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MARÇO
3, 6, 10, 13, 
15, 20 E 22  
21H00

CCVF Cinema Cineclube de Guimarães

SEX 4 
21H30

CIAJG Música Mario Lúcio e Os Kriols 
Terra – Música e Cinema do Mundo

SÁB 5
16H00

CIAJG Conversa Mário Lúcio e 
Manuela Ribeiro Sanches
Para um novo enredo de vozes / Towards 
a new entanglement of voices
Ciclo de Conversas 10 anos do CIAJG

SÁB 5
21H30

 
CIAJG  

Cinema Som & Morabeza 
Terra – Música e Cinema do Mundo

ATÉ 5 
MAR

CCVF Exposição Guimarães Jazz 
30 anos

SÁB 5, 12, 
19 E 26 
15H00-18H00

LOJA
OFICINA

Encontros No fio da conversa

QUI 10 E 
SEX 11
10H30 E 15H00
SÁB 12
16H00

CIAJG Teatro EMC Soundcheck
Teatro da Didascália
ESTREIA

SÁB 12 
17H00

CCVF Cinema Mini Cineclube 

SEG 14 
17H00

LOJA
OFICINA

Sessão de 
Esclarecimento Certificação da Cantarinha dos 

Namorados de Guimarães
Sessão de Esclarecimento

SEX 18
18H30

CDMG Instalação Selva Coragem
Teatro do Frio

SÁB 19
21H30

CCVF Dança Os Três Irmãos
Victor Hugo Pontes

DOM 20 
11H00

CIAJG Oficina de 
criação 
de figuras 
articuladas

EMC Domingos no Museu
Meio isto Meio aquilo
Teresa Arêde

ATÉ 26 
MAR

LOJA
OFICINA

Exposição Fazeres de Amor
Projeto A2 | Alberto Azevedo 
e Cristina Vilarinho 

SÁB 26
21H30
DOM 27
16H00

CCVF Teatro Orgia
Teatro Nacional 21
Nuno M Cardoso

ABRIL
SÁB 2, 9, 16, 
23 E 30  
15H00-18H00

LOJA
OFICINA  

Encontros No fio da conversa

SÁB 2 
18H00

CCVF Exposição Como plantar um penedo
Campanice

DOM 3
11H00

CCVF Visita 
Orientada

EMC Visita Orientada à exposição 
“Como plantar um penedo”
Luísa Abreu

3, 10, 12,
21 E 26
21H00

CCVF Cinema Cineclube de Guimarães

QUA 6 A
SÁB 9

CCVF
CIDADE

Música Westway LAB

DOM 10
17H00

CIAJG Conversa e 
Apresentação 
de catálogos

Lançamento das edições 
“Nas Margens da Ficção” 
2021-22

ATÉ 10 
ABR

CIAJG Exposições Ficcionar o Museu
Ciclo de Exposições

SEG 11 A 
QUI 14
10H00 E 15H00 

CCVF
CDMG

Oficinas EMC Oficinas de 
Férias da Páscoa 

SÁB 16
17H00

CCVF Cinema Mini Cineclube

TER 19 E 
QUA 20

ESCOLAS Oficinas de 
sonorização 
fílmica

EMC O Som da Imagem
Rita Barbosa e Rui Lima

SEX 22
15H00

CCVF Filme-
Performance

EMC Amigos Imaginários  
Rita Barbosa

AGENDA AGENDA 
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AGENDA 

TODO O ANO
LOJA
OFICINA

Exposição In Memoriam - 
Alberto Sampaio  

CDMG Exposição Território e Comunidade
Casa da Memória

  M
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R
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ABRIL
SEG 25 
10H00-21H00

CDMG Várias 
atividades 6o Aniversário da

Casa da Memória

SEX 29 
15H00
SÁB 30 
19H00

CCVF Dança EMC Endless
Dançando com a Diferença
+ Inclusão / Fora de Portas

SEX 29 
21H30

CCVF Dança Coreografia
João dos Santos Martins
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Mario Lúcio é uma figura incontornável das 
artes em Cabo Verde. Cantor e compositor, 
mas também romancista, poeta e dramaturgo, 
foi ministro da Cultura do seu país, entre 2011 
e 2016. É também um dos mais proeminentes 
pensadores do seu país, destacando-se o 
livro recentemente editado “Manifesto A 
Crioulização”, que tem motivado debates em 
vários pontos do mundo. Mas é a música que o 
traz a Guimarães, para apresentar as suas mais 
recentes composições, gravadas nos últimos 
meses com uma nova formação, Os Kriols, 
constituída por um grupo de músicos portugueses 
comprometidos com os sons da tradição de vários 
países. O álbum que junta Mario Lúcio e Os 
Kriols será editado por alturas do concerto no 
ciclo Terra, mas no espetáculo também não faltará 
“Hino à Gratidão”, a canção-manifesto lançada 
em 2021, que já teve versões em várias línguas 
por artistas como Teresa Salgueiro, Djavan ou 
Youssou Ndour.

Mario Lúcio 
e Os Kriols 
TERRA - Música e Cinema 
do Mundo

SEX 4
MAR
21H30 
Black Box
—
Música
—
Maiores 
de 6
—
10,00 eur / 7,50 eur c/d 
(inclui acesso às 
exposições do CIAJG 
no dia do concerto e à 
sessão de cinema do dia 
seguinte)
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt

Organização 
Capivara Azul – 
Associação Cultural
Apoio Município 
de Guimarães e 
Direção-Regional 
de Cultura do Norte
Coprodução 
A Oficina

Mario Lúcio is a central 
figure of Cape Verde’s arts 
scene. Singer, composer, 
novelist, poet and playwright, 
he was Minister of Culture 
of Cape Verde, between 2011 
and 2016. He is also one of 
his country’s most prominent 
thinkers. His latest book, 
“Manifesto A Crioulização” 
(Manifesto for Creolisation), 
has inspired debates in 

various parts of the world. 
But it’s music that brings him 
to Guimarães – in order to 
present his latest composi-
tions, recorded over recent 
months with a new group, Os 
Kriols, formed by Portuguese 
musicians, that is committed 
to the sounds of the musical 
traditions of several coun-
tries. The album, recorded 
by Mario Lúcio and Os Kriols, 

will be released around the 
time of the concert, which is 
part of the Terra cycle. 
The performance will also 
include his manifesto song 
“Hino à Gratidão” (Hymn to 
Gratitude), released in 2021, 
which has been adapted to 
several languages, by artists 
such as Teresa Salgueiro, 
Djavan or Youssou Ndour.
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SÁB 5
MAR
16H00
Black Box
—
Conversa
—
Todas 
as idades
—
Entrada gratuita,
até ao limite da lotação 
disponível

“Para um novo enredo de vozes / Towards a new entanglement of 
voices” é um ciclo de debates que parte do desejo e da necessidade de 
traçar paralelos, fricções e diálogos a partir do museu, da coleção e da 
cidade. Pensar o museu na encruzilhada de um mundo dividido, olhar 
a coleção para além de um ponto de vista euro-centrado, e perspetivar o 
projeto cultural da cidade. Em 2022, nos 10 anos de vida do CIAJG, é o 
momento de colocar em perspetiva os desígnios do museu, confrontando 
de forma aberta e especulativa o nosso aqui e agora com outras histórias 
e outros lugares de enunciação. Com a participação de pesquisadores, 
artistas, ativistas, curadores e teóricos, “Para um novo enredo de vozes/ 
Towards a new entanglement of voices” decorre ao longo do ano, em vários 
encontros no CIAJG.

Apresentação do programa 
artístico do CIAJG para 2022
—
Conversa com Mário Lúcio e 
Manuela Ribeiro Sanches
Apresentação e moderação de Marta Mestre 

Mario Lúcio é músico, ativista e pensador. 
Foi Ministro da Cultura de Cabo Verde. 
É autor do “Manifesto a Crioulização” (2021). 
Manuela Ribeiro Sanches é uma das introdutoras 
do pensamento pós-colonial em Portugal. É autora 
de “Portugal não é um país pequeno: Contar o 
império na pós-colonialidade” (2006).

