
ISOLINO VAZ. UM TRAÇO INCONFUNDÍVEL (1922-1992) INAUGURAÇÃO

21 de janeiro, 15h30 | Biblioteca Pública Municipal de Gaia

Inserida nas comemorações do Centenário do Mestre Isolino Vaz (1922-1992), numa
inicia�va conjunta do Município de Vila Nova de Gaia e da Associação Cultural Amigos de
Gaia, com curadoria de José Silva e co-curadoria de Sérgio Vaz, esta exposição inclui
pinturas a óleo, retratos em vários suportes, desenhos, os estudos para os vitrais da igreja
do Monte da Virgem, ilustração, esculturas, medalhas e fotografias do ar�sta e pedagogo
gaiense.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/isolino-vaz-um-traco-inconfundivel-1922-1992/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
http://marketing.portalxl.com/index.php/campaigns/we990bj3q932c
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/isolino-vaz-um-traco-inconfundivel-1922-1992/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/planeta-magalhaes-por-onde-andaste-fernao/


"PLANETA MAGALHÃES - POR ONDE ANDASTE, FERNÃO?"

25 de janeiro, 10h30 e 14h30 | Biblioteca Pública Municipal de Gaia

Mário Augusto apresenta o seu livro, "Planeta Magalhães - Por onde andaste, Fernão?",
com ilustrações de Raquel Costa.
Segundo o jornalista, "A viagem de circum-navegação proposta e liderada pelo navegador
português, Fernão de Magalhães, tem tudo o que um bom filme precisa: drama, aventura,
intriga, espionagem e ação... muita ação."

"A VIAGEM DE FERNÃO DE MAGALHÃES E ELCANO" TEATRO

19 e 20 de janeiro: Comunidade escolar
21 de janeiro, 16h30: Público em geral

A C.ª Centelha Cria�va apresenta, no Cine-Teatro Eduardo Brazão, a atribulada história de
Manel e Carlitos, criada à volta da epopeia da Circum-navegação, num espetáculo que
contará com apresentações especiais para a comunidade escolar.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/planeta-magalhaes-por-onde-andaste-fernao/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/a-viagem-de-fernao-de-magalhaes-e-elcano/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/planeta-magalhaes-por-onde-andaste-fernao/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/a-viagem-de-fernao-de-magalhaes-e-elcano/


POLKAS, MARCHAS E VALSAS... ANO NOVO COM A FAMÍLIA DA
PERCUSSÃO! CONCERTOS EM FAMÍLIA

22 de janeiro, 11h00 | Auditório Municipal de Gaia

No primeiro "Concertos em Família" de 2023, o Ensemble PerCussão da Escola de Música
de Perosinho, sob Direção Ar�s�ca de Hugo Vieira, vai replicar o tradicional "Concerto de
Ano Novo", onde imperam as polkas, as valsas e as marchas compostas pelos Strauss, só
que... em instrumentos de percussão!

O CANTO DAS FORMIGAS EXPOSIÇÃO

20 de janeiro a 5 de fevereiro | Espaço Corpus Chris�

Os estudantes finalistas em Artes Plás�cas - Escultura, da Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto, propõem novas leituras sobre e a par�r das caracterís�cas
do Corpus Chris�, um espaço com muitos cantos e histórias da História.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/polkas-marchas-e-valsas-ano-novo-com-a-familia-da-percussao/
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https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/visitas-orientadas-em-lingua-gestual-portuguesa-2-2-2/


VISITAS ORIENTADAS EM LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA 

21 de janeiro, 11h00 e 15h00 | Espaço Corpus Chris� e Casa-Museu Teixeira
Lopes/Galerias Diogo de Macedo

O Município de Vila Nova de Gaia, em parceria com a Associação de Surdos do Porto,
promove visitas orientadas por um intérprete de Língua Gestual Portuguesa ao Espaço
Corpus Chris� (11h00) e à Casa-Museu Teixeira Lopes (15h00).
Marcação através do e-mail gaiacultura@cm-gaia.pt.

AOS SÁBADOS É OUTRA HISTÓRIA SERVIÇO EDUCATIVO BPMG

21 de janeiro, 11h00 | Biblioteca Pública Municipal de Gaia

Aos sábados é outra história!, com a leitura do livro "Os mil brancos dos esquimós", de
Isabel Minhós Mar�ns.
Marcação através do e-mail bibliotecamunicipal@cm-gaia.pt.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/visitas-orientadas-em-lingua-gestual-portuguesa-2-2-2/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/aos-sabados-e-outra-historia-2-2-2/
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QUEM É QUEM SERVIÇO EDUCATIVO CMTL/GDM

21 de janeiro, 14h30 | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo

Nesta oficina, Vamos construir marionetas de mesa e aprender a dar-lhes vida,
incen�vando os pequenos ar�stas a criar as suas próprias histórias. 
Marcação através do e-mail casamuseuteixeiralopes@cm-gaia.pt.

CORPUS HERMETICUM DE LUZ VISITA COMENTADA POR MÁRIO VITÓRIA

28 de janeiro, 11h00 | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo

A não perder, visita comentada por Mário Vitória à exposição "Corpus Herme�cum de
Luz", uma oportunidade única para compreender os universos e as narra�vas patentes
nas suas obras.
Marcação através do e-mail gaiacultura@cm-gaia.pt.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-janeiro-23/
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https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-janeiro-23/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/corpus-hermeticum-de-luz/
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