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Jornal Novo Almourol
 · 

A decorrer em Mação, entre 27 de maio a 25 de junho de 2022 BEING – A Terra como acontecimento
está disponível em vários formatos: exposições, seminários e um atelier. Para esta abordagem
multidisciplinar, o BEING – A Terra Como Acontecimento pretende dar respostas às questões do
PORQUÊ e como as artes e a criatividade podem trazer ideias e iniciativas que beneficiam a uma nova
consciência política e poética dos vivos. 
EXPOSIÇÃO COLETIVA “A TERRA COMO ACONTECIMENTO” de 28 DE … Voir plus
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FR PT

ACCUEIL » EVENTOS » BEING – A TERRA COMO ACONTECIMENTO

Being – A terra como acontecimento

Exposição

A exposição BEING – A terra como acontecimento apresentada de 27 de Maio a 25 de Junho no Centro Cultural do Instituto Terra e
Memória em Maçao, Portugal, reúne artistas que utilizam meios originais e interdisciplinares para questionar o que constitui a nossa
identidade enquanto seres humanos (línguas, comunicação, género, corpo, história, ambiente, etc.), a nossa ligação ao mundo vivo e ao
espaço que habitamos, em torno de instalações multimédia e vídeo.

Artes visuais

 DE 27 MAIO A 25 JUNHO 2022
 CENTRO CULTURAL DO INSTITUTO TERRA E MEMÓRIA

  Saiba mais  

Junho

Europa, Oxalá

DE 3 MARÇO A 22 AGOSTO 2022

Traverser la nuit – Obras da coleção Antoine de Galbert

DE 12 MARÇO A 29 AGOSTO 2022

Viver a sua Vida, Georges Dambier e a Moda

DE 6 MAIO A 30 OUTUBRO 2022

David Douard e “hóspede” de Carla Filipe

DE 12 MAIO A 6 NOVEMBRO 2022
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Being – A terra como acontecimento

DE 27 MAIO A 25 JUNHO 2022
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 Sexta, 
10 Jun 2022

PUB

CONCELHOS

BEING “A Terra como acontecimento” para despertar consciências
25/05/2022 às 09:31

Partilhar nas redes sociais:
 Facebook  Twitter

Decorre em simultâneo entre o dia 12 de fevereiro e o dia 31 de outubro de 2022 a Temporada Portugal-França e a BEING - A Terra Como
Acontecimento. Esta temporada faz parte da presidência francesa do Conselho da União Europeia, é uma “oportunidade para destacar a
proximidade e a amizade que unem os dois países, ilustrada em particular pela presença em França de uma comunidade luso-descendente
muito grande e em Portugal de um número crescente de expatriados franceses, duas comunidades dinâmicas, móveis e ativas, que constituem
uma excecional ligação humana e cultural entre os nossos dois países”.

BEING – A Terra Como Acontecimento é um evento interdisciplinar e bilateral realizado como parte da Temporada Portugal-França liderada
pelo Institut Français.

Este evento reúne artistas, académicos, cientistas e cidadãos de ambos os países em torno de uma re�exão a várias vozes sobre as diferentes
questões ecológicas do nosso tempo.

A decorrer em Mação, entre 27 de maio a 25 de junho de 2022 BEING – A Terra como acontecimento está disponível em vários formatos desde
exposições, seminários e um atelier.

Para esta abordagem multidisciplinar, o BEING – A Terra Como Acontecimento pretende dar respostas às questões do porquê e como as artes
e a criatividade podem trazer ideias e iniciativas que bene�ciam a uma nova consciência política e poética dos vivos.

 

Exposição Coletiva “a Terra Como Acontecimento” De 28 de maio a 27 de junho 2022

A Inauguração será dia 27 de maio às 18h no Cine Teatro Municipal de Mação.

Este evento conta com os artistas Romy Castro, Alain Séraphine, Patrice Mugnier,Juliette Pénélope Pépin, Marten Berkman, Roni Ben Ari ,
Johnny Miller e Mykalle Bielinski

O seminário, que decorre a 28 de maio, terá lugar no Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira de Mação, das 14h às 18h, com intervenções de
Romy Castro, J.A Bragança de Miranda, Luiz Osterbeek e convidados.

