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10ª Goiânia Mostra Curtas
O festival exibirá 122 curtas-metragens brasileiros no
Teatro Madre Esperança Garrido até o dia 10 de
outubro. Entre os destaques da programação está o
curta Recife Frio.

Companhia do Peixe
O restaurante foi eleito o melhor da cidade na
categoria pescados pelo júri de VEJA "Comer &
Beber". Entre os destaques do cardápio estão o filé de
peixe grelhado, coberto com semente de papoula e
molho gorgonzola (foto) e o hadoque ao grana
padano.

O Alienista
A cia Nu Escuro volta aos palcos do Goiânia Ouro
para apresentar sua versão do clássico O Alienista,
de Machado de Assis. O espetáculo ficará em cartaz
apenas quinta (7).

The Silver Shine
Vinda da Hungria, a banda inicia sua turnê brasileira
nos palcos do Bolshoi Pub. Na apresentação,
marcada para quinta (7), faixas do disco No Mercy,
além de sucessos antigos.

Tropical Beats Party
A Club Fiction recebe a festa na noite de sexta (8).
No comando dos pick-ups o projeto Flow & Zeo terá a
companhia dos DJs Jean, Pedro Ivo, Alienato e Hans.

DJ Southmen
O DJ uruguaio, que é conhecido por mesclar o house
com outros ritmos, será a principal atração de festa
que agita o CEL da OAB na noite de sábado (9).
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Ari Borger Quartet
Nesse sábado, o Bolshoi Pub será o palco para o
show de lançamento do terceiro disco do grupo:
Backyard Jam.

Quinteto Brasília
Brincadeira a Cinco é o nome do disco que dá base
ao show que o grupo apresenta na cidade. O concerto
será na manhã de domingo (10) no Goiânia Ouro.

Richesse
Bicampeã na eleição dos melhores da cidade segundo
a VEJA "Comer & Beber", a casa sagrou-se campeã
nas categorias de melhor doce e salgado. Uma das
delícias que mais chamam a atenção são as
florzinhas de goiabada com figada e cream cheese.
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Selecione uma revista
Clique e saiba tudo
sobre sua assinatura!

O clube que conhece e
reconhece você.

Assine Veja e
ganhe um
pr!mio
exclusivo!

Assine Aventuras
e ganhe at!
50% de desconto
na 2!
assinatura!

Assine CARAS e
comece a pagar
em 08/11

Assine EXAME e
ganhe um
pr!mio
exclusivo!

Assine Nova
Escola a partir de
2x de R$ 17,00

Revista VEJA
Especial
Mulheres R$10,00

