
 

 

CORPUS HERMETICUM DE LUZ VISITA CONVERSA

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

Antecedendo o encerramento, no dia 31 de janeiro, de "Corpus Herme�cum de Luz", o
comissário da exposição, Joaquim Pinto da Silva, preparou uma visita conversa com Mário
Vitória, que conta com a par�cipação dos ar�stas plás�cos Balbina Mendes, Dália Dias,
Diogo Leite de Castro e Helder Carvalho.
Marcação através do e-mail gaiacultura@cm-gaia.pt.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/corpus-hermeticum-de-luz/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
http://marketing.portalxl.com/index.php/campaigns/rz257p4bgz892
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/corpus-hermeticum-de-luz/


A MINHA CASINHA MUSEU TAMBÉM "GUARDA" BENS
PRECIOSOS SERVIÇO EDUCATIVO CMTL/GDM

29 de janeiro, 10h00 | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo

Nesta oficina de expressão plás�ca, vamos transformar uma caixa de cartão na tua
Casinha-Museu, onde poderás guardar coisas valiosas: mensagens, moedas, desejos e até
sonhos!

  
 

RANCHO REGIONAL DE GULPILHARES: O FOLCLORE AO
ENCONTRO DA HISTÓRIA OU DA IDEOLOGIA? PALESTRA

26 de janeiro, 18h30 | Solar Condes de Resende

O Dr. Henrique Guedes apresenta o tema «Rancho Regional de Gulpilhares: O folclore ao
encontro da história ou da ideologia?», na próxima Palestra das Úl�mas Quintas-feiras,
uma organização da ASCR Confraria Queirosiana, com o apoio do Município de Gaia.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-janeiro-23/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/rancho-regional-de-gulpilhares-o-folclore-ao-encontro-da-historia-ou-da-ideologia/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-janeiro-23/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/rancho-regional-de-gulpilhares-o-folclore-ao-encontro-da-historia-ou-da-ideologia/


O CANTO DAS FORMIGAS EXPOSIÇÃO

Até 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.

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

Até 22 de abril | 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/o-canto-das-formigas/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/isolino-vaz-um-traco-inconfundivel-1922-1992/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/o-canto-das-formigas/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/isolino-vaz-um-traco-inconfundivel-1922-1992/


HOLOGRAMA DA CASA NA AMP

3 a 6 de fevereiro | Cine-Teatro Eduardo Brazão

 O "Holograma” é um projeto da Casa da Música e dos 17 Municípios da Área
Metropolitana do Porto, que pretende alcançar o público em geral, possibilitando-lhe
experiências musicais com raiz pedagógica e educa�va, mas, principalmente, ir ao
encontro das pessoas que de mais cuidados carecem.
Este ano, em Gaia, o "Holograma" apresenta um programa de acesso gratuito, que se
estende de 3 a 6 de fevereiro, no Cine-Teatro Eduardo Brazão, dividido em apresentações
para a comunidade escolar e para o público em geral (de 3 a 5 de fevereiro).
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223 742 904
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