Workshop de Pizza
Napoletana @

Poesia “À Capela” @

ASCIPDA

22 nov das 19h00 às 20h00

Capela Incomum

20 nov das 19h00 às 22h00

Workshop único e exclusivo com o
"Embaixador da Pizza Napoletana" em
Portugal, Antonio Mezzero que inclui
aperitivo
italiano
(degustação
de
charcutaria e queijos italianos) e jantar com
pizza. Cada participante receberá uma
recordação!

Como habitualmente, os (in)comuns,
Cristiana Sabino, Jorge Pereira, Idalinda
Fitas, Manuela Gomes e outros amigos (in)
vão dizer Poesia na Capela Incomum. Desta
vez, trazem "Poemas com Porto".
Apareça e brinde-nos também com o seu
poema com Porto...

Oficina Dia Nacional Ruca @ Coliseu do
da Cultura Científica Porto
@ Serralves

26 nov das 15h00 às 16h00

26 nov das 10h00 às 13h00

Uma proposta para conhecer os projetos de
Ciência que o Parque de Serralves
desenvolve.

O Concerto de Natal do Ruca está de volta e
traz a personagem preferida das crianças,
com uma nova história que ninguém vai
querer perder!

Alameda Xmas
Market @ Alameda

Sessão de Histórias
para Crianças @

Shop and Spot

Mercado Bom Sucesso

24 nov a 23 dez das 11h00 às 23h00

25 nov das 17h30 às 18h15

O Xmas Market está de volta ao Alameda
Shop & Spot! Este Natal vai poder oferecer
presentes com muita personalidade!
Visite-nos e fique a conhecer as marcas mais
cool desta estação. Roupa, acessórios, moda
infantil, decoração, doces, vinhos… está
tudo aqui!

Uma sessão de contos musicada, que
convida "crianças, pais e avós, gatos
melindrosos, cães calorosos ou peixinhos de
aquário" a estarem presentes e divertiremse com várias aventuras, retiradas de contos
tradicionais portugueses, que vão ser dadas
a conhecer.

Livro da semana @ EESCJ
Quentin Jacobsen e Margo Roth Spiegelman são
vizinhos e amigos de infância, mas há vários anos que
não convivem de perto. Agora que se reencontraram,
as velhas cumplicidades são reavivadas, e Margot
consegue convencer Quentin a segui-la num engenhoso
esquema de vingança. Mas Margot, sempre misteriosa,
desaparece inesperadamente, deixando a Quentin uma
série de elaboradas pistas que ele terá de descodificar
se quiser alguma vez voltar a vê-la. Mas quanto mais
perto Quentin está de a encontrar, mais se apercebe de
que desconhece quem é verdadeiramente a enigmática
Margot. Um romance entusiasmante, sobre a liberdade,
o
amor
e
o
fim
da
adolescência.