“Towards a new entanglement of 
voices” is a cycle of debates inspired by 
the desire and need to draw parallels, 
frictions and dialogues based on the 
museum, the collection and the city. 
It thinks about the museum at the 
crossroads of a divided world, looking 
at the collection beyond a Euro-centric 
point of view and envisioning the cultural 
project of the city. In 2022, as the 
CIAJG’s celebrates its 10th anniversary, 
it is time to put the museum’s goals into 
perspective, openly and speculatively 
confronting our “here and now” with 
other stories and other places of 
enunciation. Involving researchers, 
artists, activists, curators and theorists, 
“Towards a new entanglement of voices” 
will be held throughout the year, including 
various encounters at the CIAJG.
 

Mario Lúcio is a musician, 
activist and thinker and 
former Minister of Culture 
of Cape Verde. He is the 
author of the ““Manifesto 
A Crioulização” (Manifesto 
for Creolisation) (2021). 
Manuela Ribeiro Sanches 
is one of the pioneers of 

post-colonial thinking in 
Portugal. She is the author 
of “Portugal não é um país 
pequeno: Contar o império 
na pós-colonialidade” 
(Portugal is not a small 
country: Recounting the 
empire in the post-colonial 
world) (2006).

Mario Lúcio e 
Manuela Ribeiro Sanches 
Para um novo enredo de vozes / Towards a new entanglement of voices
Ciclo de Conversas 10 anos do CIAJG
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Som & 
Morabeza 
TERRA - Música e Cinema 
do Mundo

Morabeza. Palavra nascida da falta e do 
sofrimento, surge como resposta às agruras 
do arquipélago de Cabo Verde. Luciano, 19 
anos, guia turístico do vulcão da Chã das 
Caldeiras, será o nosso guia. Nunca saiu da 
ilha do Fogo e fala-nos da necessidade de 
sair. A sua vida diária é escalar o vulcão, 
cultivar uvas e alimentar o gado. Nas horas 
vagas, acompanha o pai, violinista, com seu 
reco-reco, um pente simples que ele raspa 
num tubo de plástico. A viagem a que nos 
convida será também a sua viagem, uma 
viagem iniciática ao coração do seu país e da 
sua cultura.

Morabeza. A word born from 
absence and suffering, was 
invented as a response to 
the hardships experienced in 
the Cape Verde archipelago. 
We will be led by Luciano, a 
19-year-old tour guide to the 
Chã das Caldeiras volcano. 
He has never left the island 
of Fogo and tells us about his 
need to leave. His daily life 
revolves around climbing the 

volcano, growing grapes and 
feeding cattle. In his spare 
time, he accompanies his 
father, a violinist, using his 
reco-reco - a simple comb that 
he scrapes in a plastic tube. 
The voyage he invites us on 
will also be his own journey, an 
initiatory journey into the heart 
of Cape Verde and its culture.

SÁB 5
MAR
21H30 
Black Box
—
Cinema
—
Maiores  
de 12
—
3,50 eur / Entrada 
gratuita (sócios do 
Cineclube de Guimarães)
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt

Organização 
Capivara Azul – 
Associação Cultural
Apoio Município 
de Guimarães e 
Direção-Regional 
de Cultura do Norte
Coprodução 
A Oficina

No fio da 
conversa 

“Going with the flow of the 
conversation” is a weekly 
programme of meetings 
between people who like 
to embroider and chat, that 
naturally occurs as the thread 

is moved through the linen. 
Sameiro Fernandes will guide 
each participant to create 
and produce two works, to 
be exhibited at the XXIV 
Guimarães Handicrafts Fair. 

SÁB 5, 12, 
19 E 26 
MAR
15H00-18H00

SÁB 2, 9, 
16, 23 
E 30 
ABR 
15H00-18H00
—
Encontros
—
Lotação limitada
—
Participação gratuita 
mediante inscrição 
prévia com, pelo 
menos, 48 horas de 
antecedência, através do 
e-mail loja@aoficina.pt 
ou do tlf. 253515250 

_
Atividade financiada pelo 
Programa Operacional 
Regional do Norte, 
com o apoio do 
Consórcio Minho 
IN dentro da marca 
«Amar o Minho»

“No fio da conversa” é um programa 
semanal de encontros entre quem gosta de 
bordar e conversar, pois é o que acontece, 
naturalmente, à medida que o fio corre no 
linho. Sameiro Fernandes vai orientar cada 
participante na criação e produção de duas 
obras, a serem expostas na XXIV Feira de 
Artesanato de Guimarães. 
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Soundcheck
Teatro da Didascália 
—

Estreia

Não sabemos quem nasceu primeiro, 
se o Rock and Roll ou a brilhantina. 
Mas sabemos que ambos contribuíram, cada um 
à sua maneira, para uma revolução musical no 
século XX. Falar sobre o Rock é falar sobre uma 
grande parte da nossa história recente. A guerra 
do Vietname, a liberdade sexual, a conquista de 
direitos civis para os afro-americanos. 
O Rock foi uma espécie de tubo de ensaio onde 
se experimentaram novas formas de liberdade. 
Conhecer a história do Rock é fazer uma viagem 
à juventude dos nossos antepassados. É fazer as 
pazes com aquela dança embaraçosa dos nossos 
avós que afinal não é mais do que uma imitação 
desengonçada da anca do Elvis. É dançar na 
direção do futuro e voltar a despir essa pele de 
velhas convenções.  

Educação e 
Mediação 
Cultural

ESCOLAS E
INSTITUIÇÕES

QUI 10 E
SEX 11
MAR
10H30 E 15H00
Black Box

PÚBLICO
GERAL E
FAMÍLIAS

SÁB 12 
MAR
16H00
Black Box
—
Teatro
—
Maiores 
de 12
—
c. 60 min.
—
2,00 eur
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt
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We don’t know which came first - Rock 
and Roll or glitter. But we know that each 
made its own contribution to a musical 
revolution in the 20th century. To talk about 
Rock music is to talk about a big part of 
our recent history: the Vietnam War, sexual 
freedom, civil rights for African-Americans. 
Rock was a kind of test tube in which new 
kinds of freedom were tested. Knowing the 
history of Rock is to take a trip to the youth 
of our forebears. It’s about making peace 
with the embarrassing dance moves of our 
grandparents, which after all is nothing 
more than a clumsy imitation of Elvis’ 
gyrating hips. It’s about dancing towards 
the future and peeling back the skin of old 
conventions.  
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Certificação da 
Cantarinha dos 
Namorados 
de Guimarães
Sessão de Esclarecimento 

The “Cantarinha dos Namorados” 
(Sweethearts Jug) of Guimarães 
is a handcrafted product that 
has unique characteristics in the 
world of Portuguese pottery, in 
particular in terms of its shape 
and decoration. Certification 
is an important step towards 
safeguarding this tradition, while 

ensuring its future projection. 
For the 33rd anniversary of 
A Oficina, we will invite the 
artisans who are keeping 
alive the legacy of expertise 
of countless generations, and 
for all those who esteem the 
Cantarinha as a symbol of love, 
that encapsulates an entire city.

A “Cantarinha dos Namorados de Guimarães” é 
um produto artesanal com características únicas 
no plano de produção da olaria portuguesa, 
nomeadamente na sua forma e decoração. 
A certificação é um caminho importante para a 
sua salvaguarda e projeção futura. Na celebração 
do 33º Aniversário d’A Oficina, convidamos os 
artífices, que vão mantendo vivo o legado do 
saber-fazer de incontáveis gerações, e a todos 
quantos estimam a Cantarinha como símbolo do 
amor, onde cabe uma cidade inteira.

