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— 
Centro Cultural Vila Flor

—
Samuel Silva

Centro 
Cultural 
Vila Flor: 

“Esmagador”; “de dimensão nacional”; “a obra que faltava”. 
Abundavam os encómios no dia da inauguração do Centro 

Cultural Vila Flor (CCVF). Naquele 17 de setembro de 2005, 
era ainda a infraestrutura física o que mais impressionava 
os responsáveis políticos. Nos 15 anos seguintes, o centro 

cultural tornou-se mais do que uma sala de espetáculos: deu 
a Guimarães uma programação artística regular; foi palco da 
Capital Europeia da Cultura de 2012; e tornou-se num ator 

incontornável para os criadores nacionais.

15
 anos
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Madredeus ©Paulo Pacheco

As palavras são da então 
ministra da cultura, Isabel 
Pires de Lima, citada 

pelo extinto semanário Notícias 
de Guimarães, na cerimónia de 
inauguração do CCVF: “Sinto-me 
esmagada. A dimensão deste auditório 
esmaga quem está no palco”. A 
governante falava na ocasião de um 
projeto com dimensão nacional.
Na mesma sessão, o então presidente 
da Câmara, António Magalhães, 
chamava-lhe “a obra que faltava”. 
Nessa linha, José Bastos, que 
dirigia a estrutura em 2005, e até 
2013, considerou o CCVF “uma 
inevitabilidade”, no primeiro número 
desta revista, editado há um ano.
Guimarães tinha feito um percurso 
de aposta na cultura nas décadas 
anteriores, por ação das suas 
associações e da autarquia. A 
comunidade estava a ficar “mais 
exigente”, classificava Francisca 
Abreu, vereadora da cultura entre 
1997 e 2013, na mesma publicação. 
Não só os programadores, que 
tinham as suas opções limitadas 
pela inexistência de uma sala de 
espetáculos com todas as condições, 
mas também os públicos. Todos 
pediam que se construísse um teatro 
municipal. Para responder a essa 
exigência, foi feito um investimento 
de 15 milhões de euros, suportados 
unicamente pela autarquia.
Depois da abertura oficial, o dia 
inaugural do CCVF ficou marcado 
pelo concerto de Madredeus. À época, 
nenhuma outra banda portuguesa era 
tão internacional nem tão consensual 
como o projeto liderado por Pedro 
Ayres de Magalhães.
O mote para esse concerto era “Um 
Amor Infinito”, disco lançado no ano 
anterior, mas nesse ano os Madredeus 
voltariam às edições com “Faluas no 
Tejo”, o último disco de originais com 
Teresa Salgueiro na voz. A saída da 
vocalista – que este ano regressa ao 
CCVF para o concerto de aniversário, 
desta feita acompanhada pela 
Orquestra de Guimarães – marcou o 
fim da fase áurea da banda. 
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The National ©Márcia Lessa

Nas três semanas seguintes, o 
programa inaugural do CCVF 
mostrava ao que vinha o novo 
equipamento. Havia três 
exposições – “Máquinas de 
Cena”, da companhia de teatro 
O Bando, no jardim; “Tempo 
Contado”, com fotografias 
de Márcia Lessa e Paulo 
Pacheco, e “Da escrita à figura”, 
desenhos da Coleção de 
Serralves, ambos no palácio – e 
também cinema, programado 
desde o primeiro dia pelo 
Cineclube de Guimarães.  
No primeiro mês de vida do 
centro cultural houve quatro 
sessões, a primeira das quais 
com o clássico “Serenata à 
Chuva” (1952).
Do programa inaugural 
sobressaem duas apostas que 
marcariam a programação 
regular do CCVF nos anos 
seguintes: o teatro – dupla 
proposta de O Bando, 
“Vassilissa” e “Em Fuga”, e a 
estreia da companhia residente 
Teatro Oficina, com “O Atraso 
de Godot”, sinalizando a 
centralidade da nova criação 

no projeto –, mas também a 
dança contemporânea.
Em setembro de 2005, dois dos 
maiores criadores nacionais da 
área passaram por Guimarães: 
Paulo Ribeiro, com “Memórias 
de um Sábado com rumores 
de Azul”, e Rui Horta, um 
artista que desenvolveu 
uma das relações de maior 
cumplicidade com a casa ao 
longo de década e meia, que 
apresentou “Set Up”.
Até então, a ausência de um 
teatro municipal fazia com que 
o investimento vimaranense 
em cultura passasse sobretudo 
pela realização de festivais – 
que aconteciam no auditório 
da Universidade do Minho – e 
a programação concentrada 
nos meses de verão e em 
espaço público.
O centro cultural criou 
as condições para que 
Guimarães passasse a ter 
uma programação artística 
contemporânea com 
regularidade semanal, o 
que gerou novos hábitos de 
consumo por parte do público 

e abriu as portas também a que 
pela cidade passassem artistas 
cada vez mais relevantes no 
panorama internacional.
Aqui estiveram os norte-
americanos The National, 
que se tornariam numa das 
maiores bandas do planeta 
(Manta, 2008), o duo dream 
pop Beach House (Grande 
Auditório, 2010), antes de se 
terem tornado cabeças de 
cartaz dos principais festivais 
independentes, ou o icónico 
compositor brasileiro Tom Zé 
(Grande Auditório, 2010).
Na dança, Guimarães pôde ver 
de perto a companhia belga 
Les Ballets C de la B – “Out 
of Context”, dirigido pelo seu 
fundador, Alain Platel, no 
Grande Auditório, em 2010 
–, a obra da norte-americana 
Meg Stuart (“Violet”, 2011), 
ou a reposição da peça 
fundamental de Anne Teresa 
De Keersmaeker “Rosas danst 
Rosas”, na primeira edição do 
GUIdance em 2011.  
As condições técnicas que 
o CCVF passou a oferecer 