Já nos dias 30 e 31 deste mês o workshop “Porquê as Artes?”, liderado por Margalit Berriet, realizar-se-á no Instituto Terra e Memória de
Mação entre as 10 e as 18h.

Maria Francisca Carvalho
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Mação recebe até 27 de junho iniciativas
de ‘Being – A Terra como Acontecimento’

por Joana Rita Santos
27 de Maio, 2022

MAÇÃO

Mação acolhe até dia 27 de junho a nova temporada da iniciativa BEING – A Terra
Como Acontecimento. Exposições, seminários e um atelier irão dar uma
abordagem multidisciplinar ao tema, pretendendo “dar respostas às questões do
«porquê» e «como» as artes e a criatividade podem trazer ideias e iniciativas que
beneficiam a uma nova consciência política e poética dos vivos”.

“BEING – A Terra Como Acontecimento é um evento interdisciplinar e bilateral
que reúne artistas, académicos, cientistas e cidadãos de ambos os países em torno
de uma reflexão a várias vozes sobre as diferentes questões ecológicas do nosso
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tempo”, refere a autarquia maçaense em comunicado, acrescentando que esta
iniciativa integra a Temporada Portugal-França liderada pelo Institut Français-

Decidida pelo Presidente da República Francesa e pelo Primeiro-Ministro
português, a Temporada Portugal-França decorre em simultâneo entre 12 de
fevereiro e 31 de outubro de 2022.

Esta Temporada, que faz parte da Presidência francesa do Conselho da União
Europeia, “é uma oportunidade para destacar a proximidade e a amizade que unem
os nossos dois países, ilustrada em particular pela presença em França de uma
comunidade luso-descendente muito grande e em Portugal de um número crescente
de expatriados franceses, duas comunidades dinâmicas, móveis e ativas, que
constituem uma excecional ligação humana e cultural entre os nossos dois países”.

Foto: CMM

Entre as iniciativas surge a exposição coletiva “A TERRA COMO
ACONTECIMENTO”, que estará patente até dia 27 de junho no Cine-Teatro
Municipal de Mação, no salão de exposições do primeiro piso.

Conta com os artistas Romy Castro, Alain Séraphine, Patrice Mugnier,Juliette
Pénélope Pépin, Marten Berkman, Roni Ben Ari , Johnny Miller e Mykalle
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Bielinski.

Este sábado, dia 28 de maio, decorre o seminário com intervenções de Romy
Castro, J.A Bragança de Miranda, Luiz Osterbeek e convidados. Tem lugar no
Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira de Mação, das 14h às 18h.

O atelier «Porquê as Artes?», funcionará num registo workshop-training liderado
por Margalit Berriet, e realiza-se nos dias 30 e 31 de maio, no Instituto Terra e
Memória de Mação, das 10h00 às 18h00.
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Mação: BEING “A Terra como acontecimento”

para despertar consciências
25/05/2022 às 09:31

    

Decorre em simultâneo entre o dia 12 de fevereiro e o dia 31 de outubro de 2022 a Temporada
Portugal-França e a BEING - A Terra Como Acontecimento. Esta temporada faz parte da
presidência francesa do Conselho da União Europeia, é uma “oportunidade para destacar a
proximidade e a amizade que unem os dois países, ilustrada em particular pela presença em
França de uma comunidade luso-descendente muito grande e em Portugal de um número
crescente de expatriados franceses, duas comunidades dinâmicas, móveis e ativas, que constituem
uma excecional ligação humana e cultural entre os nossos dois países”.

BEING – A Terra Como Acontecimento é um evento interdisciplinar e bilateral realizado como
parte da Temporada Portugal-França liderada pelo Institut Français.

Este evento reúne artistas, académicos, cientistas e cidadãos de ambos os países em torno de
uma reflexão a várias vozes sobre as diferentes questões ecológicas do nosso tempo.

A decorrer em Mação, entre 27 de maio a 25 de junho de 2022 BEING – A Terra como
acontecimento está disponível em vários formatos desde exposições, seminários e um atelier.

Para esta abordagem multidisciplinar, o BEING – A Terra Como Acontecimento pretende dar
respostas às questões do porquê e como as artes e a criatividade podem trazer ideias e iniciativas
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que beneficiam a uma nova consciência política e poética dos vivos.

