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6.ª Grande Gala de fado irá decorrer este mês

A 6.ª edição da Grande Gala de Fado, organizada pela Associação Fado e
Poesia, irá decorrer este mês.
As sessões de Fado vão ter lugar nos sábados à noite às 21h, sendo que três
delas serão eliminatórias, que apurarão os participantes para a Gala Final.
ler mais >>

"Passado, Presente e Futuro" e "Quintal no Bairro" são exibidos
em canal público mexicano

Os filmes “Passado, Presente e Futuro” e “Quintal no Bairro” do projeto “Com
Vida S.Gens — Histórias do meu Bairro” são exibidos no canal público mexicano
Catorce, no âmbito do XII Encontro Hispano-americano
Documental: “Contra el Silencio T odas las Voces”.

de

Cinema

“Passado, Presente e Futuro” que retrata “as memórias e os desejos para o
futuro de S. Gens, um bairro construído e adaptado às suas necessidades ao
longo do tempo” será exibido a 11 de novembro às 12h54.
“Quintal no Bairro” fala sobre “a história de Henrique Nogueira, um idoso que
tem um quintal nas traseiras do seu bairro”e foi exibido a 7 de novembro às
17h45.
ler mais >>

Rancho Regional de Guifões realizou II Festival de Folclore
"Verdegar" este domingo

O Rancho Regional de Guifões realizou a II edição do festival de Folclore
“Verdegar” este domingo, 6 de novembro às 15h30, no salão paroquial de
Guifões.
Nesta edição do festival, para além do grupo organizador, contou-se com as
presenças do Grupo de Danças e Cantares de Vale Domingos de Águeda; do
Rancho Folclórico Mensageiros da Alegria de Góis e do Grupo Folclórico da Casa
do Povo de Arões de Fafe.
ler mais >>

Próximos eventos
Apresentação do Livro
"Palavras que o vento (e)leva"
- 12 Novembro

Worldwide Aquathon Day - 12
Novembro

Apresentação do Livro "Palavras que o
vento (e)leva" de José T eixeira às
15h00 no Centro Cultural de Leça do
Balio.

Celebra-se nas piscinas de Custóias,
Leça do Balio e Guifões o 10.º
Worldwide Aquathon Day.
10H15 | Leça do Balio
11H00 e 16H15 | Custóias
11H00 e 18H30 | Guifões

2.ª eliminatória da 6.ª edição
da Gala de Fado - 12 Novembro

Arraial de São Martinho - 13
Novembro

2.ª Eliminatória da 6.ª edição da Gala
de Fado na Rua de Pontelha - Antiga
Escola de Agra às 21h00.

Arraial de São Martinho no Largo de
Guifões às 15h00 com Música ao Vivo
+ Folclore e distribuição de
castanhas.

União das Freguesias Custóias, Leça do Balio e Guif ões
Largo do Souto, 287 | 4460-830, Custóias,
Matosinhos
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