14 15

foram determinantes para que 
A Oficina, régie-cooperativa 
que gere o centro cultural 
desde a sua criação, tenha 
criado o festival de dança 
contemporânea. Também um 
festival como o Guimarães 
Jazz, criado em 1992, tem 
“claramente” um antes e um 
depois do centro cultural, 
reconhece Ivo Martins, que o 
programa há 24 anos. 
“Mudou o palco, a 
infraestrutura, o público. 
E com isso muda o próprio 
festival”, sintetiza. O 
Guimarães Jazz aconteceu 
pela primeira vez no CCVF 
pouco mais de dois meses 
depois da sua abertura. A 
nova casa trazia novidades: o 
palco, as condições técnicas e 
até os instrumentos. O centro 
cultural oferecia um piano de 
cauda de grande qualidade, 
que contrastava com o que 
tinha sido habitual nos 
primeiros anos do festival “em 
que era preciso alugar um e de 
pouca qualidade”, recorda  
Ivo Martins.
Prossegue o programador 
do Guimarães Jazz: com 
a passagem para o CCVF, 
o festival passa a integrar 
uma estrutura que “estava 
habituada a programar 
durante todo o ano” e que 
tinha conhecimentos técnicos 
ao nível do planeamento 
ou da orçamentação que 
“facilitavam muito a vida de 
quem programa”.
É também com a passagem 
para o centro cultural que 
o Guimarães Jazz começa a 
acrescentar novas camadas 
ao seu projeto artístico, 
iniciando a colaboração, 
que ainda perdura, com a 
Escola Superior de Música 
e Artes do Espetáculo. A 
nova infraestrutura tinha 
sala de ensaios, permitindo a 

convivência entre concertos e 
residências artísticas, o que no 
auditório da Universidade do 
Minho não era possível.
O CCVF ocupou terrenos 
do antigo Palácio Vila Flor, 
uma autêntica “sala de 
visitas” vimaranense. Na casa 
do século XVIII dormiu a 
rainha D. Maria II, em 1852, 
numa visita que antecedeu 
a elevação de Guimarães a 
cidade e, em 1884, aconteceu 
a Exposição Industrial de 
Guimarães, que viria a ser 
o momento de charneira da 
afirmação de Guimarães como 
território industrial. O centro 
cultural esteve à altura desta 
carga histórica.
Nas semanas anteriores 
à inauguração, a ideia de 
Guimarães como Capital 
Europeia da Cultura em 2012 
surgia nas páginas dos jornais 
locais. As notícias davam 
conta de que a candidatura 
era defendida num estudo 
sobre investimentos na área 
do turismo, encomendado pela 
hoje desaparecida Associação 
Comercial e Industrial de 
Guimarães, e apresentado na 
semana anterior à abertura 
do CCVF.
Guimarães acabaria por 
avançar com uma candidatura 
em nome próprio e não tardou 
muito até que esta fosse 
conhecida. Menos de um ano 
depois da inauguração do 
CCVF, a 7 de outubro de 2006, 
o Governo assume a intenção 
de indicar a cidade como 
candidata nacional ao título 
europeu. O anúncio foi feito 
numa conferência de imprensa 
no Palácio Vila Flor.
O ano de 2012 foi marcante na 
vida do CCVF. Nunca o centro 
cultural teve uma tão grande 
intensidade de programação 
e utilização, tornando-se 
no verdadeiro epicentro da 

Capital da Cultura. Pelos 
seus palcos passaram o 
músico e compositor Wim 
Mertens, num concerto 
com a Fundação Orquestra 
Estúdio (5 de março), o ícone 
da criação eletrónica Laurie 
Anderson (22 de maio), ou, 
ainda em dezembro de 2011, 
um histórico encontro entre 
os dois decanos do cinema de 

autor, Manoel de Oliveira e 
Nelson Pereira dos Santos.
A Guimarães 2012 ajudou 
também a sedimentar um 
outro papel do CCVF, no 
apoio à criação. Nestes 15 
anos, o centro cultural não 
foi apenas um espaço de 
apresentação. Assumiu-se 
também como coprodutor de 
diversas estruturas artísticas e 

criadores, sobretudo nacionais. 
Nenhuma outra relação terá 
sido tão intensa como a que foi 
criada com o Útero, projeto 
dirigido por Miguel Moreira 
e Romeu Runa. Durante cinco 
anos, foi estrutura associada 
do CCVF e, mesmo depois de 
finalizada essa relação formal, 
continuou a apresentar-se 
regularmente em Guimarães. 

Wim Mertens
©João Octávio Peixoto
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No ano passado, estreou 
“Fraternidade I + II” no 
GUIdance.
Miguel Moreira confessa 
nunca ter “deixado de sentir 
que era um artista associado”.  
A companhia mantém-se 
formalmente sediada na 
cidade e, mesmo tendo 
deixado de nela viver 
permanentemente, a 
relação com o CCVF foi-se 
“solidificando” ao longo  
dos anos. 
Não é caso único. “É raro o 
artista que só vai uma vez a 
Guimarães. Há um contínuo, 
uma relação que se cria”, 
reconhece Miguel Moreira. 
Além do já citado Rui Horta, 
também Victor Hugo Pontes 
ou Nuno Cardoso são 
exemplos de criadores com 
quem o CCVF estabeleceu ao 
longo dos anos relações de 
cumplicidade.
No caso do Útero, essa 
amizade levou mesmo a um 
desafio “único” nos 22 anos 
de história da companhia. 
Miguel Moreira e o então 
diretor do Teatro Oficina, 
a companhia residente do 
CCVF, partilharam o palco 
como intérpretes, sob direção 
de Rogério de Carvalho, em 
“Na solidão dos campos de 
algodão”, apresentado nos 
Festivais Gil Vicente, em 2014.
Se, na época da sua 
inauguração, o CCVF se 
“sobrepôs completamente à 
Oficina”, como reconhecia o 
antigo diretor artístico, José 
Bastos, há um ano, nos últimos 
anos a realidade mudou. 
Reflexo também do que foi 
Guimarães 2012, A Oficina 
passa a gerir seis equipamentos 
culturais na cidade, com a sua 
atividade a incluir também 

programação regular no 
Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães e na Casa 
da Memória de Guimarães. 
Foi um desafio novo para 
o CCVF, que não deixou 
de lado nenhuma das suas 
anteriores missões – a 
programação regular e o apoio 
à criação –, ao mesmo tempo 
que se internacionalizou, 
passando a integrar redes 
como a CircusNext (novo 
circo), Aerowaves (dança 
contemporânea) ou INES, 
na área da música, associado 
a uma das novidades 
introduzidas na sua 
programação nos últimos 
anos, o festival Westway LAB. 
Três apostas que reforçam a 
posição de Guimarães como 
cidade europeia de cultura.

"Na Solidão dos Campos de Algodão" 
Festivais Gil Vicente (2014)
©Paulo Pacheco



18 19

ENGLISH

Centro Cultural 
Vila Flor: 15 years
_
Samuel Silva  

"Overwhelming"; “Of national 
dimension”; “The long-awaited 
work”. Abundant praise on the Centro 
Cultural Vila Flor (CCVF) at the time 
of its inauguration on September 
17, 2005. It was the physical 
infrastructure that most impressed 
local politicans. Over the next 15 
years, it became much more than 
a performance venue. It endowed 
Guimarães with a regular artistic 
programme, and went on to host the 
European Capital of Culture in 2012. 
In short, it became an essential venue 
for Portuguese artists.