 

Exposição Coletiva “a Terra Como Acontecimento” De 28 de maio a 27 de junho 2022

A Inauguração será dia 27 de maio às 18h no Cine Teatro Municipal de Mação.

Este evento conta com os artistas Romy Castro, Alain Séraphine, Patrice Mugnier,Juliette Pénélope
Pépin, Marten Berkman, Roni Ben Ari , Johnny Miller e Mykalle Bielinski

O seminário, que decorre a 28 de maio, terá lugar no Auditório do Centro Cultural Elvino Pereira
de Mação, das 14h às 18h, com intervenções de Romy Castro, J.A Bragança de Miranda, Luiz
Osterbeek e convidados.

Já nos dias 30 e 31 deste mês o workshop “Porquê as Artes?”, liderado por Margalit Berriet,
realizar-se-á no Instituto Terra e Memória de Mação entre as 10 e as 18h.

Maria Francisca Carvalho
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À medida que se aproxima o meio termo da Temporada Portugal-França 2022,

torna-se cada vez mais notório e presente o impacto e importância dos intercâmbios

culturais entre as duas nações.

No mês em que se comemora o Dia da Europa e o Dia Mundial da Diversidade

Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, fronteiras espaciais e temporais são

colocadas em xeque pelo fórum “48 X 48, um passado europeu contemporâneo –

Temporalidades portuguesas ao espelho: 48 anos de democracia, 48 anos de ditadura”

(5 e 6, Biblioteca de Alcântara), em Lisboa.

Na Fundação de Serralves, de 12 de maio a 6 de novembro, inaugura a primeira

grande mostra individual do francês David Douard em Portugal, uma das revelações

mais inquietantes dos últimos anos no campo da escultura e da instalação

multimédia — que, nesta exposição, salta por entre diferentes referências e técnicas

para revelar as “doenças do real”.
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A vertente pedagógica continua expressiva, com propostas artísticas, simpósios e

workshops para públicos de todas as idades. É o caso dos projetos “O Triângulo” (2 a

30, nos canais digitais do Teatro Nacional de São Carlos e do Plano Nacional das

Artes), uma série educativa, de livre acesso online, sobre a vida e obra de músicos e

artistas portugueses e franceses; “Astronomia para os mais novos”, uma viagem

imersiva pelo espaço para o público jovem conduzida pelos planetários do

Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra — que acolhe o evento, entre os dias

23 a 29 — e da Cité des Sciences et de l’Industrie, em Paris; e, em Mação, “A Terra

como Acontecimento” (27 a 31, no Centro Cultural Elvino Pereira – Instituto da Terra e

Memória), programa multidisciplinar que investiga questões da arte, da ecologia e

da �loso�a através da expressividade das matérias da Terra.

Incluem-se neste eixo também os projetos “Viver a Europa em viagem entre Coimbra e

Poitiers 2022”, “Bioinspiração – Quando a natureza inspira a humanidade” (27, no

Museu Nacional de História Natural e Ciência da Universidade de Lisboa) e o festival

literário “Lisboa 5L”, grande destaque da programação cultural da capital, que

percorrerá diversas bibliotecas, livrarias e teatros da cidade entre os dias 4 e 8.

Compromisso e temática transversal de toda a programação da Temporada, uma

Europa mais inclusiva e promotora da igualdade de género continua a ser matéria

de debates em maio. No Museu de Leiria, a 20 de maio, e no Auditório da Biblioteca

de Alcobaça, a 21, o colóquio internacional “Francesas em Portugal. Itinerários

Múltiplos” reúne mulheres artistas, cientistas, políticas, portuguesas e francesas,

resgatando-as das margens para uma centralidade que tantas vezes lhes foi, e ainda

é, injustamente negada. Em Lisboa, a mesma questão motiva a conversa “O

Feminismo no Post #MeToo” (19, na Mediateca do Institut français du Portugal) e,

talvez de forma inesperada, a exposição de fotogra�a “Viver a sua Vida, Georges

Dambier e a Moda” (6 de maio, no Museu Nacional do Traje).

De fevereiro a outubro, sob a temática “O Sentimento Oceânico”, a Temporada

Portugal-França 2022 mergulha num grande acontecimento que junta dois países

em cocriação, unidos pela amizade e pelos valores que defendem e partilham,

através de mais de 200 eventos (84 cidades em França e 55 cidades em Portugal).