SEG 14
MAR
17H00
—
Sessão de Esclarecimento
—
Todas as idades
—
Entrada gratuita, 
até ao limite da 
lotação disponível
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Selva Coragem
Teatro do Frio

“Selva Coragem” é um projeto construído com 
a comunidade, a partir de plantas emprestadas 
pelos habitantes locais. Toda a população pode 
contribuir para esta instalação, emprestando 
plantas de diferentes tipos.  Esta “matéria verde e 
viva” – cheia das memórias e dos significados que 
cada pessoa atribui às plantas que cuida – será 
a base para criar uma grande instalação vegetal 
e sonora, uma “pequena selva colaborativa”, que 
terá no seu interior diferentes espaços para estar, 
ouvir, conversar ou contemplar. No final do 
projeto, as plantas retornarão à sua casa com outras 
memórias, na perspetiva de um outro futuro, em 
que vegetal e humano não estejam tão separados.

“Jungle Courage” is a project built with the 
community, using plants lent to us by locals. 
The entire local population can contribute to 
this installation, by lending us various different 
types of plants. This “green and living matter” 
– filled with memories and the meanings that 
each person attributes to the plants they 
care for – will form the basis for creating a 

large-scale plant and sound installation, a 
“small collaborative jungle”, which will harbour 
different spaces to occupy, listen, converse 
or contemplate. At the end of the project, the 
plants will return to their homes with new 
memories, in the perspective of another future, 
in which the plant world and the human world 
are not so far apart.

SEX 18
MAR
18H30
Sala Pátria
—
Instalação
—
Todas as idades
—
Entrada gratuita,
até ao limite da
lotação disponível
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt

Receção e acolhimento de plantas

As plantas deverão ser entregues na Casa da Memória, mas poderão também 
ser recolhidas na morada dos seus cuidadores. Todas as plantas emprestadas 
serão devidamente identificadas e cuidadas durante o desenvolvimento do 
projeto e, no final, devolvidas aos seus respetivos cuidadores.

7 A 11 MAR 10H00-18H30 SEG 25 ABR

The plants must be delivered to the Casa 
da Memória, but they can also be collected 
from the homes of their caregivers. All 

the plants will be correctly identified and 
cared for during the project and, at the 
end, will be returned to their owners.

The “Jungle Courage” project 
also includes “Seiva” - an author’s 
publication that maps human and 

plant participants and then draws a 
map of potential pedestrian walks 
through the territory of Guimarães.

Apresentação da edição “Seiva”

O projeto “Selva Coragem” agrega ainda a edição “Seiva”, uma publicação de 
autor que mapeia participantes humanos e vegetais e a partir deles traça um 
mapa de potenciais derivas pedonais no território de Guimarães.
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Os Três 
Irmãos 
Victor Hugo Pontes

Victor Hugo Pontes coloca em cena três 
bailarinos imaginados pelo escritor Gonçalo 
M. Tavares para esta nova criação. 
Abelard, Adler e Hadrian são “Os Três Irmãos”: 
quando se encontram naquele não-lugar, 
procuram o rasto dos seus pais, marcam a giz 
a sua ausência, lavam-se, comem juntos à mesa, 
carregam os corpos uns dos outros em sacrifício 
ritualizado, carregam-se aos ombros, vivem em 
fuga, praticam o jogo perigoso do encontro com 
o passado. Abelard, Adler e Hadrian tentam fazer 
a sua ligação à terra e sobreviver à existência uns 
dos outros, mesmo se esta houver sido esburacada 
a berbequim, enrodilhada numa trouxa de roupa, 
transportada num carrinho de mão.

Victor Hugo Pontes presents 
Abelard, Adler and Hadrian 
as “The Three Brothers”:, 
in a work conceived by the 
writer Gonçalo M. Tavares 
for this new creation. When 
the three dancers meet in 
that non-place, they look for 
traces of their parents, mark 
their absence in chalk, wash 
themselves, dine together 
at the table, carry each 
other’s bodies in a ritualised 

sacrifice, on their shoulders., 
They live on the run and  
play the dangerous game of 
meeting the past. Abelard, 
Adler and Hadrian try to 
establish their connection 
to the earth and survive 
each other’s existence, even 
if it has been drilled into 
holes, wrapped in a bundle 
of clothes, transported in a 
wheelbarrow.

SÁB 19
MAR 
21H30
Grande Auditório
Francisca Abreu
—
Dança  
—
Maiores 
de 12
—
c. 90 min.
—
10,00 eur / 7,50 eur c/d
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt

Espetáculo com 
audiodescrição (AD) e 
interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa (LGP)

Espetáculo apresentado 
no âmbito 

Mecenas
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Educação e 
Mediação 
Cultural

DOM 20 
MAR
11H00
—
Oficina de criação de 
figuras articuladas
—
Maiores 
de 6
—
c. 90 min.
—
2,00 eur, mediante 
inscrição prévia 
através do e-mail 
mediacaocultural@
aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 716

Um braço em forma de espinha de peixe e um 
lagarto no lugar da mão. Bigodes no joelho e um 
grande coração do pescoço até ao umbigo! E tu, 
que seres-novos queres criar? Tudo é possível. 
Nesta oficina vamos soltar a imaginação e dar 
vida a criaturas estranhas.

A herringbone-shaped arm 
and a lizard instead of a hand. 
A moustache on the knee and 
a big heart - from the neck to 
the belly button! How about 
you? What new beings do you 

want to create? Everything 
is possible. In this workshop 
we’ll let our imaginations rip 
and bring strange creatures 
to life.

Domingos 
no Museu   
Meio isto Meio aquilo
Teresa Arêde
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Fazeres 
de Amor
Projeto A2 | Alberto Azevedo 
e Cristina Vilarinho

ATÉ 26 
MAR
—
Exposição
—
Todas as 
idades
—
Entrada gratuita, 
até ao limite da 
lotação do espaço
—
segunda a sábado
11h00-18h00

O Projeto A2, de Alberto Azevedo e Cristina 
Vilarinho, é um atelier de fazedores inquietos. 
Artistas, artífices, designers… Uma mistura 
de todos. É sobretudo através da cerâmica e 
do desenho que expressam o seu pensamento 
e o modo como se relacionam com o mundo. 
Esta exposição é o reflexo da vontade de ambos 
de preservarem as artes e ofícios tradicionais 
vimaranenses, incorporando técnicas e modos 
de fazer ancestrais dentro de um pensamento 
interdisciplinar, reinventando e redesenhando 
objetos que contribuam para a perpetuação do 
valioso património cultural de Guimarães.

The A2 Project, developed by 
Alberto Azevedo e Cristina 
Vilarinho and, is a studio for 
restless workers: artists, 
craftsmen, designers… A mix 
of everyone. They mainly 
express their thoughts and 

the way that they relate to 
the world through ceramics 
and drawing. The exhibition 
reflects their joint desire to 
preserve the traditional arts 
and crafts of Guimarães, 
incorporating ancestral 

techniques and approaches 
within an interdisciplinary 
context, reinventing and 
redesigning objects that 
help perpetuate the valuable 
cultural heritage 
of Guimarães.
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Orgia 
Teatro Nacional 21
Nuno M Cardoso

Dirigido por Nuno M Cardoso e interpretado 
por Albano Jerónimo, Beatriz Batarda e Marina 
Leonardo, “Orgia” reflete as inquietações 
presentes em toda a carreira de Pier Paolo 
Pasolini. É uma tragédia contemporânea sobre 
a diversidade e sobre os impulsos obscuros e 
violentos que movem o ser humano. Mais do que 
uma peça de teatro, “Orgia” pode ser definido 
como um poema a várias vozes, ou um oratório 
laico que exprime, entre lirismo e declaração, a 
crise da sociedade contemporânea, representada 
através de uma obsessão individual. Em “Orgia”, 
o mistério da fertilidade e os problemas da 
identidade encontram a obsessão do sexo, objeto 
de culpa e meio de conhecimento: eis então 
o delírio de um casal, uma orgia sangrenta 
de palavras que encontra a sua essência no 
reconhecimento da diversidade. 

