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Centro Histórico Belém. - Circular 19a edição em clima de Círio







Centro Histórico Belém.
Domingo 1.10.2017



desde 8:00 até 20:00

Brazil, Belém

Mostrar no mapa

408 participantes
A 19a edição do Circular Campina Cidade Velha chega em plena primavera, abrindo outubro em clima de Círio de Nazaré, quando a cidade
literalmente começa a ferver e a viver em função da maior festa do povo paraense. Quem conhece os costumes sabe que uma semana antes,
litros e litros de maniçoba ficam a maturar no fogo, para serem servidos no almoço após a grande procissão. Por isso, avisamos que no domingo,
1º de outubro, das 8h às 20h, antecipando todas as emoções, encontros e motivos para os abraços não vão faltar.
Novos Parceiros
Temos novidades. Ganhamos três novos parceiros, o Centro Cultural Sesc Boulevard e a Feira do Gibi, no bairro da Campina, e o Espaço Bangalô,
na Cidade Velha. Outra boa nova é que a Elf Galeria e a Casa Oiam estão de volta nesta edição.
Venha para o Centro Histórico de Belém, diversos espaços culturais estarão abertos, com programações para todas as idades. É hora de
confraternizar. A programação está recheada de oficinas, exposições, feirinhas, lançamentos, comidinhas do Círio e outras homenagens à época
mais festiva desta cidade. Para saber tudo, acesse o nosso site e faça sua agenda.
PROGRAMAÇÃO:

0 comentários

Classificar por Mais antigos

Adicionar um comentário...

Plugin de comentários do Facebook

Fonte: facebook.com
Evento.br.com é nem organizador deste evento nem autor desta lista! A publicação é somente para sua informação. Para perguntas sobre o evento entre em contato com o autor AQUI.
(https://www.facebook.com/729535957090022/)

Seus amigos:
Conecte-se ao Facebook
Evento no Facebook (http://www.facebook.com/events/499272870437158/)
Organização de eventos (https://www.facebook.com/729535957090022/)
Relatar um evento (/evento-relatorio/2811990/circular-19a-edicao-em-clima-de-cirio)
Remover ou atualizar evento (/remove-event/2811990/circular-19a-edicao-em-clima-de-cirio)

Eventos recomendados
Velório das pesso... (216627)
(/eventos/570844/velorio-das-pessoas-que-ja-matei-mentalmente)
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Cabaré Leonardo &... (631)
(/eventos/2642186/cabare-leonardo-eduardo-costa-oficial-ingressos-em-varginha)
Show Cabaré Em Ta... (1487)
Nós usamos cookies neste site. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com o uso de cookies.
(/eventos/2408716/show-cabare-em-tatui-sp-eduardo-costa-e-leonardo)
Festa do Peão de ... (2024)
(/eventos/2456044/festa-do-peao-de-osasco-2017)

OK

XV Encontro Nacio... (49)
(/eventos/2631863/xv-encontro-nacional-da-batata-vi-abba-batata-show)
12º Motofest Céu ... (2257)
(/eventos/50092/12-motofest-ceu-azul-pr)
Whindersson Nunes... (649)
(/eventos/2353628/whindersson-nunes-em-russas-ce)
6th. BCNP - Brazi... (8)
(/eventos/2148289/6th-bcnp-brazilian-conference-on-natural-products)
Show Cabaré No Ri... (1)
(/eventos/2602020/show-cabare-no-rio-de-janeiro-capital-eduardo-costa-e-leonardo)
Procura-se amigos... (101737)
(/eventos/571042/procura-se-amigos-com-sitio-fazenda-casa-na-praia-ou-casa-c-piscina-p-uma-amizade-sincera)
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