Partilha 

(https://gla
magazine.
fest-esta-
de-
regresso-
a-evora/)

Capote Fest Está De Regresso A
Évora
Artigo Anterior

(Https://Glam-
Magazine.Pt/Capote-Fest-Esta-
De-Regresso-A-Evora/)

https://glam-magazine.pt/capote-fest-esta-de-regresso-a-evora/
https://glam-magazine.pt/capote-fest-esta-de-regresso-a-evora/


10/06/2022 11:37 Temporada Portugal-França 2022… Programação de Maio 2022 – Glam Magazine

https://glam-magazine.pt/temporada-portugal-franca-2022-programacao-de-maio-2022/ 3/6

(https://gla
magazine.
empire-

line-
con�rmad
no-palco-
ruc-da-
queima-

das-�tas/)

The Empire Line Con�rmados
No Palco RUC Da Queima Das

Fitas
Artigo Seguinte

(Https://Glam-Magazine.Pt/The-
Empire-Line-Con�rmados-No-

Palco-Ruc-Da-Queima-Das-
Fitas/)

ARTIGOS RELACIONADOS

IRMA CONFIRMADA
NO MONTREUX JAZZ
FESTIVAL
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/IRMA-
CONFIRMADA-NO-
MONTREUX-JAZZ-
FESTIVAL/)
10 Junho, 2022

(https://glam-

magazine.pt/irma-

con�rmada-no-

montreux-jazz-festival/)

MISTYFEST
REGRESSA COM
CONCERTOS DE
NORTE A SUL DO
PAÍS EM SALAS DE
REFERÊNCIA
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/MISTYFEST-
REGRESSA-COM-
CONCERTOS-DE-
NORTE-A-SUL-DO-
PAIS-EM-SALAS-DE-
REFERENCIA/)
9 Junho, 2022

(https://glam-

magazine.pt/mistyfest-

regressa-com-concertos-

de-norte-a-sul-do-pais-

em-salas-de-referencia/)

FADO DANÇADO DA
DUPLA
JONAS&LANDER
CHEGA A
GUIMARÃES
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/FADO-
DANCADO-DA-
DUPLA-
JONASLANDER-
CHEGA-A-
GUIMARAES/)
9 Junho, 2022

(https://glam-

magazine.pt/fado-

dancado-da-dupla-

jonaslander-chega-a-

guimaraes/)

MATOSINHOS EM
JAZZ REGRESSA EM
JULHO
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE PT/MATOSINHOS-

(https://glam-

magazine.pt/matosinhos-

em-jazz-regressa-em-

julho-2/)

STEVE GUNN, RAÜL

(https://glam-

magazine.pt/steve-gunn-

raul-refree-e-rodrigo-

amado-na-lista-de-

propostas-de-�lme-

concerto-do-curtas-vila-

do-conde/)

RYDER THE EAGLE
CHEGA A BARCELOS
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/RYDER-
THE-EAGLE-CHEGA-
A-BARCELOS/)

(https://glam-

magazine.pt/ryder-the-

eagle-chega-a-barcelos/)

https://glam-magazine.pt/the-empire-line-confirmados-no-palco-ruc-da-queima-das-fitas/
https://glam-magazine.pt/the-empire-line-confirmados-no-palco-ruc-da-queima-das-fitas/
https://glam-magazine.pt/irma-confirmada-no-montreux-jazz-festival/
https://glam-magazine.pt/irma-confirmada-no-montreux-jazz-festival/
https://glam-magazine.pt/mistyfest-regressa-com-concertos-de-norte-a-sul-do-pais-em-salas-de-referencia/
https://glam-magazine.pt/mistyfest-regressa-com-concertos-de-norte-a-sul-do-pais-em-salas-de-referencia/
https://glam-magazine.pt/fado-dancado-da-dupla-jonaslander-chega-a-guimaraes/
https://glam-magazine.pt/fado-dancado-da-dupla-jonaslander-chega-a-guimaraes/
https://glam-magazine.pt/matosinhos-em-jazz-regressa-em-julho-2/
https://glam-magazine.pt/matosinhos-em-jazz-regressa-em-julho-2/
https://glam-magazine.pt/steve-gunn-raul-refree-e-rodrigo-amado-na-lista-de-propostas-de-filme-concerto-do-curtas-vila-do-conde/
https://glam-magazine.pt/steve-gunn-raul-refree-e-rodrigo-amado-na-lista-de-propostas-de-filme-concerto-do-curtas-vila-do-conde/
https://glam-magazine.pt/ryder-the-eagle-chega-a-barcelos/
https://glam-magazine.pt/ryder-the-eagle-chega-a-barcelos/