SÁB 26
21H30

DOM 27
MAR 
16H00
Palco do 
Grande Auditório
Francisca Abreu
—
Teatro
—
Maiores 
de 16
—
10,00 eur / 7,50 eur c/d
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt

Espetáculo 
(sessão de 27 março) 
com audiodescrição (AD) e 
interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa (LGP)

Espetáculo apresentado 
no âmbito 

Mecenas

Dirigido por Nuno M Cardoso 
e interpretado por Albano 
Jerónimo, Beatriz Batarda 
e Marina Leonardo, “Orgia” 
reflete as inquietações 
presentes em toda a carreira 
de Pier Paolo Pasolini. É uma 
tragédia contemporânea 
sobre a diversidade e sobre 
os impulsos obscuros e 
violentos que movem o ser 

humano. Mais do que uma 
peça de teatro, “Orgia” 
pode ser definido como 
um poema a várias vozes, 
ou um oratório laico que 
exprime, entre lirismo e 
declaração, a crise da 
sociedade contemporânea, 
representada através de 
uma obsessão individual. 
Em “Orgia”, o mistério da 

fertilidade e os problemas 
da identidade encontram 
a obsessão do sexo, 
objeto de culpa e meio de 
conhecimento: eis então 
o delírio de um casal, uma 
orgia sangrenta de palavras 
que encontra a sua essência 
no reconhecimento da 
diversidade. 

DIA 

MUNDIAL 

DO 
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Directed by Nuno M 
Cardoso and performed 
by Albano Jerónimo, 
Beatriz Batarda and 
Marina Leonardo, “Orgy” 
reflects the concerns 
that ran throughout Pier 
Paolo Pasolini’s career. It 
is a contemporary tragedy 
about diversity and the 
dark and violent impulses 

that drive human beings. 
More than a play, “Orgy” 
can be defined as a poem 
with several voices, or 
a secular oratory that 
expresses, between lyricism 
and declaration, the crisis 
of contemporary society, 
represented through an 
individual obsession. In 
“Orgy”, the fertility mystery 

and identity problems 
encounter the obsession 
with sex, an object of guilt 
and a means of knowledge: 
here we find the delirium 
of a couple, a bloody orgy 
of words that finds its 
essence in the recognition 
of diversity. 
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Como plantar 
um penedo
Campanice

Based on research, 
investigation and artistic 
creation related to the 
territory of Guimarães, the 
Campanice collective presents 
the exhibition, “How to plant 
a boulder”, at the Palácio 
Vila Flor. The collective is 
composed by the artists 
ACCA, Carlos Mensil, Carolina 

Grilo Santos, Diana Geiroto, 
Francisco Venâncio, Francisco 
Moura Relvas, Jorge Lourenço, 
Patrícia Geraldes, Paulo Mariz 
and Rúben Fernandes. In the 
form of an artistic residency, 
this exhibition explores the 
appropriation of collected 
stories for deconstruction of 
the idea of permanence and 

immobility. A series of original 
works are presented that 
critically approach ancestral 
or contemporary tales in 
a heterogeneous creative 
process, that is open to 
contamination by the other and 
the atmosphere of the place.

SÁB 2
ABR
18H00
Palácio Vila Flor
—
Inauguração 
da exposição
—
Patente 
até 4 junho
—
Todas as 
idades
—
2,00 eur / 1,00 eur c/d
—
terça a sexta
10h00-17h00
sábado
11h00-18h00

A partir da pesquisa, investigação e criação 
em torno do território de Guimarães, o 
coletivo Campanice apresenta a exposição 
“Como plantar um penedo”, no Palácio Vila 
Flor. Em formato de residência artística, o 
coletivo composto pelos artistas ACCA, Carlos 
Mensil, Carolina Grilo Santos, Diana Geiroto, 
Francisco Venâncio, Francisco Moura Relvas, 
Jorge Lourenço, Patrícia Geraldes, Paulo Mariz 
e Rúben Fernandes, explora a apropriação 
de histórias recolhidas para a desconstrução 
da ideia de permanência e imobilidade. Num 
processo criativo heterogéneo, permeável tanto 
à contaminação do outro como da atmosfera 
do lugar, apresenta-se uma série de trabalhos 
originais que abordam criticamente contos 
ancestrais ou contemporâneos.

Visita Orientada à exposição 
Luísa Abreu

DOM 3
ABR
11H00
Palácio Vila Flor —

Maiores 
de 6
—
c. 90 min

—
Lotação limitada
—
2,00 eur mediante inscrição prévia através 
do e-mail mediacaocultural@aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 716
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Westway 
LAB

QUA 6 
A SÁB 9
ABR
—
Música

O Westway LAB chega à 9ª edição, reforçando 
a importância da criação, conhecimento e 
proximidade pela música. Com 6 projetos 
originais nascidos de outras tantas residências 
artísticas que se vão mostrar a 6 e 7 de abril 
com entrada gratuita, um forte programa de 
Conferências PRO com sessões a decorrer no 
Palácio Vila Flor (6 a 8.04) e o Festival com 
mais de 20 bandas e artistas a tocar ao vivo 
na malha urbana (8 e 9.04), a desenhar a curva 
de experiência deste evento, teremos de novo 
Guimarães elevada a cidade da música. Forma-se 
assim, na primavera, um ecossistema cultural, 
social e económico potente, constituído por 
artistas, profissionais e público, em vibrante 
convivência citadina.
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CCVF + CIDADE

6 A 9 ABR

Westway 

LAB
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Westway LAB is celebrating 
its 9th edition, exploring 
how music can reinforce the 
importance of artistic creation, 
knowledge and proximity, 
enabling Guimarães to once 
again become the city of 
music. The event’s experience 
curve includes six original 

projects created in six artistic 
residencies that will be shown 
on April 6 and 7, with free 
admission. There will also a 
strong programme of PRO 
Conferences, with sessions 
taking place at the Palácio Vila 
Flor (April 6-8). The Festival 
will feature more than 20 

bands and artists, who will 
perform live in the urban area 
(April 8 and 9). This Spring, a 
powerful cultural, social and 
economic ecosystem will be 
formed, consisting of artists, 
professionals and the public, in 
a vibrant urban coexistence.



3332

DOM 10
ABR
17H00
Black Box e Livraria
—
Conversa e 
Apresentação 
de catálogos
—
Todas as 
idades
—
Entrada gratuita,
até ao limite da 
lotação disponível
—
Mais informações em 
https://ciajgedicoes.
cargo.site

As publicações do CIAJG são extensões do 
pensamento artístico do museu e aprofundam 
temáticas em torno das coleções, da obra de 
José de Guimarães e dos artistas convidados. 
Depois de ter sido lançado, no final de 2021, 
o catálogo da exposição “Complexo Colosso”, 
agora será a vez das 8 publicações serem 
apresentadas, são elas: “Francisca Carvalho, 
Cosmic Tones”, “Fernão Cruz, Quarto Blindado”, 
“As ´maternidades´ africanas na coleção de José e 
Guimarães”, “Virgínia Mota, Diário Atmosférico”, 
“Priscila Fernandes, Escola de Lazer”, “Rodrigo 
Hernández, ´Pasado´”, “A sala das máscaras com...
Sarah Maldoror e Pedro Henriques” e “Mitos... 
Non... Avesso..., José de Guimarães, Kiluanji Kia 
Henda, Manoel de Oliveira, Horácio Frutuoso, 
Anna Franceschini”. A apresentação do programa 
de edições será realizada por Marta Mestre.

