural, o Museu Nacional Soares dos Reis e
os Municípios de Caminha, de Chaves e de Vila Nova de Gaia.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/tempos-cruzados/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
http://marketing.portalxl.com/index.php/campaigns/bl694tme18b59
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/tempos-cruzados/


ALBERT BELLO & ORIOL SAÑA QUARTET JAZZ

26 de novembro, 21h30 | Auditório Municipal de Gaia

Albert Bello & Oriol Saña Quartet reflete a sonoridade do Quinte e du Hot Club de 
France, uma referência incontornável que revolucionou Paris e o Jazz europeu durante a 
segunda metade da década de 30 e a de 40, do século XX.

JAZZ E MÚSICA POP? COM CORDAS FRICCIONADAS CONCERTOS

EM FAMÍLIA

27 de novembro, 11h00 | Auditório Municipal de Gaia

Oriol Saña junta-se ao Ensemble de Cordas da Escola de Música de Perosinho, para uma
viagem aos contextos da improvisação e da interpretação de géneros musicais diversos
como o Jazz, a música tradicional e a música moderna.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/albert-bello-oriol-sana-quartet/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/jazz-e-musica-pop-com-cordas-friccionadas/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/albert-bello-oriol-sana-quartet/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/jazz-e-musica-pop-com-cordas-friccionadas/


MODELAR... COM PASTA DE PAPEL... UM ANJO! SERVIÇO

EDUCATIVO CMTL/GDM

26 de novembro, 14h30 | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de
Macedo

Vamos colocar a nossa imaginação nas pontas dos dedos e modelar um anjo para celebrar
o Natal! 
Cada um dos par�cipantes, à sua maneira e ao seu ritmo, poderá comprovar que, ao
realizar esta oficina cria�va, vai conquistar novas competências e momentos de
tranquilidade e convívio!

VIDA E OBRA DO PADRE LUÍS EXPOSIÇÃO BIOGRÁFICA

Até 15 de dezembro | Arquivo Municipal Sophia de Mello Breyner

Esta exposição surge no âmbito das comemorações dos 150 anos do Padre Luís (Oliveira
de Azeméis, 1857 - Vila Nova de Gaia, 1952), pedagogo, benemérito e homem das letras,
que durante toda a sua vida lutou contra a pobreza e o analfabe�smo.

 
 

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/150-anos-do-nascimento-do-padre-luis-2/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-novembro-22/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-novembro-22/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/150-anos-do-nascimento-do-padre-luis-2/


X FESTEATRO GALA DE ENCERRAMENTO

25 de novembro, 21h30 | Auditório Municipal de Gaia

Gala de encerramento do X Festeatro, uma inicia�va da Federação das Cole�vidades de
Gaia que animou o palco do Auditório Municipal durante os meses de outubro e
novembro. Na gala será homenageado o ator gaiense José Cruz, como Personalidade
Teatral de 2022.

IV FESTIVAL DE TEATRO JOSÉ GUIMARÃES ENCERRAMENTO

24 de novembro, 21h30 | Hotel Paraíso 
25 de novembro, 21h30 | Terror e Miséria no III Reich 
26 de novembro, 21h30 | La Comida Española 
27 de novembro, 16h30 | Medo Azul

No próximo fim de semana é o encerramento do IV Fes�val de Teatro José Guimarães, 
com 4 propostas a não perder, na Tuna Musical de Santa Marinha: 
Hotel Paraíso, pelos alunos do 3º ano do Balleteatro - Escola Profissional; Terror e Miséria 
no III Reich, pelos alunos da Escola Superior Ar�s�ca do Porto; La Comida Española, pelos 
alunos da Escuela Superior de Arte Dramá�co de Extremadura (Cáceres/Espanha); e Medo 
Azul, pela Associação Cultural Quinta Parede.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/x-festeatro/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/iv-festival-de-teatro-jose-guimaraes/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/x-festeatro/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/iv-festival-de-teatro-jose-guimaraes/


41º ENCONTRO DE TEATRO D'OS PLEBEUS AVINTENSES

25 de novembro, 21h30 | Monólogos Vadios 
26 de novembro, 21h30 | O Ensaio

Os Plebeus Avintenses têm duas propostas teatrais para o próximo fim de semana, no
âmbito do seu encontro de teatro:  "Monólogos Vadios", pela Academia d'Os Plebeus e "O
Ensaio" pela Companhia de Teatro Amador da Academia Be Smart. 
O 41º Encontro de Teatro d'Os Plebeus Avintenses decorre até 3 de dezembro, na sede da cole�vidade.

 

CORPUS HERMETICUM DE LUZ EXPOSIÇÃO DE MÁRIO VITÓRIA

Até 31 de janeiro de 2023 | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de
Macedo

"Corpus Herme�cum de Luz" reúne exemplares de desenho, escultura e pintura, de Mário
Vitória, com destaque para o quadro "Apocalipse e o Rapto da Europa", que estará
exposto no ateliê central da Casa-Museu, em diálogo com obras de Teixeira Lopes. 

 

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/41-encontro-de-teatro-amador-d-os-plebeus-avintenses/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/corpus-hermeticum-de-luz/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/41-encontro-de-teatro-amador-d-os-plebeus-avintenses/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/corpus-hermeticum-de-luz/


JORGE PINHEIRO: OBRAS NA COLEÇÃO DE SERRALVES EXPOSIÇÃO

Até 15 de janeiro de 2023 | 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

Clique aqui, caso queira remover o seu contacto da nossa mailing-list.

GaiaCultura@2021 
www.gaiacultura.pt

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/jorge-pinheiro-obras-na-colecao-de-serralves/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/jorge-pinheiro-obras-na-colecao-de-serralves/
mailto:gaiacultura@cm-gaia.pt
https://www.gaiacultura.pt/
http://marketing.portalxl.com/index.php/lists/ey187oh2ftd8b/unsubscribe
https://www.gaiacultura.pt/

