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FOLCLORE
31 JUL E 1 AGO.

21.30 | Largo Júlio Dinis
Org.: Rancho Regional de Fânzeres

Entrada livre

XXXV FESTIVAL 

INTERNACIONAL

DE FOLCLORE
Participação de grupos de Portugal, Brasil, Canárias, 

Colômbia, Lituânia, México, Polónia e Sérvia

MÚSICA
ATÉ 3 AGO.

21.30 | Largo Júlio Dinis
Org.: Rancho Regional de Fânzeres

Entrada livre | Consultar programa específico

SEMANA CULTURAL
2 AGO SEX - Ana Cunha

2 AGO SEX - Fernando Santos

3 AGO SÁB - Duo Texas Band

Registo Depósito Legal Nº 423749/17
FICHA TÉCNICA // Propriedade e Edição: Câmara Municipal de Gondomar // Coordenação Editorial: Pelouro da Cultura // Impressão: Empresa Diário do 
Porto // Periodicidade Mensal // Tiragem: 5000 Exemplares // Distribuição Gratuita. As entidades interessadas na divulgação de atividades culturais por si 
promovidas através desta Agenda Cultural, devem remeter a informação para o Pelouro da Cultura, até ao dia 15 do mês anterior à sua realização, através 
do e-mail cultura@cm-gondomar.pt. A Câmara Municipal de Gondomar reserva o direito de selecionar a informação a inserir nesta Agenda. 
Eventuais alterações às atividades divulgadas são da responsabilidade do(s) seu(s) promotor(es). 
A reprodução parcial ou integral desta Agenda Cultural carece de autorização prévia da Câmara Municipal de Gondomar. Todos os direitos reservados.



EXPOSIÇÃO
2 A 30 AGO.

Centro Cultural de Rio Tinto - Condomínio das Artes
Entrada livre

HERMÍNIO SOUSA 

«Substratos da Natureza»

Escultura
Inauguração no dia 2 AGO, pelas 21h30.



Gooze é o mais recente projeto da Banda Musical de Gondomar. Uma street marching band que 
consegue trazer os géneros House Music e Hip Hop para a rua, com um repertório bem 
contagiante. 
Gooze tem sempre duas vertentes: a animação de rua e a performance de palco, sempre com 
grande movimento, diversão e vontade contagiante de dançar!

MÚSICA
2 AGO.
22.00 | Anfiteatro do Largo do Souto
Org.: Banda Musical de Gondomar e Câmara Municipal de Gondomar
Entrada livre

SONS DE VERÃO
Gooze – House Marching Band



Participam os seguintes grupos:

- Rancho Folclórico de Gens (Douro Litoral Norte)

- Rancho Folclórico Os Camponeses de Malpique (Ribatejo)

- Rancho Folclórico Casa do Minho em Lisboa (Alto Minho)

- Grupo Etnográfico Ribeira da Mata (Beira Litoral - Mondego)

- Rancho Folclórico Mondadeiras da Casa Branca (Alto Alentejo)

FOLCLORE
3 AGO. SÁB

21.30 | Gens
Org.: Rancho Folclórico de Gens

Entrada livre

33º FESTIVAL 

DE FOLCLORE GENS 2019



FOLCLORE
3 AGO. SÁB

21.30 | Sede do GFCT
Org.: Grupo Folclórico e Cultural de Tardariz

Entrada livre

XXXIV FESTIVAL DE FOLCLORE DE TARDARIZ

Participam os seguintes grupos:

- Grupo Folclórico e Cultural de Tardariz (São Pedro da Cova)

- Rancho Folclórico de Santo António da Varzea (Santarém)

- Grupo Folclórico Amigos de Longos Vales (Monção)

- Centro Popular de Trabalhadores de São Pedro de Canidelo (Vila do Conde)

- Grupu Folclóricu “Les Xanines” de Quintes (Villaviciosa - Asturias - Espanha)



MÚSICA
10 AGO. SÁB

21.45 | Casa Branca de Gramido
Entrada livre

NOITES DE VERÃO
Abaporu

Abaporu, tela da artista brasileira Tarsila do Amaral pintada em 1928 e um dos grandes ícones do Movimento Antropofágico, faz 
referência à influência da cultura estrangeira na arte brasileira, sendo absorvida e abrasileirada, passando a traduzir a essência 
cultural do Brasil. E é nessa atmosfera de "abrasileirar o estrangeiro" que a cantora brasileira Tamy Rodrigues, o guitarrista checo 
Martin Pridal e o percussionista Saulo Giovaninni se propõem a explorar um bocadinho da riqueza da música brasileira testando 
novas sonoridades, misturando  influências externas à sua maneira e convidando seus "sentires" a se materializarem e a se 
fundirem em um só: o "Abaporu".
Um concerto regado a bossas, sambas e latinidades diversas, com pitadas de jazz e arranjos que prometem boas surpresas aos 
ouvidos atentos.



MÚSICA
11 AGO. DOM

22.00 | Fânzeres
Org.: Paróquia de Fânzeres / Comissão de Festas
Entrada livre

TOY ao vivo
Concerto integrado nas Festas em Honra do Divino Salvador

Outros eventos das festas:
9 AGO SEX, 21h30 - Noite Fados
10 AGO SÁB, 21h45 - Duo Musical Rogério e Márcio
11 AGO DOM - Dia Solene



EXPOSIÇÃO
14 A 19 AGO.