Lançamento das edições 
“Nas Margens da Ficção” 
2021-22
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The CIAJG publications are extensions of 
the museum’s artistic thinking. They delve 
into themes linked to the collections, José de 
Guimarães’ oeuvre and the guest artists. After 
launch of the exhibition catalogue “Colossus 
Complex” in late 2021, eight new publications 
will be presented: “Francisca Carvalho, Cosmic 
Tones”, “Fernão Cruz, Armoured Room”, 
“African ‘maternities’ in the José de Guimarães 

collection”, “Virgínia Mota, Atmospheric Diary”, 
“Priscila Fernandes, Leisure School”, “Rodrigo 
Hernández, ‘Pasado’”, “The mask room with...
Sarah Maldoror and Pedro Henriques” and 
“Myths... No... Flipside..., José de Guimarães, 
Kiluanji Kia Henda, Manoel de Oliveira, Horácio 
Frutuoso, Anna Franceschini”. Marta Mestre will 
present the programme of publications.
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ATÉ 10
ABR
—
Exposições
—
Todas as 
idades
—
4,00 eur /  
3,00 eur c/d
Entrada gratuita
(crianças até 12 anos / 
domingos de manhã
11h00-14h00) 
—
terça a sexta
10h00-17h00
sábado e domingo
11h00-18h00

Ficcionar 
o Museu
Ciclo de Exposições 

The CIAJG’s exhibitions underline the idea 
of the museum as a machine that generates 
fictions. The exhibitions by Priscila Fernandes 
(Leisure School), Virgínia Mota (Atmospheric 
Diary), Ana Vaz (Amazing Fantasy) and 
José de Guimarães (Becoming-Drawing-
Object), each, in their own way, shed light 
on the idea of fiction as a “factory”, an (un)
disciplined labour or production of poetry. 
We are also continuing the two annual 
exhibitions “Pasado”, by the Mexican artist, 
Rodrigo Hernández and Colossus Complex, 
curated by Ángel Calvo Ulloa. The latter 

presents new works by artists who expand 
the archaeological speculations and stories 
surrounding the sculpture of the “stone 
man”, located in one of the entry points to 
Guimarães. In the “Masks Room”, African 
sculptures flank the sculptures by Pedro 
Henriques, entitled Half-eye, long face. 
José de Guimarães’ oeuvre is presented as 
a whole, articulated with the collections 
of African, pre-Columbian and ancient 
Chinese art. This reflects the need to adopt a 
“critical museology” suited to contemporary 
exhibition requirements. 

O atual ciclo expositivo do CIAJG sublinha a ideia de museu 
como máquina de ficções. Priscila Fernandes (Escola de Lazer), 
Virgínia Mota (Diário Atmosférico), Ana Vaz (Amazing Fantasy) e José de 
Guimarães (Devir-Desenho-Objeto) apresentam exposições inéditas e 
propõem que pensemos a ficção, entre labor (in)disciplinado e deriva, 
entre emancipação e ideologia. Continuam também as exposições 
“Pasado”, do artista mexicano Rodrigo Hernández, e Complexo 
Colosso, organizada por Ángel Calvo Ulloa. Na “Sala das Máscaras”, 
as esculturas africanas ladeiam as esculturas de Pedro Henriques 
intituladas Meio olho, cara longa. A obra de José de Guimarães é 
apresentada de forma integral, articulada às coleções de arte africana, 
pré-colombiana e antiga chinesa, refletindo a necessidade de adotar 
uma “museologia crítica” adequada às formas de expor e comunicar 
que os novos tempos reclamam.
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Educação e 
Mediação 
Cultural

Holidays are – quite simply 
– for doing nothing. But 
they are also an opportunity 
to do everything. During 
our holidays, time is very 
different from the time we 
feel at school and take home 
with us, in the hustle and 
bustle of everyday life. We 
suddenly have time to do 
the things that we like and 

discover new things that we 
didn’t even know we would 
like. A Oficina challenges 
you to discover new things, 
through various creative 
proposals at the Centro 
Cultural Vila Flor and the 
Casa da Memória. We will 
share full details soon.

SEG 11 A 
QUI 14
ABR
10H00 E 15H00
—
Oficinas
—
Maiores 
de 6
—
c. 120 min.
—
Lotação limitada
—
2,00 eur, mediante 
inscrição prévia 
através do e-mail 
mediacaocultural@
aoficina.pt ou do 
tlf. 253 424 716

As férias servem – e bem – para não se fazer nada, 
mas também servem para fazer tudo. Nas férias o 
tempo é maior do que o tempo que nos acompanha 
à escola e nos leva de volta a casa na azáfama do 
dia-a-dia. Nas férias podemos ter tempo para 
fazermos coisas de que gostamos, mas também para 
descobrir outras que nem sabíamos que iriamos 
gostar. A Oficina desafia-te à descoberta, através 
de várias propostas criativas no Centro Cultural 
Vila Flor e na Casa da Memória. Brevemente 
partilharemos todos os pormenores.

Oficinas 
de Férias da 
Páscoa
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Educação e 
Mediação 
Cultural

Amigos 
Imaginários
Rita Barbosa

ESCOLAS,
INSTITUIÇÕES
E PÚBLICO
GERAL

SEX 22
ABR
15H00
Pequeno Auditório
—
Filme-Performance
—
Maiores 
de 12
—
c. 70  min.
—
2,00 eur
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt

“Amigos Imaginários” é um filme-performance 
no qual o público é convidado a assistir à 
projeção de um filme, em fase de montagem, 
que é sonorizado ao vivo num estúdio de 
foley*. Um realizador diletante e três performers 
não-profissionais do foley fazem do filme uma 
partitura. Enquanto o gesto dos performers 
procura de forma literal e obsessiva os ruídos que 
mexem com as coisas e com os seres do filme, o 
que vemos é o desmantelar da ilusão, pondo a nu os 
mecanismos da mentira. O realizador aproveita-se 
da oportunidade para jogar com as possibilidades, 
fazendo experiências com narrações, que oscilam 
entre o mundo contado em pequenas e lúdicas 
histórias e o mundo comentado em desabafos de 
um montador inquieto. 

* Foley (ou bruitage) 
é uma técnica de 
criação de efeitos 
sonoros gravados 
em estúdio, onde 
sons de passos, 
portas a fechar, 
trovões, etc., são 
reproduzidos por 
sonoplastas em 
sincronia com 
o filme, com o 
objetivo de conferir 
mais realismo às 
cenas.

“Imaginary Friends” is a 
performance-film in which 
members of the public are 
invited to watch a film being 
screened, during the editing 
phase, for which sound 
effects are being added live 
in a foley studio*. A dilettante 
director and three non-
professional foley performers 
transform the film into a 
musical score. While the 
performers’ gestures literally 
and obsessively seek out 
the noises that move the 

things and beings in the film, 
we see the illusion being 
dismantled, laying bare the 
mechanisms of the artifice. 
The director takes advantage 
of the opportunity to play 
with different possibilities, 
experimenting with 
narrations, which oscillate 
between the world told in 
small and playful stories 
and the world commented 
through outbursts of a 
restless editor.
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O Som da Imagem
Rita Barbosa e Rui Lima

Nesta oficina, num ambiente de estúdio de 
foley*, os participantes serão convidados a 
explorar a sonorização de uma cena de um 
filme, surpreendendo-se com a riqueza da 
paisagem sonora que objetos do quotidiano 
escondem. 

In this workshop, held in a foley* 
studio environment, participants 
will be invited to explore the 
soundscape of a film scene. They 

are surprised by the richness of 
the soundscape hidden within 
everyday objects. 