10/06/2022 11:37 Temporada Portugal-França 2022… Programação de Maio 2022 – Glam Magazine

https://glam-magazine.pt/temporada-portugal-franca-2022-programacao-de-maio-2022/ 4/6

MAGAZINE.PT/MATOSINHOS-
EM-JAZZ-REGRESSA-
EM-JULHO-2/)
9 Junho, 2022

STEVE GUNN, RAÜL
REFREE E RODRIGO
AMADO NA LISTA DE
PROPOSTAS DE
FILME-CONCERTO
DO CURTAS VILA DO
CONDE
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/STEVE-
GUNN-RAUL-REFREE-
E-RODRIGO-AMADO-
NA-LISTA-DE-
PROPOSTAS-DE-
FILME-CONCERTO-
DO-CURTAS-VILA-
DO-CONDE/)
8 Junho, 2022

)
8 Junho, 2022

Pesquisa... 

Glam MagazineGlam Magazine
49 947 gostos49 947 gostos

Gostar da Página Partilhar

ARTIGOS RECENTES

IRMA con�rmada no Montreux
Jazz Festival (https://glam-

magazine.pt/irma-con�rmada-no-
montreux-jazz-festival/)



“Galazaar” marca o regresso de
Callaz (https://glam-

magazine.pt/galazaar-marca-o-
regresso-de-callaz/)



MistyFest regressa com concertos
de norte a sul do País em salas de

referência (https://glam-
magazine.pt/mistyfest-regressa-

com-concertos-de-norte-a-sul-do-
pais-em-salas-de-referencia/)



A estreia das Pussy Riot na Casa
da Música… e em Portugal?

(https://glam-magazine.pt/a-
estreia-das-pussy-riot-na-casa-da-

musica-e-em-portugal/)



Sippinpurpp está de volta com

“Não há impossíveis”.
(https://glam-

magazine.pt/sippinpurpp-esta-
de-volta-com-nao-ha-

impossiveis/)



https://glam-magazine.pt/matosinhos-em-jazz-regressa-em-julho-2/
https://glam-magazine.pt/steve-gunn-raul-refree-e-rodrigo-amado-na-lista-de-propostas-de-filme-concerto-do-curtas-vila-do-conde/
https://glam-magazine.pt/ryder-the-eagle-chega-a-barcelos/
https://www.facebook.com/glam.portugal/
https://www.facebook.com/glam.portugal/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fglam.portugal%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/glam.portugal/
https://glam-magazine.pt/irma-confirmada-no-montreux-jazz-festival/
https://glam-magazine.pt/galazaar-marca-o-regresso-de-callaz/
https://glam-magazine.pt/mistyfest-regressa-com-concertos-de-norte-a-sul-do-pais-em-salas-de-referencia/
https://glam-magazine.pt/a-estreia-das-pussy-riot-na-casa-da-musica-e-em-portugal/
https://glam-magazine.pt/sippinpurpp-esta-de-volta-com-nao-ha-impossiveis/


10/06/2022 11:37 Temporada Portugal-França 2022… Programação de Maio 2022 – Glam Magazine

https://glam-magazine.pt/temporada-portugal-franca-2022-programacao-de-maio-2022/ 5/6

MAIS VISTOS

(https://glam-

magazine.pt/the-

legendary-

tigerman-e-uma-

grande-licao-de-

rock-n-roll/)

REPORTAGEM (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/REPORTAGEM/)

THE
LEGENDARY
TIGERMAN E
UMA GRANDE
LIÇÃO DE ROCK
’N’ ROLL
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/THE-
LEGENDARY-
TIGERMAN-E-
UMA-GRANDE-
LICAO-DE-
ROCK-N-ROLL/)

3 Março, 2018

(https://glam-

magazine.pt/�lho

da-mae-com-

novo-disco-em-

maio/)

DISCOS (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/MUSICA/DISCOS/)
MÚSICA (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/MUSICA/)
MÚSICA PORTUGUESA (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/MUSICA/MUSICA-
PORTUGUESA/)

