26 e 27 Junho
Pavilhão Rosa Mota | Porto

PROGRAMA
CAMINHAR PARA A FESTA | dia 26, das 14h00 às 15h00
Os grupos e pessoas participantes concentram-se na Rotunda da Boavista e na Praça Gomes Teixeira (aos Leões),
caminhando de seguida em direcção do Pavilhão Rosa Mota (Palácio de Cristal) evidenciando os seus sinais de
FESTA. Vestidos com as cores da FESTA e ostentando os sinais das suas instituições (bandeiras, estandartes, ...), os
participantes serão acompanhados por bandas de música, fanfarras e grupos de bombos.

SESSÃO DE ABERTURA | dia 26, às 16h00
Este será o momento da grande inauguração da FESTA. Aos grupos acabados de chegar da Caminhada, o Sr. D.
Manuel Clemente, Bispo do Porto, dará as boas-vindas percorrendo de seguida os espaços da Mostra.

MOSTRA DAS ACTIVIDADES | dia 26, das 16h00 às 24h00 | dia 27, das 10h00 às 20h00
Em espaços próprios os grupos e instituições tem oportunidade de mostrar os seus trabalhos e as suas iniciativas:
fotografia, artesanato, lavores e tudo o que possa ser representativo da acção do seu dia-a-dia. Aos visitantes será
dada a oportunidade de comprovar a dimensão, variedade e especificidade das respostas sociais na geografia da
Diocese.

PALCO CULTURAL | dia 26, das 16h30 às 20h00 | dia 27, das 15h00 às 20h00
O palco cultural será sucessivamente animado pelas múltiplas manifestações culturais quer das instituições, quer
dos grupos de imigrantes, quer de outros grupos inscritos. Coros, música, dança, folclore entre outros, vão permitir
uma permanente e diversificada animação do evento.

TERTÚLIAS DE PENSAMENTO SOCIAL | dia 26, às 17h30 | dia 27, às 10h30
Os temas dos «Sem-Abrigo» e do «Desemprego» serão objecto de análise e debate com quem quiser trazer para
este espaço as suas ideias e acções concretas, tendo em vista a conjugação de esforços nestes campos.

NOITE DE FESTA | dia 26, das 21h30 às 24h00
No palco central estarão presentes durante esta noite um conjunto de propostas musicais mais jovens ou mais
elaboradas que se apresentem como polo de atracção de públicos mais diversificados.

COZINHAS DA PARTILHA | dia 26, das 20h00 às 23h00
A partir de sinais de partilha trazidos pelos participantes na FESTA articular um momento de cooperação entre os
grupos e instituições que todos os dias apoiam as populações de «sem-abrigo» da cidade.
(Entrada Livre)
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