The former Minister of Culture, 
Isabel Pires de Lima, during the 
CCVF’s inauguration ceremony, “I 
feel overwhelmed. The size of this 
auditorium is overwhelming for those 
on stage”, as cited by the former weekly 
newspaper, Notícias de Guimarães. The 
minister added that it was a project of 
national dimension.
In the same session, the then Mayor, 
António Magalhães, called it “the 
long-awaited work”. José Bastos, who 
managed the CCVF between 2005 and 
2013, called it “an inevitability”, in the 
first issue of this magazine, which was 
published last year.
In the decades prior to the 
inauguration, Guimarães had already 
made a major commitment to cultural 
activity, through its associations and 
the local council. The community had 
become “more demanding”, suggested 
Francisca Abreu, the Councillor of 
Culture between 1997 and 2013, in 
the same publication. This outlook 
was shared by programmers, whose 
options were limited by the absence 
of a suitably-equipped performance 
venue, and also shared by local 
audiences. Everyone demanded the 
construction of a municipal theatre. 
To fulfil this demand the local council 
single-handedly made an investment of 
€15 million.

After the official opening ceremony, 
the CCVF’s inauguration was marked 
by a concert by Madredeus. At the time, 
there was no other Portuguese band 
as international or broadly acclaimed 
as this band, led by Pedro Ayres de 
Magalhães.
The concert was dedicated to “Um 
Amor Infinito” (An Infinite Love), the 
name of the band’s album released 
in the previous year. Later that year 
Madredeus released a new album, 
“Faluas do Tejo”, the last original 
recording featuring Teresa Salgueiro as 
the band’s vocalist. The band’s golden 
years ended with her departure. This 
year she is returning to the CCVF for its 
anniversary concert, accompanied by 
the Guimarães Orchestra.
Over the ensuing three weeks, the CCVF 
unveiled its inaugural programme, 
which pointed towards the direction 
that the new cultural facility wanted 
to pursue. It hosted three exhibitions - 
“Máquinas de Cena” (Stage Machines), 
by the theatre company O Bando, in the 
garden; “Tempo Contado” (Borrowed 
Time), with photographs by Márcia 
Lessa and Paulo Pacheco, and “From 
writing to the figure”, drawings from 
the Serralves Collection, both held in 
the Palace itself - and also a film series, 
that was programmed from the first 
day by the Cineclube de Guimarães. 
During the cultural centre’s first month 
of activity there were four screenings, 
starting with the classic “Singin' in the 
Rain” (1952).
The inaugural programme highlighted 
two areas that came to mark the CCVF's 
regular programming over the following 
years – theatre and contemporary 
dance. In terms of the former there 
was a double proposal from O Bando 
- “Vassilissa” and “Em Fuga”, and the 
debut of the resident theatre company, 
Teatro Oficina, with “Waiting for 
Godot”, which signalled the central 
importance of new creations within the 
CCVF’s project.
In September 2005, two of Portugal’s 
greatest artists in this field visited 
Guimarães: Paulo Ribeiro, with 
“Memories of a Saturday with Blue 
tones”, and Rui Horta, who presented 
“Set Up” and went on to develop one of 
the closest relations with the CCVF over 
the next 15 years.
Prior to its inauguration the absence of 
a municipal theatre meant that cultural 
investment sin Guimarães were mainly 

based on hosting festivals – held in the 
University of Minho’s auditorium - with 
programming concentrated during the 
summer months and in public spaces.
The cultural centre enabled Guimarães 
to host a weekly contemporary artistic 
programme, which generated new 
consumption habits for audiences and 
also opened the door for an increasing 
number of important artists to visit 
the city.
This included the American band, The 
National, which went on to become one 
of the world’s biggest bands (Manta, 
2008), the dream pop duo, Beach House 
(Grand Auditorium, 2010), who later 
headlined leading independent festivals, 
and the iconic Brazilian composer, Tom 
Zé (Grand Auditorium, 2010).
In terms of contemporary dance, the 
Belgian company Les Ballets C de 
la B visited Guimarães with “Out of 
Context”, directed by its founder, Alain 
Platel, held in the Grand Auditorium, in 
2010 -, the work of the American Meg 
Stuart (“ Violet ”, 2011), or restaging 
of Anne Teresa De Keersmaeker's 
fundamental work “Rosas danst Rosas”, 
in GUIdance’s first edition in 2011. 
The technical conditions offered by the 
CCVF played a decisive role in enabling 
A Oficina - the cooperative that has 
managed the cultural centre since its 
creation - to create the contemporary 
dance festival, GUIdance. The 
Guimarães Jazz festival, which began in 
1992, also has a “clear” before and after 
the opening of the cultural centre, says 
Ivo Martins, who has programmed the 
festival for 24 years.
“It changed the stage, the 
infrastructure, the audience. That 
changed the festival itself”, he sums up. 
Guimarães Jazz was held for the first 
time in the CCVF just two months after 
the centre opened. The new facility 
ushered in major novelties in terms of 
the stage, the technical conditions and 
even the instruments. It offered a high-
quality grand piano, in contrast to the 
piano used in the festival’s early years 
"when we had to rent a low-quality 
piano", recalls Ivo Martins.
He continues: with the move to CCVF, 
the festival is now part of a structure 
that “was used to programming 
throughout the year” and that had 
technical knowledge in terms of 
planning or budgeting that “made life a 
lot easier for programmers”.
After it moved to the cultural centre, 

Guimarães Jazz began to add 
new layers to its artistic project, 
commencing with the ongoing 
collaboration with the Escola Superior 
de Música e Artes do Espetáculo (Higher 
School of Music and Performing Arts). 
The new infrastructure had a rehearsal 
room, making it possible to host 
concerts as well as artistic residencies, 
which had not been possible in the 
University of Minho’s auditorium.
The CCVF occupies the grounds of 
the former Palácio Vila Flor (Vila Flor 
Palace), an authentic “visiting room” 
in Guimarães. Queen D. Maria II slept in 
the 18th century palace in 1852, prior 
to elevating Guimarães to the status 
of a city and prior to the staging of the 
Guimarães Industrial Exhibition in 1884 
which was a turning point in Guimarães' 
affirmation as industrial territory. The 
cultural centre met the challenged 
posed by this historical legacy.
In the weeks prior to the inauguration, 
the idea that Guimarães might become 
European Capital of Culture in 2012 was 
mentioned by several local newspapers. 
The news revealed that the candidature 
was based on a study of investments in 
the field of tourism, commissioned by 
the former Commercial and Industrial 
Association of Guimarães, which was 
presented in the week before the
CCVF’s inauguration.
Soon after the city of Guimarães 
presented its application, this became 
public knowledge. On October 7, 2006, 
less than a year after the inauguration 
of the CCVF, the Government assumed 
its intention to nominate the city as 
the national candidate to host the 
European Capital of Culture. The 
announcement was made at a press 
conference held at the Vila Flor Palace.
2012 was a remarkable year in the life 
of the CCVF. The cultural centre had 
never previously been so intensely 
programmed and used. It became 
the true epicentre of the European 
Capital of Culture. Its stages hosted 
performances by the musician and 
composer Wim Mertens, in a concert 
with the Fundação Orquestra Estúdio 
(March 5), the icon of electronic 
creation, Laurie Anderson (May 22), and 
in December 2011, it hosted a historic 
meeting between two deans of the 
auteur cinema, Manoel de Oliveira and 
Nelson Pereira dos Santos.
Guimarães 2012 also helped 
consolidate the CCVF’s complementary 