FILHO DA MÃE
COM NOVO
DISCO EM
MAIO…
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/FILHO-
DA-MAE-COM-
NOVO-DISCO-
EM-MAIO/)

2 Abril, 2018

(https://glam-

magazine.pt/wan

apresentaram-

plum-no-porto/)

DESTAQUE (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/DESTAQUE/)
REPORTAGEM (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/REPORTAGEM/)

WAND
APRESENTARAM
“PLUM” NO
PORTO
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/WAND-
APRESENTARAM-
PLUM-NO-
PORTO/)

3 Fevereiro,

2018

(https://glam-

magazine.pt/uma

tempestade-

REPORTAGEM (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/REPORTAGEM/)

UMA
TEMPESTADE
CHAMADA
SLOWDIVE…
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/UMA-
TEMPESTADE-
CHAMADA-
SLOWDIVE/)

https://glam-magazine.pt/the-legendary-tigerman-e-uma-grande-licao-de-rock-n-roll/
https://glam-magazine.pt/category/reportagem/
https://glam-magazine.pt/the-legendary-tigerman-e-uma-grande-licao-de-rock-n-roll/
https://glam-magazine.pt/filho-da-mae-com-novo-disco-em-maio/
https://glam-magazine.pt/category/musica/discos/
https://glam-magazine.pt/category/musica/
https://glam-magazine.pt/category/musica/musica-portuguesa/
https://glam-magazine.pt/filho-da-mae-com-novo-disco-em-maio/
https://glam-magazine.pt/wand-apresentaram-plum-no-porto/
https://glam-magazine.pt/category/destaque/
https://glam-magazine.pt/category/reportagem/
https://glam-magazine.pt/wand-apresentaram-plum-no-porto/
https://glam-magazine.pt/uma-tempestade-chamada-slowdive/
https://glam-magazine.pt/category/reportagem/
https://glam-magazine.pt/uma-tempestade-chamada-slowdive/


10/06/2022 11:37 Temporada Portugal-França 2022… Programação de Maio 2022 – Glam Magazine

https://glam-magazine.pt/temporada-portugal-franca-2022-programacao-de-maio-2022/ 6/6

Glam Magazine ©2013-2021 | Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Esmobizz Produções.

chamada-

slowdive/)

10 Março, 2018

(https://glam-

magazine.pt/slow

j-esgota-o-hard-

club/)

DESTAQUE (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/DESTAQUE/)
REPORTAGEM (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/REPORTAGEM/)

SLOW J
ESGOTA O
HARD CLUB…
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/SLOW-
J-ESGOTA-O-
HARD-CLUB/)

21 Janeiro, 2018

(https://glam-

magazine.pt/myle

sanko-voltou-a-

cidade-do-porto-

para-espalhar-

amor/)

DESTAQUE (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/DESTAQUE/)
REPORTAGEM (HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/CATEGORY/REPORTAGEM/)

MYLES SANKO
VOLTOU À
CIDADE DO
PORTO PARA
ESPALHAR
AMOR…
(HTTPS://GLAM-
MAGAZINE.PT/MYLES-
SANKO-
VOLTOU-A-
CIDADE-DO-
PORTO-PARA-
ESPALHAR-
AMOR/)

25 Janeiro, 2018

Ficha Técnica (http://glam-magazine.pt/�cha-tecnica/) | Contactos (http://glam-magazine.pt/contactos/) | Arquivo

(http://glammagazine.blogs.sapo.pt)

https://glam-magazine.pt/uma-tempestade-chamada-slowdive/
https://glam-magazine.pt/slow-j-esgota-o-hard-club/
https://glam-magazine.pt/category/destaque/
https://glam-magazine.pt/category/reportagem/
https://glam-magazine.pt/slow-j-esgota-o-hard-club/
https://glam-magazine.pt/myles-sanko-voltou-a-cidade-do-porto-para-espalhar-amor/
https://glam-magazine.pt/category/destaque/
https://glam-magazine.pt/category/reportagem/
https://glam-magazine.pt/myles-sanko-voltou-a-cidade-do-porto-para-espalhar-amor/
http://glam-magazine.pt/ficha-tecnica/
http://glam-magazine.pt/contactos/
http://glammagazine.blogs.sapo.pt/

