
LUGAR PARA DOIS CINECONCERTO

18 de março, 21h30 | Auditório Municipal de Gaia

O novo concerto de Miguel Gizzas é uma experiência inigualável: as 7 artes em
simultâneo, um novo cineconcerto baseado no seu novo trabalho literário, Lugar para
Dois, finalista do Prémio Leya 2018.

https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
https://www.facebook.com/GaiaCultura-204340923480/
http://marketing.portalxl.com/index.php/campaigns/am188vbme6753
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/lugar-para-dois/


VISITAS ORIENTADAS EM LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA

18 de março, 11h00 | Espaço Corpus Christi 
18 de março, 15h00 | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo

O Município de Vila Nova de Gaia promove visitas orientadas ao Espaço Corpus Christi e 
à Casa-Museu Teixeira Lopes, com um intérprete de Língua Gestual Portuguesa, numa 
parceria com a Associação de Surdos do Porto. Inscrições gratuitas.

O MEU PAI É UM HERÓI... VOU PREMIÁ-LO SERVIÇO EDUCATIVO

19 de março, 10h00 | Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo

A par r da reu lização de objetos de plás co, vem criar um troféu para o melhor pai do 
mundo... o teu! As inscrições para esta a vidade encontram-se encerradas.

https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/lugar-para-dois/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/visitas-orientadas-em-lingua-gestual-portuguesa-2-2/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-marco-23/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/visitas-orientadas-em-lingua-gestual-portuguesa-2-2/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/servico-educativo-cmtl-gdm-marco-23/


NAZA 10, FOTOGRAFIA DE JORGE LEAL EXPOSIÇÃO

Até 30 de abril | Espaço Corpus Chris�

Esta mostra de fotografias icónicas, com filmes e projeções vídeo, é da autoria de Jorge
Leal, fotógrafo e realizador, que acompanhou desde o primeiro dia o projeto Nazaré North
Canyon, sinalizando Portugal no mapa do surf mundial de ondas gigantes.

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/naza10-de-jorge-leal/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/naza10-de-jorge-leal/
https://www.cm-gaia.pt/pt/eventos/isolino-vaz-um-traco-inconfundivel-1922-1992/


 

 

 INFO
gaiacultura@cm-gaia.pt

223 742 904

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