ESCOLAS

TER 19 E 
QUA 20
ABR
—
Oficinas de 
sonorização fílmica
—
c. 90min.
—
Lotação
1 turma 
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Território e 
Comunidade

The Casa da Memória 
de Guimarães (House of 
Memory of Guimarães 
- CMG) is a centre 
for interpretation and 
knowledge. Through the 
exhibition Territory and 
Community, it offers 
different perspectives of 
the memory of a place. 
The Casa da Memoria’s 
exhibition space houses 

images, stories, documents 
and objects that enables 
visitors to learn about 
different aspects of the 
community, spanning 
a wide temporal arc: 
from Prehistory to the 
Foundation of Portugal as 
a Nation, through the Rural 
Societies and the Festivities 
and Industrialisation of 
the Ave valley to the 

Contemporary era. There are 
many ways to visit the Casa 
da Memoria, each visitor has 
a diferente experience, but 
its programme of activities 
is reinforced with regular 
invitations for guided tours 
or workshops, that multiply 
the possible perspectives of 
this space.

TODO 
O ANO
—
Todas as 
idades
—
3,00 eur 
2,00 eur c/d
Entrada gratuita 
(crianças até 12 anos / 
domingos de manhã, 
11h00-14h00)
—
terça a sexta
10h00-17h00
sábado e domingo
11h00-18h00

A Casa da Memória de Guimarães é um centro de 
interpretação e conhecimento que dá a conhecer, 
através da exposição Território e Comunidade, 
várias perspetivas da memória de um lugar. 
No espaço expositivo da Casa da Memória poderá 
encontrar imagens, histórias, documentos e 
objetos que permitem conhecer diferentes aspetos 
da comunidade vimaranense através de um largo 
arco temporal: da Pré-História à Fundação da 
Nacionalidade, passando pelas Sociedades Rurais 
e Festividades e Industrialização do Vale do Ave, 
até à Contemporaneidade. Há muitas formas de 
visitar a Casa da Memória, tantas quantos os seus 
visitantes, mas a sua programação reforça-o com 
convites regulares para visitas guiadas ou oficinas 
que multiplicam os olhares que podemos ter sobre 
este espaço.
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6o Aniversário da 
Casa da Memória

SEG 25
ABR
10H00-21H00
—
Várias atividades
—
Maiores 
de 6
—
Lotação limitada
—
Entrada gratuita, com 
inscrição ao balcão no 
próprio dia, no máximo 
30 min. antes do início 
da atividade

Assinalamos o 6º aniversário da Casa da 
Memória de Guimarães, num dia de grande 
liberdade, com uma programação/convite à 
experiência, entre sentidos, saberes e sabores. 
Através de visitas e oficinas, exposições e 
publicações, concertos e até manifestações, 
e claro comes e bebes, tudo o que não pode 
faltar numa verdadeira celebração. Juntamos 
no mesmo espaço todo um território e uma 
comunidade, seguimos a produzir memórias. 
A programação detalhada deste dia será 
divulgada brevemente. Fiquem atentos.

We will mark the 6th anniversary of the 
Casa da Memória of Guimarães, with 
a day of creative freedom, based on a 
programme/invitation that spans the 
senses, knowledge and flavours. The 
celebration includes visits, workshops, 
exhibitions, publications, concerts, 

demonstrations, and, of course, food and 
drinks. We bring together an entire territory 
and a community in the same space, as we 
continue to produce memories. The detailed 
schedule will be announced soon. 
Stay tuned.
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Endless
Dançando com a Diferença
+ Inclusão / Fora de Portas
 

ESCOLAS,
INSTITUIÇÕES

SEX 29
ABR
15H00

PÚBLICO
GERAL E
FAMÍLIAS

SÁB 30
ABR
19H00
Grande Auditório
Francisca Abreu
—
Dança
—
Maiores 
de 12
—
c. 70  min.
—
2,00 eur
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt

“Endless” é um espetáculo onde a dança, a música 
e o vídeo interagem questionando a condição 
humana, a vida, a degradação do corpo e a 
nossa única certeza, a morte. Sem fim? Talvez. 
As visitas realizadas ao Memorial do Holocausto 
(em Berlim), à Colina das Cruzes (na Lituânia) e aos 
campos de concentração de Auschwitz-Birkenau 
(na Polónia) permitiram a Henrique Amoedo e 
parte do elenco de intérpretes, da companhia 
“Dançando com a Diferença”, sentir/viver emoções 
e, num processo de residência artística, recolher 
imagens-chave que posteriormente serviram de 
base para a constituição do guião deste espetáculo 
que foi concluído na paz da Estónia, em abril de 
2012. Desde a sua estreia, em 2012, na Madeira, 
a peça já foi reposta em diferentes contextos e 
países, com adaptações que nunca deixam de fora a 
realidade local e o momento presente. 

“Endless” is a performance 
which combines dance, music 
and video that questions 
the human condition, life, 
the degradation of the body 
and our only certainty - 
death. Endless? Perhaps. 
Henrique Amoedo and some 
of the performers from the 
“Dançando com a Diferença” 
(Dancing with Difference) 
company, were inspired to 
feel/live emotions, after 
visiting the Holocaust 
Memorial (in Berlin), the Hill 
of Crosses (in Lithuania) and 

the concentration camps of 
Auschwitz-Birkenau (in Poland). 
Through an artistic residency 
process, they collected images 
that helped them write the 
script for this show, that was 
concluded in the peaceful 
environment of Estonia, in April 
2012. Since it had its world 
premiere in Madeira in 2012, 
the show has been performed 
in various different contexts 
and countries, with adaptations 
that always include the 
local reality and the present 
situation.

Educação e 
Mediação 
Cultural

Espetáculo integrado no programa
 “Cultura para Todos”, cofinanciado por
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+ Inclusão / Fora de Portas

O projeto “+ Inclusão / Fora de Portas” é uma parceria entre A Oficina e a 
Dançando com a Diferença que pretende aproximar diferentes públicos à 
dança inclusiva, sob a direção daquele que criou este conceito, Henrique 
Amoedo. Depois de oficinas, formações e diferentes atividades de grupo, 
chegamos agora à meta final: juntar em palco diferentes pessoas, com 
diferentes experiências de vida, num espetáculo cuja envolvência levará o 
público e os participantes a um momento único e imersivo.

Com a participação de
• APCG – Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães
• Lar Residencial Alecrim / Centro de Atividades Ocupacionais
• CAO / Lar Paraíso | Centro Social de Brito
• CERCIGUI – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos 
Inadaptados do Concelho de Guimarães
• EB2,3 de Abação – CAA – Centro de Apoio à Aprendizagem 
• Agrupamento de Escolas João de Meira 
• Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda

The project “+ Inclusion / Fora de 
Portas” is a partnership between A 
Oficina and Dançando com a Diferença 
that aims to bring different audiences 
closer to inclusive dance, under the 
direction of the one who created this 
concept, Henrique Amoedo. After 
workshops, training and different 

group activities, we have now reached 
the final goal: to bring together 
different people with different life 
experiences on stage, in a show whose 
involvement will take the audience and 
participants to a unique and immersive 
moment.

DIA 

MUNDIAL 

DA 

DANÇA
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Coreografia
João dos Santos Martins

SEX 29
ABR
21H30
Pequeno Auditório
—
Dança
—
Maiores 
de 6
—
c. 75  min.
—
7,50 eur / 5,00 eur c/d
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt

Como seria se uma dança falasse 
expressivamente para que se fizesse entender? 
“Coreografia” foca-se na relação entre a coreografia 
enquanto suporte artístico não-comunicativo 
e a língua gestual como sistema de vocabulário 
baseado em gestos cujo fundamento é, precisamente, 
viabilizar a comunicação na esfera social. 
A coreografia, tal como imaginada por Raoul 
Feuillet no seu tratado, era redigida, primeiro, em 
papel, e só posteriormente interpretada e transposta 
para o corpo. João dos Santos Martins centra-se 
neste paradoxo, tentando articular processos de 
incorporação e apropriação em dança. 