role in support of artistic creation. Over 
the last 15 years, the cultural centre 
hasn’t just been a performance venue, 
it has also co-produced several artistic 
structures and artists, especially of 
Portuguese artists.
The most intense relationship was 
created with Útero, directed by Miguel 
Moreira and Romeu Runa. Over a 
5-year period, Útero was an associated 
structure of the CCVF and, even after 
the end of this formal relationship, the 
group continues to perform regularly in 
Guimarães. Last year, “Fraternidade I + 
II” premiered at GUIdance.
Miguel Moreira confesses that he 
has never “ceased feeling that he is 
an associated artist”. The company 
maintains its formal registered office in 
the city and, although it no longer lives 
there permanently, the relationship 
with the CCVF has been “solidified” 
over the years.
This isn’t a unique case. “It’s rare to 
find an artist who has only been to 
Guimarães once. There is a continuum, 
a relationship that is created”, 
recognizes Miguel Moreira. In addition 
to the aforementioned Rui Horta, other 
examples of creators with whom the 
CCVF has established close ties over 
the years include Victor Hugo Pontes or 
Nuno Cardoso.
In the case of Útero, the friendship 
led to a “unique” challenge in the 
company's 22-year history. Miguel 
Moreira and Marcos Barbosa, the then 
director of Teatro Oficina, the CCVF’s 
resident company, shared the stage 
as performers, in “In the solitude of 
the cotton fields” directed by Rogério 
de Carvalho, presented during the Gil 
Vicente Festivals, in 2014.
If, at the time of its inauguration, the 
CCVF “completely overlapped with the 
Oficina”, as the former artistic director, 
José Bastos, acknowledged in 2019, a 
different situation has emerged over 
recent years. Also reflecting the reality 
experienced during Guimarães 2012, 
A Oficina now manages six cultural 
facilities in Guimarães. Its activity also 
including regular programming of the 
José de Guimarães International Centre 
for the Arts and the Casa da Memória of 
Guimarães (House of Memory).
The CCVF also faces a new challenge 
without neglecting any of its previous 
missions - regular programming 
and support for artistic creation. 
It has increased its international 

dimension, joining networks such as 
CircusNext (new circus), Aerowaves 
(contemporary dance) or INES (music). 
This development is associated with 
one of the novelties introduced in 
the CCVF’s programming  over recent 
years - the Westway LAB festival. Three 
commitments effectively reinforce 
Guimarães' position as a genuine 
European city of culture.
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— 
Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães

—
Capivara Azul
Associação Cultural

Ciclo Terra Músicas do Mundo

O 
mundo 

aqui 
dentro

Três homens aproximam-se do centro da cena. 
Não somos capazes de os reconhecer porque têm 

as suas caras tapadas por máscaras coloridas. 
Empunham um pedaço de madeira em cada uma 
das suas mãos. E, enquanto tentam compor um 
círculo, dançam em roda, chocando as baquetas 

umas de encontro às outras. Ao fundo ouve-se um 
cântico tribal que lhes dá o ritmo.
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Foi com esta dança 
feita precursão que os 
maiorquinos Zulu Zulu 

encerraram o concerto que 
deram na black box do Centro 
Internacional das Artes José 
de Guimarães (CIAJG), em 
novembro do ano passado. 
Esse momento foi também o 
último do primeiro ano do 
ciclo de música do mundo 
Terra, que a Capivara Azul – 
Associação Cultural desenhou 
para dialogar com as coleções e 
as exposições do museu. Antes 
da banda espanhola, também a 
angolana Aline Frazão e Otim 
Alpha, do Uganda, tinham 
passado por aquele mesmo 
palco. Mas nenhum outro 
momento sintetizou tão bem a 
proposta do ciclo Terra como 
o que foi protagonizado por 
Zulu Zulu. Aquele foi mais do 
que um concerto – foi todo 
um espetáculo conceptual, que 
envolveu cenografia, figurinos, 
música e multimédia, criado 
ao longo de uma semana numa 
residência artística entre o 
CIAJG e o Centro de Criação 
de Candoso.
As máscaras que cobriam os 
rostos de Fi-Lyon, M. Zebra 
e Girafa, os alter-egos porque 
respondem os três músicos de 
Zulu Zulu, foram diretamente 
inspiradas nas cores e nas 
formas das pinturas do período 
africano de José de Guimarães. 
Ao longo do concerto, houve 
referências visuais e musicais 
às coleções do museu e às 
exposições que naquele 
momento estavam ali patentes.
O ciclo Terra volta a dialogar 
com o CIAJG em 2020, com 
três propostas que, tal como 
a obra de José de Guimarães, 
encontram um território 
entre as linguagens artísticas 

 do hemisfério Sul e do 
hemisfério Norte. 
Julinho da Concertina é um 
“especialista em cirurgias”, 
como escreveu a jornalista 
e investigadora Gláucia 
Nogueira em “Dicionário 
de Personagens Cabo Verde 
e a Música”. Desde os anos 
1970 que este músico cabo-
verdiano se especializou na 
alteração dos mecanismos das 
concertinas de fábrica para as 
adaptar ao som do Funaná. 
Mas Julinho é mais do que 
um curioso dos engenhos 
da gaita com que se faz a 
mais vibrante das músicas 
tradicionais do arquipélago 
cabo-verdiano. Desde os 
anos 1970 que ele é também 
um dos intérpretes dos 
movimentos de modernização 
da música daquele país, 
tendo participado em discos 
revolucionários como 
“Trapiche”, de Alexandre 
Monteiro.
Julinho integrou também a 
comitiva que acompanhou 
Cesária Évora no início da 
sua carreira. E ainda que seja 
avesso às luzes da ribalta – 
preferindo passar o tempo na 
sua horta, na Quinta da Lage, 
na Amadora – nunca deixou 
de criar música nova. Nos anos 
1990, colaborou com outra 
figura mítica, General D, antes 
de lançar o seu primeiro disco 
a solo, “Nos Funaná” (2000).  
Foram precisos mais 18 anos 
para gravar o seu segundo 
álbum, “Diabo tocador”, com 
o selo da CelesteMariposa 
Discos, que o recuperou 
numa altura em que o 
Funaná voltava a merecer 
atenção de um público mais 
alargado. Será esse o principal 
ingrediente do concerto no 
ciclo Terra (18 de setembro). 

