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Livro de contos ESPROMINHO na Polónia
de Porfírio
Miranda
Será apresentado, por Bernardo Barbosa, diretor de A AURORA DO LIMA, no próximo sábado, dia 14, pelas 18h, na Sala
Couto Viana da Biblioteca Municipal, o livro
“Episódios da vida real: contos” de Porfírio
Miranda, um dos nossos mais ilustres colaboradores. Edição do Centro de Estudos
Regionais.
Porfírio Miranda nasceu a 3 de março
de 1917 em Barroselas. Personalidade de
múltiplas vivências, inclusive na capital, a
nível profissional, associativo e, mesmo, artístico, tem colaborado em diversas publicações de Lisboa, Porto e Viana do Castelo,
nomeadamente A AURORA DO LIMA.

Na próxima quinta-feira, dia 19, nove
representantes da Esprominho partem
para a Polónia, a fim de participar
no intercâmbio Bite The Culture, na
cidade de Lublin, a 150 quilómetros de
Varsóvia.

Oito formandos, acompanhados por
uma formadora, irão, deste modo, conviver
durante nove dias com jovens polacos e georgianos, através de workshops culturais,
culinários e artísticos.
Serão apresentados eventos culturais,
nomeadamente uma flash mob, um quiz,
canções, entre outros.

Novo álbum
Convívio do
dos “Sons do Minho” Etnográfico
de Areosa
O grupo “Sons do
Minho”
apresenta,
esta sexta-feira, dia
13, às 22h, no Jardim
Marginal, em Viana
do Castelo, o seu novo álbum, “Canto por
Gosto” (concertinas e
desgarradas).
A festa promete,
todavia, decorrer até
às 4h00 da manhã,
com a atuação, a partir da meia-noite, de
disc jockers.

Domingo, dia 15, o Grupo
Etnográfico de Areosa promove
almoço de convívio para os seus
membros, ex-membros, familiares e amigos.
Trata-se, como já é habitual,
de um encontro para confraternizar, relembrando factos e emoções, apostando no aprofundamento da amizade como elemento essencial para a valorização e
o crescimento de uma entidade
que não pára de surpreender pela intensidade e pujança da sua
actividade.

Sardinhada
na Brejoinha
Amanhã, sábado, dia 14, a partir das
20h, na praia da Brejoinha (V. N. Anha)
convívio do Núcleo de Comerciantes da R.
Manuel Espregueira – Lg. S. Domingos, com
sardinhada (e febras). Contacto tlf.: 258 822
591 (Barroso). Agradecemos o convite extensivo aos nossos colaboradores e familiares.
Nota – Brejoinha fica na estrada para a
Amorosa, na saída à direita, a seguir à “Cecil” e ao
desvio para a praia do Rodanho.

Elsa Gomes com
Orquestra da EPMVC

Na próxima terça-feira, dia 17, pelas 21h30, a fadista Elsa Gomes actua,
no Teatro Sá de Miranda, em Viana, no
Concerto de Encerramento de Ano Letivo,
com a Orquestra Sinfónica EPMVC, intitulado “Fado, a voz das palavras”.
Licenciada pela Escola Superior de Música de Lisboa, vai cantar acompanhada pela Orquestra Sinfónica EPMVC, sob direção
do maestro Javier Viceiro, interpretando
fados, com arranjos para orquestra de João
Godinho.
A. P.

O grupo irá representar a Esprominho
e, também, Portugal, com as suas tradições,
gastronomia e boa disposição.
A aposta nas atividades internacionais
para diversificar estratégias de aprendizagem, melhorar as competências pessoais e
linguísticas, descobrir novas culturas e dar
a conhecer as tradições portuguesas.
No próximo ano letivo, a Esprominho
enviará cinco formandos para um estágio
internacional em França, Itália, Espanha
e Reino Unido (programa Leonardo Da
Vinci) e acolherá, durante seis meses, uma
assistente de línguas oriunda da Polónia
(programa Comenius).

Teatro Popular
nas Neves

Decorre entre hoje, dia 13, e domingo,
dia 15, a 2ª edição do EiXpressões, Festival de
Teatro Popular no Largo das Neves (Neves).
Do programa consta: Hoje, 22h, Auto
de S. João, Subportela; e 23h, Queima de
Judas, de Vila Nova de Anha. Amanhã,
18h, Xeneralles e Correos de Bandeira,
de Pontevedra; 19h, Dança de Pauliteiros,
Palaçoulo, Miranda do Douro; 21h30, Trajes,
Concertinas e Jogo do Pau, Grupo de S. Paulo,
Barroselas; 22h – Serração da Velha, Darque;
22h45 – Queimada Galega de Cervo, Lugo.
Domingo, 18h, Baile dos Pedreiros, Penafiel;
22h, Arautos de S. João, Tregosa, Barcelos;
23h, Serrada da Velha, por Unhas do Diabo,
de Ponte de Lima.
A iniciativa é do Núcleo Promotor do
Auto de Floripes.

ReLEMBRAMOS
cinema:
Auditório do G. Desp. Cultural Trab.
Envc (ao Lg. Almas), às sextas, 21h45:
Hoje, dia 13 - HISTÓRIAS DE SHANGHAI
- QUEM ME DERA SABER, de Jia Zhangke
(I Wish I Knew, China, 2010, 125’, M/12);

Cinema Verde Viana (à Pr. 1º de Maio),
às quintas, às 21h45:
Quinta, dia 19 - MICHAEL, de Markus
Schleinzer (Michael, Áustria, 2011, 96’,
M/12);
Hoje, dia 13, até domingo, dia 15 - SÃO
LOURENÇO DA MONTARIA - FESTA DA
BROA E DO CHOURIÇO – Com exibição
de um documentário “Montaria02” sobre o património rural - uma iniciativa
na área do cinema e do património, que
pretende refletir sobre o mundo rural.
Entrada livre. (ver pág. 8)

CONCENTRAÇÃO NAÚTICA
domingo, dia 15, das 10h às 13h, na
praia da Argaçosa (à Pr. Touros) – Remo,
Canoagem e Vela (ver pág. 14).
EXPOSIÇÃO DE DESENHOS ORIGINAIS
DA BD - até 31 de Agosto - HOMEM
MORTO, de António Gonçalves;
Praça D. Maria II, 113 R/C | 4900-489
VIANA DO CASTELO

AO NORTE – ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO
E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL
tel: 258 821 619 | ao-norte@nortenet.
pt | www.ao-norte.com

Encontro às 21h30, junto à bomba de
gasolina Repsol, Ponte de Nossa Senhora da
Guia, P. de Lima; às 21h15, no Mosteiro de S.
João d´Arga (Caminha).
Dificuldade: Média; Extensão: 14 km;
Duração: Aprox. 4 horas; Material: Botas/sapatilhas, roupa confortável, lanterna, lanche
leve, água, bastão (opcional); Preço: 10 €.

Visitas ao Navio Gil Eannes:
Com visitas e exposições até 31 de
Agosto, integrando ainda um percurso de
visita todos os dias a partir das 9H00,
com exposição de Cartas Náuticas do
Navio, bibliografia náutica, fotografias das várias, documentos utilizados
a bordo e relatórios de viagens e vários
espaços museológicos. Visitas guiadas a
grupos, portal <www.fundacaogileannes.
pt> ou tel.: 258 809 710.

