Solstice – poetry
Falamos Português
and drinks at dusk @ @ Casa da Horta
Jardim Botânico
Botânico

22 jun às 19h30

Arrábida Sinfónica @ Arraial de S. João @
Arrábida Shopping

The Yeatman

22 jun às 22h00

23 jun às 19h30 (necessário reserva)

Alguns dos momentos mais célebres da
música sinfónica dão forma a este
programa muito apelativo. A melodia
imparável da abertura Guilherme Tell de
Rossini, a Quinta Sinfonia de Beethoven… O
concerto termina com música portuguesa
inspirada numa dança folclórica bem
conhecida, o Fandango, resultado da
predileção especial que Luís de Freitas
Branco devotava pelo Alentejo.

Este ano, celebre a noite de São João no The
Yeatman com um Buffet Volante de iguarias
típicas da ocasião, na companhia de vinhos
especialmente selecionados.
Todas as salas beneficiam da magnífica
vista panorâmica sobre o Porto e o rio
Douro, o que lhe permitirá assistir ao
extraordinário espetáculo de fogo-deartifício.

21 jun às 20h00 (necessário reserva)

Para receber e celebrar o solstício de Verão
no dia 21 de Junho – quando o sol atinge a
sua maior declinação em latitude –
gostaríamos de convidar todos para um fim
de tarde de poesia e bebidas, nos jardins do
Jardim Botânico do Porto. Esta série de
eventos é organizada em colaboração com a
Illustration School.

Se quiseres aprender ou melhorar o
português de maneira informal e
engraçada, vem ter connosco! Cada semana
(quinta-feira), às 19h30, vamos aprender e
praticar com jogos, música e muito mais!

Workshop de Olaria

Festival Panda 2017

@ Fluxus – Escola
Artística

@ Matosinhos
24 e 25 de jun das 9h00 às 20h00

22 e 23 de jun das 15h30 às 18h00

Neste
workshop,
propomos
uma
abordagem prática à olaria onde serão
tratados os diferentes aspetos desta
técnica.

Livro da semana @ EESCJ

Este ano, o Festival Panda será
inteiramente dedicado ao seu 10.º
aniversário. O cartaz será composto por
vários convidados que marcaram presença
nas diferentes edições do festival.

Há espaços que são sempre nossos. E quem
os habita, habita também em nós. Falamos
da nossa rua, desse lugar que nos
acompanha pela vida. A rua como espaço de
descoberta, alegria, tristeza e amizade. Os
da Minha Rua tem, nas suas páginas, tudo
isso.