É também entre África e a 
Europa que se constrói o som 
de Kel Assouf, expressão que 
significa "nostalgia" e "filho da 
eternidade" em Tamashek, a 
língua dos nómadas do Saara. 
A banda foi criada por Anana 
Harouna em 2006, quando 
se estabeleceu na Bélgica, 
depois de um longo exílio na 
Líbia, depois de ter deixado o 
Níger, onde nasceu, durante a 
rebelião tuaregue do início dos 
anos 1990.
Harouma, que chegou a tocar 
com os Tinariwen, banda 
fundamental do Rock do 
deserto, recria a tradição 
das guitarras tuaregues a 
partir da Bélgica, onde tem 
explorado vários estilos e 
fórmulas, reunindo músicos 
de países africanos e europeus. 
Gravou já três álbuns, que vão 
da tradição ao Rock puro e 
duro. O mais recente, “Black 
Tenere”, saiu em 2019, e reúne 
um power trio que inclui o 
tunisino Sofyann Ben Youssef 
(Ammar 808), no órgão e no 
Moog SUB 37, e Olivier Penu, 
na bateria.
Kel Assouf toca na black box 
do CIAJG no encerramento da 
segunda temporada do ciclo 
Terra, a 28 de novembro.  
Antes disso, (2 de outubro) 
há uma proposta que chega 
de territórios bem mais 
próximos, do ponto de vista 
geográfico, mas não menos 
desafiadores em termos em 
termos musicais. O que há 
em comum entre um aturuxo, 
grito tradicional galego, e uma 
sessão de clubbing?
É a essa pergunta que tenta 
responder Baiuca, um 
projeto do músico e produtor 
Alejandro Guillán, que se 
constrói no cruzamento entre 
o cancioneiro tradicional da Kel Assouf 

©Direitos reservados
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The world 
right here

_
Capivara Azul – Cultural Association  

Three men walk to the centre of 
the stage. We can’t recognise them 
because their faces are hidden by 
coloured masks. They hold a stick 
in each hand. They dance in a circle, 
striking their sticks together, to the 
rhythm of a tribal song that plays in 
the background.

This percussion dance by the Majorcan 
dance group, Zulu Zulu was the final 
act of their concert, held in November 
2019, in the black box of the José de 
Guimarães International Centre for 
the Arts (CIAJG). This was also the last 
concert of the first year of the Terra 
world music cycle, which Capivara Azul 
- Cultural Association designed to forge 
a dialogue with the CIAJG's collections 
and exhibitions.
Prior to the show by the Spanish band, 
the Angolan and Ugandan singers Aline 
Frazão and Optim Alpha had also given 
performances. But none so perfectly 
encapsulated the proposal of the Terra 
music cycle as that by Zulu Zulu. It 
was more than just a concert - it was 
a conceptual performance, involving 
set design, costumes, music and 
multimedia, created during a one week 
artistic residency between the CIAJG 
and the Candoso Creation Centre.
The masks covering the faces of Fi-
Lyon, M. Zebra and Girafa - the three 
alter-egos of the Zulu Zulu musicians 
- were inspired by the colours and 
shapes of José de Guimarães' paintings 
from his African period. Throughout 
the concert, there were several visual 
and musical references to the CIAJG's 
collections and to the exhibitions then 
on display.
In 2020, the Terra cycle will forge a new 
dialogue with the CIAJG, with three 
proposals that, like José de Guimarães’ 
oeuvre aim to explore a territory 
between the artistic languages of the 
northern and southern hemispheres.

The Cape Verdean musician, Julinho da 
Concertina, is a “surgery specialist”, as 
the journalist and researcher Gláucia 
Nogueira wrote in “Dictionary of 
Cape Verde’s Characters and Music”. 
Since the 1970s, he has specialised in 
changing the mechanisms of factory 
concertinas to adapt them to the sound 
of Funaná. 
But Julinho is not just interested in the 
harmonica devices used to produce 
Cape Verde’s most traditional music. 
Since the 1970s, he has been one of the 
leading musicians of the archipelago’s 
music modernisation movements, and 
participated in ground-breaking records 
such as Alexandre Monteiro’s “Trapiche”.
In the beginning of his career, Julinho 
also performed in the band that 
accompanied Cesária Évora. Although 
he is averse to the limelight – and 
prefers spending time in his vegetable 
garden, in the Quinta da Lage, in 
Amadora - he has never stopped 
making new music. In the 1990s, he 
worked with another mythical figure, 
General D, before he released his first 
solo album, “Nos Funaná” (2000).
He recorded his second album, "Diabo 
tocador", 18 years later, released 
by CelesteMariposa Discos, which 
recovered him at a time when Funaná 
was once again attracting the interest 
of a wider audience. This will be the 
main ingredient of his new concert in 
the Terra cycle (on September 18).
The music of the Tuareg musical group, 
Kel Assouf, is also constructed between 
Africa and Europe. “Kel Assouf”, is an 
expression in Tamasheq, the language 
of the Sahara nomads, which means 
"nostalgia" and "son of eternity". The 
band was created by Anana Harouna 
in 2006, when he moved to Belgium, 
after a long period of exile in Libya, 
after leaving his native Niger, during the 
early 1990s Tuareg rebellion.
Harouna previously worked with 
the well-known Desert Rock band, 
Tinariwen, and has recreated the 
tradition of Tuareg guitars from his 
new home in Belgium, where he 
explores various styles and formulas, 
performing with African and European 
musicians. He has already recorded 
three albums, ranging from traditional 
music to pure rock. His most recent 
album, “Black Tenere”, was released 
in 2019, involving a power trio formed 
by himself and the Tunisian musician, 

Sofyann Ben Youssef (Ammar 808), on 
the organ and Moog SUB 37, and Olivier 
Penu, on drums.
Kel Assouf will perform in the CIAJG’s 
black box at the end of the second 
season of the Terra music cycle, on 
November 28. Before that, on October 
2, there is a proposal much closer from 
home, in geographical terms but which 
is equally challenging in terms of music. 
What is there in common between 
the traditional Galician war cry, the 
aturuxo, and a clubbing session?
The project, Baiuca, developed by 
the musician and producer, Alejandro 
Guillán, tries to answer this question. 
It explores the crossroads between 
traditional Galician music, where the 
project was born, and electronic music.
After his debut release, the mixtape 
“Faiado” (2017), Guillán’s first album 
was “Solpor” (2018), that the Spanish 
specialist press for the independent 
music circuit considered to be one of 
the best albums of the year. It opened 
the doors to some of Spain’s most 
important festivals, such as Bilbao BBK 
Live and O Son do Camiño.
Baiuca’s performance in Guimarães 
will have a special format, involving a 
live performance using contemporary 
instruments (synthesizer, sampler) and 
traditional instruments, such as flutes 
and ocarinas. He will be accompanied 
by Xosé Luís Romero, one of Galicia’s 
most important percussionists, who 
has worked with the outstanding 
Mercedes Peón, amongst others.
Romero is also the leader of the 
traditional music band Aliboria, whose 
debut album was reformulated by 
Baiuca – not as remixes, nor versions - 
to make the magnificent EP “Misturas”, 
that was released last year. Andrea and 
Alejandra Montero, two of the group's 
vocalists, will also participate in the 
concert, which will be screened live by 
the video artist Adrián Canoura.