What would it be like if a 
dance performance spoke 
expressively - in order to be 
understood? “Choreography” 
focuses on the relationship 
between choreography, as a 
non-communicative artistic 
support, and sign language, 
as a gesture-based 
vocabulary system created 
to enable communication 
in the social sphere. The 
choreography, as imagined 

by Raoul Feuillet in his 
treatise, was first jotted 
down on paper, and later 
performed and transposed 
to the body. João dos 
Santos Martins focuses on 
this paradox, as he tries 
to articulate processes 
of incorporation and 
appropriation in dance. Espetáculo com 

Língua Gestual 
Portuguesa (LGP)

DIA 

MUNDIAL 

DA 

DANÇA
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Loja OficinaLoja Oficina

TODO 
O ANO
—
Todas as 
idades
—
segunda a sábado 
11h00-18h00

Placed in the heart of the 
Historic Center of Guimarães, 
Loja Oficina is a house where 
Guimarães Embroidery and 
Cantarinha dos Namorados 
are born and where a vast 
local heritage is preserved and 
dynamized. Loja Oficina is also 
associated with an emblematic 
figure closely related to 

Guimarães. Alberto Sampaio 
(1841-1908), one of the most 
important figures of the second 
half of the Portuguese 19th 
century, was born and lived 
here, and here is presented the 
exhibition “In Memoriam”, in his 
honor. Not only for the articles 
it supports and sells, but also 
for its temporary exhibitions, 

Loja Oficina seduces those 
who visit Guimarães. 
Its presence in the digital 
universe (loja.aoficina.pt) also 
allows the public from all over 
the world to know about the 
Guimarães handicraft products 
that link us to the past and 
present of the history that is 
made in Guimarães.

Localizada em pleno Centro Histórico de 
Guimarães, a Loja Oficina é uma casa onde 
nascem e moram o Bordado de Guimarães e a 
Cantarinha dos Namorados e onde se preserva 
e dinamiza um vasto património local. 
A Loja Oficina está igualmente associada a uma 
figura emblemática intimamente relacionada a 
Guimarães. Aqui nasceu e viveu Alberto Sampaio 
(1841-1908), uma das mais importantes figuras 
da segunda metade do século XIX português, 
e aqui reside a exposição “In Memoriam”, em 
sua honra. Não só pelos artigos que apoia e 
comercializa, mas também pelas suas exposições 
temporárias, a Loja Oficina seduz quem está de 
visita a Guimarães. A sua presença no universo 
digital (loja.aoficina.pt) permite ainda dar a 
conhecer, ao público de todo o mundo, os 
produtos de artesanato vimaranenses que nos 
ligam ao passado e ao presente da história que 
se faz em Guimarães.
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May B
Maguy Marin

SEX 20
MAI
21H30
Grande Auditório
Francisca Abreu
—
Dança
—
A classificar 
pela CCE
—
c. 90  min.
—
10,00 eur / 7,50 eur c/d
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt

Criada em 1981, “May B” é já considerada 
uma obra-prima da história da dança 
contemporânea. A peça é baseada em textos e 
personagens de Samuel Beckett, que anseiam por 
quietude, mas não conseguem deixar de se mover. 
Fundadora de um discurso e momento raros por 
ter conseguido dar às palavras de Samuel Beckett 
o corpo que há tanto tempo procurava, “May B” 
foi uma conquista da coreógrafa francesa Maguy 
Marin face à resistência do dramaturgo irlandês em 
aceitar que as suas peças fossem adaptadas. Ele não 
só aprovou o projeto, como também a convidou 
para se encontrarem e discuti-lo, tornando “May B” 
numa criação única e intemporal.

Created in 1981, “May 
B” is considered to be 
a masterpiece in the 
history of contemporary 
dance. The play is based 
on texts and characters 
by Samuel Beckett, who 
yearn for stillness but 
must keep moving. “May 

B” was the work of French 
choreographer, Maguy 
Marin, who confronted the 
Irish playwright’s resistance 
to having his plays adapted. 
The work founded a rare 
discourse and moment 
because it managed to give 
Samuel Beckett’s words 

the body that he had been 
seeking for so long. Not 
only did Beckett approve 
the project, he invited her 
to meet him to discuss 
the work, making “May 
B” a unique and timeless 
creation.
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Bate Fado
Jonas&Lander

SÁB 18 
JUN
21H30
Grande Auditório
Francisca Abreu
—
Dança
—
Maiores 
de 6
—
c. 1h50 min.
—
10,00 eur / 7,50 eur c/d
—
A ficha técnica
e artística pode
ser consultada em
www.aoficina.pt

“Bate Fado” é um espetáculo híbrido entre a 
dança e o concerto de música projetado para 
9 performers: 4 bailarinos, 4 músicos e um 
fadista (bailarino). À semelhança da maioria das 
correntes musicais urbanas, tais como o samba 
ou o flamenco, também o Fado teve danças 
próprias. Em Lisboa, a dança que teve maior 
expressão foi o Fado Batido, uma dança baseada 
num sapateado energético e virtuoso. Em “Bate 
Fado”, Jonas&Lander propõem-se a reinterpretar 
e a recuperar o ato de se bater (sapatear) o Fado, 
onde a dança emana a qualidade de instrumento 
de percussão em diálogo com a voz e as guitarras. 
“Bate Fado” revela-se como o primeiro passo para o 
resgate da dança que o Fado perdeu.

“Bate Fado” is a hybrid dance 
and music concert for 9 
performers: 4 dancers, 4 
musicians and a fado singer 
(dancer). Like most urban 
musical trends - such as 
samba or flamenco - Fado 
also had its own dance 
tradition. In Lisbon, the 

dance that had the greatest 
expression was the Fado 
Batido, based on energetic 
and virtuous tap dancing. In 
“Bate Fado”, Jonas&Lander 
propose to reinterpret and 
recover tap dancing to Fado 
music, where the dance 
emanates from the quality of 

a percussion instrument, in 
dialogue with the vocals and 
guitars. “Bate Fado” is the 
first step towards rescuing 
Fado’s long lost dance 
tradition.
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VENDA DE BILHETES 
oficina.bol.pt
Centro Cultural Vila Flor
Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães
Casa da Memória
Loja Oficina
Lojas Fnac, El Corte Inglés, 
Worten, 
Entidades aderentes da BOL

 
DESCONTOS
Cartão jovem, menores de 
30 anos e estudantes,
Cartão municipal de idoso, 
reformados e maiores de 65 anos,
Cartão municipal das pessoas 
com deficiência,
Deficientes e acompanhante

 
CARTÃO 
QUADRILÁTERO 
CULTURAL 
50% de desconto nos bilhetes 
para os espetáculos e entradas 
em exposições programadas 
pel'A Oficina.

 
INFORMAÇÕES E 
RESERVAS 
Pedidos de informação e reservas 
de bilhetes poderão ser efetuados 
através do telefone 253 424 700 ou 
do e-mail bilheteira@aoficina.pt. 
As reservas de bilhetes deverão 
ser obrigatoriamente levantadas 
num período máximo de 5 dias 
após a reserva. Quaisquer reservas 
deverão ser levantadas até 2 dias 
antes da data do espetáculo.
Após estes períodos serão 
automaticamente canceladas. 

