“O Fado Acontece” – 7 de maio, Cinema São Jorge
O Cinema São Jorge receberá no próximo dia 7 de maio a 7ª edição de
“O Fado Acontece” e os bilhetes encontram-se disponíveis na
bilheteira do Cinema São Jorge e nos locais de venda habituais da
Ticketline.
“O Fado Acontece” é um espetáculo de fado solidário que é já um ato
cultural recorrente da cidade de Lisboa e contará, este ano, como
habitualmente, com a presença de grandes nomes dofado. Este é
também um momento de partilha dos resultados globais e dos projetos
que a AIDGLOBAL tem vindo a desenvolver, e a comemoração dos oito
anos de existência da associação.
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Ser voluntária…
“É difícil atribuir um significado a algo que faz
parte de nós... Quando estou em voluntariado
sou EU. Plena. A partilhar com alguém algo que
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