Galiza, onde este nasceu, e a 
música eletrónica.
Depois da estreia com a 
mixtape “Faiado” (2017), 
estreou-se nas edições de 
longa duração com “Solpor” 
(2018), um dos melhores discos 
desse ano em Espanha para 
a imprensa especializada 
mais atente ao circuito 
independente, o que lhe abriu 
as portas para alguns dos 
festivais mais importantes do 
país como o Bilbao BBK Live e 
O Son do Camiño.
Baiuca apresenta-se e 
Guimarães em formato 
especial, tocando ao vivo 
ferramentas contemporâneas 
(sintetizador, sampler) e 
instrumentos tradicionais 
como flautas e ocarinas. 
É acompanhado por Xosé 
Luís Romero, um dos mais 
importantes percussionistas 
galegos, colaborador, entre 

outros, da incontornável 
Mercedes Peón.
Romero lidera também a 
banda de música tradicional 
Aliboria, de quem Baiuca 
reconstruiu – não são 
remisturas, nem versões – o 
disco de estreia para fazer 
o magnífico EP “Misturas”, 
editado no ano passado. 
Andrea e Alejandra Montero, 
duas das vozes do grupo, 
também se juntam ao 
concerto, que terá projeções 
realizadas em direto pelo 
videoartista Adrián Canoura.
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— 
Educação e Mediação 
Cultural

—
Paulo Pires do Vale 

Plano 
Nacional 
das Artes: 
uma 
Oficina 
chamada 
desejo

44 45

“O Serviço 
Educativo cultiva 
o inimaginável, 
porque inimaginável 
é o futuro 
e é o futuro que 
queremos construir”
                 Manifesto do Serviço Educativo d Á Oficina
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1. Contrariamente à 
pretensão de um  
conhecimento imediato 

de si próprio ou da comunidade 
que se quer construir, assumimos 
que as manifestações culturais 
são a mediação necessária para o 
reconhecimento pessoal de cada 
um e da comunidade que somos 
e projetamos: construímo-nos 
em diálogo com esse depósito de 
humanidade que são o património 
e as obras de arte.  

2. Entendemos a cultura no 
plural, considerando a 
multiplicidade das suas 

manifestações. 

3. «A cultura – afirmou 
Sophia de Mello Breyner 
Andresen – não existe 

para enfeitar a vida, mas sim para 
a transformar (...)». Nesse sentido, 
a arte faz parte da vida: a estética 
não está distante da ética nem da 
política.  

4. Mais do que promover 
eventos, queremos criar 
condições estruturais, 

políticas e legislativas para que 
se assuma a cultura de modo 
estruturante e estratégico: e 
dessa forma facilitar o acesso dos 
cidadãos às artes, enquadrar os 
muitos projetos de qualidade já 
existentes e apoiar a criação  
de novos. 

5. Defendemos que este 
Plano deve dar voz às 
pessoas, organizações e 

comunidades, responsabilizando-
as pelo seu Km2 cultural; deve 
contribuir para a valorização e 
coesão do território e impulsionar 
projetos de cocriação entre artistas 
e comunidades, em particular com 

as populações mais vulneráveis. 
Necessitamos de uma verdadeira 
democracia cultural – e de 
incentivar o desejo de participação 
de todos nesta estratégia. 

6. Olhamos para a escola 
como parte de um 
sistema – e é necessário 

dirigirmo-nos a esse contexto 
social, administrativo e 
económico de forma sistémica 
para conseguir alterar a escola 
de modo sustentável: dirigimo-
nos com medidas específicas 
aos Ministérios, às Câmaras 
Municipais, às Instituições 
culturais, às Universidades, às 
Empresas, às Escolas...  

7. Uma escola inclusiva 
deve promover o acesso à 
diversidade do património 

e a apropriação de diferentes 
linguagens e expressões artísticas: 
há múltiplos modos de expressão 
pessoal e de compreensão do 
mundo, que devemos ajudar a 
desenvolver para que cada um se 
torne mais autónomo.  

8. As disciplinas 
fragmentadas e fechadas 
em si não permitem a 

compreensão da complexidade 
do mundo. A proximidade e 
familiaridade com as artes 
e os processos criativos 
poderão incentivar dinâmicas 
transdisciplinares, indisciplinares, 
cruzando e integrando os 
conhecimentos apreendidos nas 
várias disciplinas – promovendo o 
pensamento crítico e criativo, tal 
como a sensibilidade estética.  
 
 
 

Paulo Pires do Vale 
 
Comissário do Plano 
Nacional das Artes

Para cumprir a 
Constituição, e 
convictos de que 

o acesso à cultura, ao 
património e às artes 
– do ponto de vista da 
fruição e da produção 
– são essenciais para 
o desenvolvimento 
sustentável de uma 
comunidade e das pessoas 
que a constituem, o Plano 
Nacional das Artes foi 
instituído pelo Ministério 
da Cultura e pelo 
Ministério da Educação, 
para o horizonte temporal 
2019-29. 
Um rio subterrâneo liga o 
Plano Nacional das Artes 
ao projeto de Educação 
e Mediação Cultural 
d Á Oficina – basta ler a 
estratégia do Plano para 
os próximos 5 anos e a 
programação anual da 
EMC para encontrar, 
debaixo das suas propostas 
e medidas, princípios 
e valores comuns e 
estruturantes: colocar em 
diálogo o lugar da Escola 
e o lugar do Museu, do 
Teatro, do Património 
– porque também aí se 
aprende; entrar na Escola e 

fazer sair dela, derrubando 
os muros com a força da 
cultura; promover o acesso 
a diferentes linguagens 
artísticas, procurando que 
cada um se apodere do seu 
meio próprio de relação 
com o mundo; privilegiar 
cruzamentos disciplinares, 
indisciplinando a Escola; 
valorizar o património 
local e mostrar como 
as artes e a cultura 
podem ser um meio para 
trabalhar o currículo das 
diferentes disciplinas e as 
temáticas de Cidadania 
e desenvolvimento; 
confiar nos artistas e 
aprender com eles outros 
modos de aprendizagem 
e de transmissão; ser um 
instrumento de apoio 
para os professores e 
as famílias; promover a 
acessibilidade física, social 
e intelectual. 
Julgo que poderíamos 
assinar juntos este 
manifesto, que são os 
princípios e valores 
que orientam a ação 
estratégica do Plano: 
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9. O conhecimento e a relação 
com as artes e o património 
de diferentes culturas, 

ensina também a respeitar a 
experiência do outro, a ser mais 
recetivo à sua mundividência e a 
promover a inclusão. 

