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O amor à música uniu-os e do convívio 
entre amigos nasceu a banda Gente .Nossa 
Grupo de Fátima apresenta primeiro 
álbum no próximo domingo, 13 de 
Março, no Teatro Municipal de OUrém. 

J
orge Gonçalves, 62 anos, Júlio Rosa, 64 
anos, e Tó Balé Alho, 60 anos, são ami
gos há mais de 30 anos e sempre que 
juntavam em almoços ou jantares de 

amigos o convívio terminava sempre com 
música e guitarradas. Ao início não havia 
nome nem formação fixa da banda, oriunda 
de Fátima, concelho de Ourém. A partir do 
ano 2000 começaram a animar aniversários, 
festas particulares, de empresas ou de sim
ples convfvio. Foi aí que deram o nome de 
"Gente Nossa" ao grupo. 

Foi também nessa altura que, a convite 
da então Entidade Regional de Turismo de 
Leiria, viajaram para Itália ou Polónia para 
dar a conhecer a região. Desde 2016 come-

çaram a actuar nas comunidades portugue
sas dos Estados Unidos da América e do Ca
nadá. Para a América do Norte viajaram a 
convite do Centro de Integração e Reabilita
ção de Fátima (CRIF), Centro Desportivo de 
Fátima e Bombeiros Voluntários de Fátima. 

Jorge Gonçalves e Júlio Rosa são profes
sores. O primeiro de Português e Música e o 
segundo de Educação Física. Tó Balé Alho é 
empresário do ramo da restauração. Todos 
cantam e cada um toca vários instrumen
tos. Jorge Gonçalves toca acordeão, viola, 
teclado e harmónica; Júlio Rosa toca cava
quinho, adufe e viola; Tó Balé toca viola 
baixo .. Recentemente, incluíram três novos 
elementos no grupo: João Gonçalves, 43 
anos, advogado, sobrinho de Jorge Gonçal
ves, é o teclista; Pedro Serralheiro, 29 anos, 
é professor de Música e toca instrumentos 
de percussão; Alexandre Gonçalves, filho 

de Jorge, tem 31 anos, é piloto de aviões 
e além de cantar toca viola. "Foi a paixão 
p_ela música que nos uniu a todos. O meu 
filho e sobrinho acompanhavam-nos nas 
festas e cresceram com a música. O meu pai 
e tio também estiveram ligados à música. É 
um amor que não se explica", afirma Jorge
Gonçalves a O MIRANTE. 

. . 

Depois de tantos anos de música decidi
ram.lançar o primeiro álbum da banda. To
dos originais do Gente Nossa. Começaram de Ourém, entre outros. 
a reunir as músicas que foram compondo..--,, �rara além.dos elementos do Gente Nossa 
ao longo dos anos e o álbum ficou pron- colaboram com o grupo musical: João Car
to quando surgiu a pandemia. Vão agora los e Carlos Alberto (ambos no acordeão), 
apresentá-lo oficialmente no domingo, 13 Neno (bandolim); Luís Assis (guitarra por
de Marçó, no Teatro Municipal de Ourém, tuguesa e viola); Lino Gomes (viola e voz) 
pelas 18h00. O espectáculo vai contar com e Fausto Rainho (viola e voz). As músicas 
as presenças dos artistas Rão Kyao, Dalila tradicionais portuguesas são originais que o 
Marques (dos Quinta do Bill), Marta Fer- grupo foi escrevendo e compondo ao longo 
nandes (Vírgul) e a Sociedade Filarmónica dos anos e 

Festival Entre Culturas animou comunidades do concelho de-VFX Misericórdia de 
Benavente reúne em 
_assembleia�geral Evento foi dinamizado no âmbito do 

Plano Municipal para a Integração de 
Migrantes do Concelho de Vila Franca 
de Xira. 

Vialonga recebeu o Festival Entre Cultu
ras, uma acção dinamizada no âmbito das 
acções previstas no Plano Municipal para a ,
Integração de Migrantes do Concelho de Vila '

Franca de Xira. O evento de animação e mú
sica que promoveu o convívio multicultural 
contou também com uma mostra gastronó
mica onde foi possível degustar iguarias de 
váiias origens, como o caldo verde (Portugal), 
banana de pão frita às rodelas (São Tomé e 
Príncipe), bolo de mandioca (Moçambique), 
doce de coco e pastéis de milho (Cabo Verde), 
paracuca (Angola), brigadeiros (Brasil) e cus
cuz de milho (Guiné Bissau). 

O evento, que decorreu a 25 de Fevereiro 
nas antigas instalações da Casa do Povo de 
Vialonga, contemplou um serão cheio de 
música, cor e luz onde o multiculturalismo 
brilhou. Actuaram Margarida Arcanjo, en-

tr quanto performance musical do Projecto Re
criArte, jovens do Agrupamento de Escolas de 
Vialonga, as Batucadeiras da Associação dos 
Africanos do Concelho de Vila Franca e do 

Grupo de Guitarra Infantil da Casa do Povo 
de Vialonga. 

A iniciativa foi organizada em parceria 
com a Junta de Freguesia de Vialonga, a Casa 
do Povo de Vialonga, o Agrupamento de 
Escolas de Vialonga, a Associação dos Africa
nos do Concelho de Vila Franca de Xira e a 
Associação Cabo-verdiana Finabrava. o pla
no de integração de migrantes lançado pelo 
município é um projecto que se pontua pela 

promoção das relações de convivência inter
cultural valorizando as diferentes culturas, 
contribuindo para o combate à discriminação 
sensibilizando para a importância do diálogo 
intercultural e inter-religioso. 

Este projecto de inclusão social foi fi
nanciado pelo Fundo de Asilo, Migração e 
Integração e pela Câmara de Vila Franca 
de Xira que assegurou 25 % do investimen
to total• 

A Santa Casa da Misericórdia de Bena
vente reúne em assembleia-geral no dia 25 
de Março, pelas 20h00, no seu salão nobre. 
Da ordem de trabalhos consta a discussão 
e votação do relatório de actividades e 
contas relativos ao exercício de 2021 e do 
parecer do conselho fiscal e ainda infor
mações e outros assuntos do interesse da 
instituição• 

Música, fotografia e 
comédia em Santarém 

O cantor Pedro Mafama dá um con
certo na noite de sábado, 12 de Março, no 
Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, no 
mesmo dia que o Fórum Mário Viegas aco
lhe, de manhã, um 'workshop' de fotogra
fia em bromóleo. A programação cultural 
para sábado inclui ainda a comédia "De 
Médico e de-Louco .. :», que o Veto Teatro 
Oficina vai representar nas instalações da 
Associação Recreativa e Cultural de Alca
nede numa i:rúciativa inserida no programa 
"Março, mês do Teatro"• 