Cripta da Igreja de Gens
Org.: Associação Gens’ Arte

Entrada livre

GENS’ ARTE 2019 

EXPOSIÇÃO
ATÉ 16 AGO.
Terça a sexta-feira 

10.00 às 12.00 e das 15.00 às 17.00 

Sede da ARGO
Org.: ARGO - Associação Artística de Gondomar

Entrada livre

“POESIA PINTADA À MÃO”
Exposição coletiva dos associados da ARGO, de ilustrações

 inspiradas numa seleção de poemas de Maria José Moura 

de Castro.

EXPOSIÇÃO
ATÉ 05 AGO.
Multiusos de Gondomar - Sala D’Ouro
Org.: Associação Gens’Arte / Movimento Artístico “Gondomar à Frente”
Entrada livre

100 ARTISTAS
Exposição de Arte 2019



MÚSICA
19 AGO. SÁB

22.30 | GENS - FOZ DO SOUSA
Org.: Paróquia da Foz do Sousa / Comissão de Festas
Entrada livre

MICKAEL CARREIRA
Festas em Honra 
de São Roque



MÚSICA
24 AGO. SÁB

21.45 | Casa Branca de Gramido
Entrada livre

NOITES DE VERÃO
Luca Argel 

Luca Argel (Rio de Janeiro, 1988) é formado em música pela UNIRIO e 
mestre em Literatura pela Universidade do Porto. É vocalista e 
compositor de grupos como “Samba Sem Fronteiras”, "Orquestra 
Bamba Social" e "Ruído Vário" — este último em parceria com a 
cantora Ana Deus. Tem livros de poesia publicados no Brasil, em 
Espanha e em Portugal, um dos quais foi semifinalista do Prémio 
Oceanos 2017. Assina a rubrica diária "Boi Com Abóbora" na Rádio 
Nova. Em 2016, lançou o seu primeiro disco a solo, “tipos que tendem 
para o silêncio", e de seguida “Bandeira", considerado pelo site 
Embrulhador como um dos melhores lançamentos da música brasileira 
em 2017. O seu último trabalho a solo, "Conversa de Fila", aprofunda 
ainda mais a linha de trabalho focada na linguagem do samba.

Em formato simples e intimista, Luca Argel envolve o espetador numa 
trama de histórias cantadas, que atravessam registos que vão da 
ternura ao humor. 
Através de uma voz suave e sempre acompanhado de sua pequena 
guitarra, e por vezes até de inusitados instrumentos domésticos, como 
a caixinha de fósforos, o repertório consiste maioritariamente em 
temas originais de seus dois últimos discos, Conversa de Fila e 
Bandeira, assim como algumas versões de grandes nomes da música 
brasileira, como Chico Buarque.





EXPOSIÇÃO
Permanente

Casa Branca de Gramido
Entrada livre

A ALQUIMIA DA FILIGRANA

No âmbito do quinto aniversário da Loja Interativa de Turismo (LIT) de Gondomar, localizada na Casa Branca de Gramido, foi 
renovada a exposição permanente “A Alquimia da Filigrana” para fazer face aos requisitos dos visitantes.

Nestes últimos cinco anos, a LIT de Gondomar recebeu a visita de mais de 22 mil pessoas, maioritariamente grupos provenientes de 
operadores turísticos em visita à Rota da Filigrana.

A LIT tornou-se, agora, ainda mais atrativa, sobretudo por ser interativa para os utilizadores, com acesso a informação disponível 
em quatro idiomas: português, espanhol, francês e inglês. Tem ainda uma parte muito importante e pedagógica, com conteúdos e 
jogos produzidos para o público infantil.

Aliamos o tradicional ao contemporâneo, mantendo a exposição de peças e utensílios utilizados na produção secular da filigrana 
tradicional portuguesa e acrescentando meios tecnológicos que permitem uma melhor interpretação. Todas as salas estão 
compostas por equipamentos interativos que explicam tudo aquilo que os olhos contemplam, entre outras informações sobre o 
legado e a afirmação de Gondomar enquanto “Capital da Ourivesaria” em Portugal.



EXPOSIÇÃO
ATÉ 31 AGO.
Auditório Municipal de Gondomar
Entrada livre

ANTÓNIO MACEDO

«Viagens e Transcendências»

Viagens e Transcendências é como se designa a mostra do pintor António Macedo que, de certo modo, traduz as viagens que se 

fazem para fora, fisicamente, procurando e deixando-nos arrastar pelo que prende os olhos, e também, as outras que fazemos para 

dentro, sem bússola nem mapa, onde  se dá corpo a emoções difíceis de descrever em palavras.

Esta mostra, que tem a curadoria de Agostinho Santos, evidencia os dois lados da mesma moeda, dos seres complexos e 

contraditórios que somos, em que o fio condutor é a singularidade do nosso espírito perante o caleidoscópio dos vários mundos em 

que procuramos existir.

“A tenda das especiarias"  
( óleo sobre tela, 80 cm X 120 cm ) 



EXPOSIÇÃO
ATÉ 1 SET.
Casa Branca de Gramido
Entrada livre

ANALICE CAMPOS

«Paisagens de Risco»

Esta exposição individual reúne os trabalhos dos últimos três 

anos da pintora Analice Campos. 

Desenho e pintura entrecruzam-se em registos onde a 

gestualidade é exacerbada e dão origem a representações 

que, através da aparência da paisagem, participam no 

questionamento sobre o estatuto da imagem nos dias de 

hoje. 

Curadoria de Agostinho Santos.
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