10. As artes podem 
ensinar-nos a 
inestimável lição 

da gratuidade e do prazer 
desinteressado. Numa época 
marcada pelo utilitarismo e desejo 
de produtividade, esta subversão é 
determinante. 

11. O conhecimento do 
património e das artes 
permite-nos uma 

consciência histórica, dá raízes e 
horizonte, e inscreve-nos como 
parte de uma tarefa infinita – que 
recebemos como herança e que 
devemos renovar para o futuro.  

12. Numa sociedade que 
enfrenta desafios 
decorrentes da 

globalização e do acelerado 
desenvolvimento tecnológico, 
as competências emocionais, 
sociais, criativas e críticas que 
as artes proporcionam poderão 
ser um instrumento essencial de 
adaptação a esse mundo que virá. 

13. Se educar é preparar 
para o futuro (que 
não existe e que 

não conhecemos), é necessário 
que a educação prepare para o 
desconhecido, não apenas para o 
que já se sabe como certo. As artes 
são, neste contexto, um modo 
insubstituível de alimentar a 
imaginação e a criatividade. 
 
 
 
 
 

Assim, compreender-
se-á melhor a nossa 
missão comum, do Plano 
e da EMC: promover a 
transformação social, 
mobilizando o poder 
educativo das artes e do 
património na vida dos 
cidadãos. Para todos, 
com cada um.  
 
A estratégia do PNA pode ser 
consultada em www.pna.pt

ENGLISH

National Plan 
for the Arts: 
an Oficina 
called desire

_
Paulo Pires do Vale  
Curator of the National Plan 
for the Arts

“The Educational Service cultivates 
the unimaginable, because the future 
is unimaginable and it's the future 
that we want to build”
Manifesto of A Oficina’s Educacional 
Service 

In conformity with the Portuguese 
Constitution, and in the conviction 
that access to culture, heritage 
and the arts - in terms of both 
cultural enjoyment and production 
- are essential for the sustainable 
development of a community and its 
members, the National Plan for Arts 
was established by the Ministry of 
Culture and the Ministry of Education, 
for the period 2019-29.
On the basis of these principles, I 
believe we can sign a joint manifesto, 
as explained below.
The National Plan of Arts is profoundly 
linked to A Oficina’s Education and 
Cultural Mediation  (ECM) project. 
One only needs to read the Plan's 
strategy for the next 5 years and the 
ECM's annual programme to discover 
common and structuring principles 
and values in their proposals and 
measures: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- forge a dialogue between the place 
of the School and that of the Museum, 
Theatre and Heritage - because we also 
learn there; 
- go inside the School and encourage 
students to go outside, using culture to 
break down walls; 
- foster access to different artistic 
languages, while trying to ensure that 
each person establishes their own 
unique way of relating to the world; 
- encourage inter-disciplinary links and 
break down barriers between different 
disciplines in the School; 
- value local heritage and demonstrate 
how the arts and culture can be a way 
to develop the curriculum of different 
disciplines and explore the themes of 
Citizenship and development; 
- confide in artists and discover new 
modes of learning and transmission 
from them; 
- provide a support tool for teachers 
and families; 
- foster physical, social and intellectual 
accessibility.
This joint manifesto establishes the 
principles and values that will guide the 
Plan’s strategic actions, as follows:

1. Contrary to the pretension to foster 
immediate knowledge of oneself or of 
the community that one wants to build, 
we assume that cultural manifestations 
are the necessary mediation for our 
own personal recognition and that of 
the community to which we belong, 
enabling us to plan for the future. We 
build our own identity in dialogue with 
heritage and with works of art, which 
constitute a treasure trove of humanity.

2. We understand culture in a plural 
sense, considering the multiplicity of its  
different manifestations.

3. «Culture - stated Sophia de Mello 
Breyner Andresen - does not exist to 
decorate life, but to transform it (...)». 
In this sense, art is an essential part of 
life: aesthetics are not far removed from 
ethics or politics.
 
 
 
 
 
 
 
 

4. More than organising events, we 
want to create structural, political and 
legislative conditions so that culture 
can be assumed in a structuring and 
strategic manner: and thereby facilitate 
citizens' access to the arts, provide a 
framework for the many high-quality 
projects that already exist and support 
the creation of new projects.

5. We believe that this Plan must give 
a voice to people, organisations and 
communities, making them responsible 
for their cultural Km2. The Plan must 
contribute to the valorisation and 
cohesion of the territory and promote 
co-creation of projects between artists 
and communities, in particular with the 
most vulnerable populations. We need 
a true cultural democracy, and have to 
stimulate everyone's desire to take part 
in this strategy.

6. We look at the school as part of a 
system. It is necessary to address this 
social, administrative and economic 
context in a systemic way, in order 
to be able to change the school in 
a sustainable manner: we propose 
specific measures to Ministries, Town 
Halls, Cultural institutions, Universities, 
Companies, Schools …

7. An inclusive school must foster 
access to the diversity of heritage and 
the appropriation of different languages 
and artistic expressions: there are 
multiple forms of personal expression 
and ways to understand the world, 
which we must encourage in order to 
enable each person to become more 
autonomous.

8. Fragmented and inward-looking 
disciplines impede us from 
understanding the complexity of 
the world. Proximity and familiarity 
with the arts and creative processes 
may encourage trans-disciplinary 
approaches, non-disciplinary dynamics, 
cross fertilisation and integration 
of the knowledge learned in various 
disciplines - thereby fostering critical 
and creative thinking, as well as 
aesthetic sensitivity. 
 
 
 
 
 

9. Knowledge and the relationship 
with the arts and heritage of different 
cultures, also teaches us to respect the 
experiences of others, become more 
receptive to their world views and 
foster inclusion.

10. The arts can teach us the invaluable 
lesson of selfless pleasure and doing 
things for their own sake. In an era 
marked by utilitarianism and the desire 
for productivity, this subversion is 
decisive.

11. Knowledge of heritage and the arts 
provides us with historical awareness, 
lays down roots and allow us to trace 
horizons, and inscribes us within an 
infinite task - that is handed down to us 
and which we must renew for the future.

12. In a society that faces challenges 
arising from globalisation and rapid 
technological development, the 
emotional, social, creative and critical 
skills provided by the arts can be an 
essential instrument to adapt to this 
new world on the horizon.