VISITAS ORIENTADAS  
INFORMAÇÃO GERAL
Público-alvo Maiores de 3/4 anos   
Duração c. 90 min. 
Preços Visitas Orientadas 
1,50 eur a 2,00 eur (grupos 
escolares/instituições) e 4,00 a 
5,00 eur (outros grupos)
Preços Visitas Conjuntas 2,00 eur 
(grupos escolares/instituições) e 
5,00 eur (outros grupos)

CCVF | PALÁCIO VILA FLOR
terça a sexta
10h00 - 17h00
sábado
11h00 - 18h00 

 
CIAJG | CDMG
terça a sexta
10h00 - 17h00
sábado e domingo
11h00 - 18h00

Visitas realizadas por marcação 
com, pelo menos, uma semana 
de antecedência, através de 
telefone 253 424 716 ou e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt

ALTERAÇÕES 
O programa apresentado nesta 
publicação poderá sofrer alterações 
por motivos imprevistos. 
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Av. Conde Margaride, 175
4810-535 Guimarães
Tel. (+351) 253 424 715
geral@ciajg.pt
www.ciajg.pt

Horário de bilheteira
terça a sexta
10h00 - 17h00 
(últimas entradas às 16h30)
sábado e domingo
11h00 - 18h00 
(últimas entradas às 17h30)
_
Em dias de espetáculo
1 hora antes / 
até meia hora depois

Estacionamento
70 lugares em 
parque coberto 

Av. D. Afonso Henriques, 701
4810-431 Guimarães
Tel. (+351) 253 424 700
geral@ccvf.pt
www.ccvf.pt

Horário de bilheteira
terça a sexta
10h00 - 17h00
sábado
11h00 - 18h00
local_Palácio Vila Flor
_
Em dias de espetáculo
1 hora antes / até meia hora depois
local_Bilheteira Central

Estacionamento
144 lugares em parque coberto

Serviço de Babysitting
Funcionamento em noites 
de espetáculo 
Dos 3 aos 9 anos
1,00 eur
Aviso: Temporariamente suspenso 
devido aos constrangimentos 
associados à COVID-19.

Av. Conde Margaride, 536
4835-073 Guimarães
Tel. (+351) 253 424 716
geral@casadamemoria.pt
www.casadamemoria.pt

Horário de bilheteira
terça a sexta
10h00 - 17h00 
(últimas entradas às 16h30)
sábado e domingo
11h00 - 18h00 
(últimas entradas às 17h30)
_
Em dias de espetáculo
1 hora antes / 
até meia hora depois 

Av. D. João IV, 1213 Cave
4810-532 Guimarães
Tel. (+351) 253 424 700
geral@aoficina.pt
www.aoficina.pt

Rua da Estrada Nacional 105
Covas - Polvoreira
4835-157 Guimarães 

Rua de Moure
São Martinho de Candoso
4835-382 Guimarães
Tel. (+351) 253 424 700
geral@aoficina.pt
www.aoficina.pt 

BLACK 
BOX

Centro 
Internacional  

das Artes José 
de Guimarães

Centro  
Cultural  
Vila Flor

CP

Loja 
Oficina

Casa da 
Memória de 
Guimarães

Av. Conde Margaride
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Loja 
Oficina
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Rua da Rainha 
Dª. Maria II, 132
4800-431 Guimarães
Tel. (+351) 253 515 250
loja@aoficina.pt
www.aoficina.pt

Horário de funcionamento
segunda a sábado 
11h00-18h00



A OFICINA

Direção
Management Board
Presidente 
President
Paulo Lopes Silva
(Câmara Municipal 
de Guimarães)
Vice-Presidente
Vice-President
António Augusto Duarte Xavier 
Tesoureiro 
Treasurer  
Maria Soledade da 
Silva Neves 
Secretário
Secretary
Jaime Marques
Vogal
Member
Alberto de Oliveira Torres
(Casa do Povo de Fermentões)
Conselho Fiscal
Statutory Audit Committee
Presidente
President
José Fernandes
(Câmara Municipal 
de Guimarães)
Vogal
Member
Maria Mafalda da Costa de 
Castro Ferreira Cabral
(Taipas Turitermas, CIPRL)
Vogal
Member
Djalme Alves Silva
Mesa da Assembleia Geral
General Meeting’s Board
Presidente 
President
Lino Moreira da Silva 
(Câmara Municipal 
de Guimarães)
Vice-Presidente
Vice-President
Manuel Ferreira 
Secretário
Secretary
Filipa João Oliveira Pereira
(CAR - Círculo de Arte e Recreio)

Direção Artística  | Artistic Direction
Fátima Alçada
Direção Executiva | Executive Direction
Ricardo Freitas
Programação | Programming
Catarina Pereira (Património e Artesanato // Cultural Heritage 
and Handicrafts)
Fátima Alçada (Artes Performativas / Educação e Mediação Cultural/Teatro 
Oficina // Performing Arts / Education and Cultural Service / Teatro Oficina)
Ivo Martins (Guimarães Jazz / Curadoria Palácio Vila Flor // Guimarães Jazz / 
Curator Palácio Vila Flor)
Marta Mestre (Curadoria Geral CIAJG // Chief-Curator CIAJG)
Rui Torrinha (Artes Performativas / Festivais/ Teatro Oficina // Performing Arts / 
Festivals / Teatro Oficina)
Assistente de Direção  | Assistant Director
Anabela Portilha 
Assistentes de Direção Artística  | Artistic Director Assistants
Cláudia Fontes, Francisco Neves
Educação e Mediação Cultural | Education and Cultural Service 
Fátima Alçada (Direção // Director), 
Carla Oliveira, Celeste Domingues, Filipa Sacras,
João Lopes, Marisa Moreira, Mariana Oliveira, Marta Silva
Produção | Production
Susana Pinheiro (Direção // Director)
Andreia Abreu, Andreia Novais, João Terras, Hugo Dias,
Nuno Ribeiro, Rui Salazar, Sofia Leite
Técnica | Technical Staff  
Carlos Ribeiro (Direção // Director),  
Vasco Gomes (Direção de Cena // Stage Manager)
João Castro, João Guimarães, João Oliveira,
Ricardo Santos, Rui Eduardo Gonçalves, Sérgio Sá 
Serviços Administrativos / Financeiros | Administrative / Financial Services
Helena Pereira (Direção // Director),
Ana Carneiro, Carla Inácio, Liliana Pina, Marta Miranda, 
Pedro Pereira, Susana Costa
Mecenato e Financiamentos Comunitários / Cultural Patronage and EU Funding
Sérgio Sousa
Instalações | Facilities
Luís Antero Silva (Direção // Director), 
Joaquim Mendes (Assistente // Assistant), 
Jacinto Cunha, Rui Gonçalves (Manutenção // Maintainence), 
Amélia Pereira, Carla Matos, Conceição Leite, 
Conceição Oliveira, Josefa Gonçalves, 
Maria Conceição Martins, Maria de Fátima Faria, 
Rosa Fernandes (Manutenção e Limpeza // Maintainence and Cleaning) 
Comunicação e Marketing | Communication and Marketing
Marta Ferreira (Direção // Director), 
Bruno Borges Barreto (Assessoria de Imprensa // Press Office), 
Carlos Rego (Distribuição // Distribuition), 
Paulo Dumas (Comunicação Digital // Digital Communication), 
Eduarda Fontes, Susana Sousa (Design) 
Andreia Martins, Jocélia Gomes, Josefa Cunha, 
Manuela Marques, Ricardo Lopes, Sylvie Simões 
(Atendimento ao Público // Public Attendance) 
Património e Artesanato | Heritage and Crafts
Catarina Pereira (Direção // Director),
Bela Alves (Olaria // Pottery),
Inês Oliveira (Gestão do Património // Heritage Management)

CARTÃO 
QUADRILÁTERO
CULTURAL
12 MESES 

-50% DESCONTO

Como aderir?
www.bol.pt
Bilheteiras dos Espaços Culturais

CENTRO 
CULTURAL 
VILA FLOR 
[GUIMARÃES]

CASA 
DAS ARTES 
[VILA NOVA DE 
FAMALICÃO]

THEATRO 
CIRCO
[BRAGA] 

THEATRO 
GIL VICENTE 
[BARCELOS]

O Cartão Quadrilátero Cultural é um cartão de fidelização, pessoal 
e intransmissível, para o acesso em condições vantajosas a espaços 
culturais nas quatro cidades do Quadrilátero (Theatro Gil Vicente - 
Barcelos, Theatro Circo - Braga, Centro Cultural Vila Flor - Guimarães 
e Casa das Artes - Vila Nova de Famalicão), mediante o pagamento de 
uma anuidade no valor de 25 eur.



Financiamento

Cofinanciamento

Apoios


