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Ciclo Warm Up: o aquecimento para a Feira do Livro do Porto

Ao longo de seis fins-de-semana, de 16 de julho a 22 de agosto, o Porto vai ser servido de música e palavra, através do
ciclo Warm Up, que vai decorrer nos jardins do Palácio de Cristal e da Casa Tait. Dando início à retoma das iniciativas
culturais na cidade, esta iniciativa antecede a Feira do Livro do Porto, que, por sua vez, vai realizar-se de 27 de agosto a
12 de setembro, nos jardins do Palácio de Cristal.

O ciclo que vai ‘aquecer’ a cidade apresenta um primeiro fim-de-semana dedicado à ‘spoken word’, seguindo-se iniciativas
como o Festival Porta-Jazz, que conta com 14 concertos; o Porto Blues Fest, que tem já confirmada a participação dos
Budda Power Blues e Maria João; o Elétrico, dois dias com produtores e DJ nacionais; o Músicas do Mundo, com propostas
de várias latitudes, nas quais se incluem as atuações já confirmadas de Lina & Raúl Refree (Portugal/Espanha), Holy
Nothing & Angelo B (Portugal/Brasil), Cremilda Medina (Cabo Verde) e Luís Peixoto (Portugal); e o Piquenique Dançante
Sobre a Relva, que tem já confirmada a presença dos Ban.

Depois, tem início a Feira do Livro do Porto, que na edição deste ano – com o tema “Herborisar” – presta homenagem a
Júlio Dinis, passados 150 anos da sua morte. Uma das novidades deste ano é a criação de duas extensões da feira: uma
na Quinta da Macieirinha, com a reabertura na Extensão do Romantismo do Museu da Cidade; e uma outra na Biblioteca
Popular de Pedro Ivo, na Praça do Marquês, que reabriu recentemente.

 

CICLO WARM UP

16 de julho [Casa do Roseiral/Concha Acústica/Lago dos Cavalinhos] 

Mao-Mao

17 de julho [Casa do Roseiral/Concha Acústica/Lago dos Cavalinhos]

Nómada Urbe | A Flor do Lácio | Rui Reininho

23, 24 e 25 de julho [Concha Acústica/Lago dos Cavalinhos]

Festival Porta-Jazz

30 e 31 de julho [Concha Acústica]

Porto Blues Fest

7 e 8 de agosto [Museu da Cidade/Casa Tait]

Elétrico

13 e 14 de agosto [Casa do Roseiral]

Músicas do Mundo

21 e 22 de agosto [Jardim da Casa Tait]

Piquenique Dançante Sobre a Relva
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