13. If educating is preparing for the 
future (which does not exist and which 
we do not know), education must 
prepare for the unknown, and not 
just that which we are certain about. 
In this context, the arts constitute 
an irreplaceable way to feed the 
imagination and creativity. 

These principles foster a fuller 
understanding of the common 
mission shared between the Plan and 
A Oficina’s Education and Cultural 
Mediation project: to promote social 
transformation, and to mobilise the 
educational power of the arts and 
heritage for citizens’ lives. For everyone, 
and for each of us.

The strategy of the National Plan for 
Arts can be consulted at www.pna.pt
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Objeto 
de arte/ 
Objeto 
mágico 

— 
Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães

—
Transcrição de Tiago Almeida
Edição de João Pedro Vaz

Conferência de José Gil (excertos) 15 dezembro 2016

Esta conferência teve como pano de fundo a exposição do 
CIAJG “Objetos Estranhos – Ensaio de Proto-escultura” (2016) 
e antecipou os temas de “Caos e Ritmo”, que na altura José Gil 
estava já a escrever e que viria a editar dois anos mais tarde. 
Pode ter sido sob efeito de toda essa magia que começou a 
nascer a exposição “Caos e Ritmo”.

Exposição “Caos 
e Ritmo / 2020 
©Vasco Célio / Stills
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(...) Vou procurar distinguir, se 
possível, pelo menos comparar, 
objetos destes a que eu chamo 
objetos mágicos com o que se 
chama, habitualmente, objetos 
de arte (...)
Nós vemos que no objeto 
mágico há uma vocação para a 
condensação de forças, atração, 
captura e emissão de forças. 
O que é uma obra de arte? 
Uma obra de arte é um objeto 
intensificado, também é 
um objeto que não é um 
objeto comum, (...) são 
objetos vivos, como são 
os objetos mágicos. Aqui 
há uma semelhança, uma 
identificação entre o 
objeto mágico e o objeto 
de arte. No entanto nós 
podemos já ver aqui 
uma diferença. O objeto 
mágico é um objeto que 
só se singulariza, por 
assim dizer, quando 
se exerce. Um amuleto 
protege alguém, mas 
pode proteger outra 
pessoa, é na relação 
com um certo corpo 
que ele se singulariza. 
(...) O objeto de arte 
não tem este tipo de 
singularização. O objeto 
de arte singulariza-se 
por uma certa relação entre 
força e forma. O objeto de 
arte condensa, capta, atrai 
forças através de um trabalho 
sobre as formas. Ora, o que 
nós vemos no objeto mágico é 
qualquer coisa que não é desse 
tipo, pelo contrário, o objeto 
mágico é um objeto cujas 
formas são inacabadas. São 
formas que são ainda da ordem 
do informe, por exemplo num 
ex-voto é evidente, na boneca 
vodu – porque é que que não 
têm rosto, porque é que são 
inacabadas? (...) Tanto o objeto 
de arte como o objeto mágico 

são objetos confecionados. 
São objetos que são feitos para 
captarem forças. Uma coisa é 
certa, se bem que não esteja 
muito estudada mesmo em 
etnologia, é que a confeção 
dos objetos mágicos, implica 
um investimento das forças de 
quem, em geral um feiticeiro, 
os fabrica. As suas forças são 
investidas (...). Aqui também 
parece haver qualquer coisa de 

semelhante, porque o artista 
investe, também, pondo-se em 
estado muito particular. Não 
julguemos que aos artistas 
basta fazerem uma coisa. (...)
Simplesmente, para criar é 
preciso entrar numa certa 
condição de afeto, de cognição 
etc. Eu diria, de uma maneira 
muito geral, que, para entrar 
numa situação de ter intenção 
de fazer uma obra de arte, tem 
de se entrar num estado 
próximo da psicose. É um 
estado psicótico. Mesmo que 
seja infimamente psicótico 
– Mas então, ele para fazer 

uma instalação entrou em 
estado psicótico? Sim, entrou. 
Ninguém diz que não. 
Ninguém diz que sim, porque 
não se vê. (...) 
É por isto que se diz que o 
artista é sempre perigosamente 
subversivo, vocês estão a ver 
a ordem bem ordenada das 
coisas que ele vai desordenar, 
fragmentar, fazê-las implodir 
para poder combinar depois, e 

criar, combinar um novo. É 
uma condição fundamental. 
O olhar do artista é um 
olhar psicótico. Como o 
olhar da criança. O que 
traz imensos riscos. Porque 
quanto maior, quanto mais 
original, de certa maneira, a 
obra for, mais a intensidade 
do olhar psicótico é 
necessária. Isso traz riscos 
porque ele pode entrar em 
psicose real (...) Isso liberta 
forças, porque fragmentar, 
descontextualizar, isso 
é soltar forças. As forças 
de ligação. Donde a 
intensificação da obra, 
donde a intensificação do 
objeto mágico. 
Mas serão as mesmas 
forças e captadas da mesma 
maneira? O regime de 
circulação de forças do 

objeto mágico é diferente do 
regime de circulação de forças 
do objeto de arte. O objeto 
mágico cria um plano de 
circulação de forças ocultas, 
como se diz na etnologia, e 
plano que se mantém oculto. 
Portanto, o que se cria, o 
que se fabrica, o que se tece 
ali pelo feiticeiro é qualquer 
coisa de especial. As forças 
são subterrâneas e depois têm 
efeitos à superfície. Eu tinha 
aqui uma definição do [Alfred] 
Métraux, da magia, que diz 
isso mesmo. Forças ocultas 
são forças muito especiais, 

não somente não são visíveis, 
mas têm efeitos visíveis, mas 
a sua circulação é invisível e a 
sua natureza é invisível, quer 
dizer que vêm de dentro, em 
particular de dentro do corpo. 
Há uma relação categorial de 
dentro / fora que é diferente 
de dentro / fora no objeto 
de arte. De certa maneira e 
esquematicamente, as forças da 
magia vão de fora para dentro, 
vêm para dentro do corpo, 
vêm do cosmos, das instâncias. 
Entram no corpo para saírem 
depois – o efeito – e tudo 
isto se passa num plano de 
circulação oculto. 
A obra de arte não é assim. 
A circulação das forças que 
vêm de dentro, vão para fora 
e a circulação é no visível, ou 
pelo menos condicionado pelo 
plano do visível que é o plano 
das formas, as formas visíveis 
que têm a especificidade 
de captarem, no seu 
prolongamento. O trajeto das 
forças na obra de arte, prolonga 
os trajetos das formas.  
No objeto mágico não há 
isso, há umas proto-formas, 

uns embriões de formas 
inacabadas, é um objeto 
inacabado e não circula. É a 
própria textura do objeto, é a 
matéria do objeto que conta. 
(...) 
Se nós olharmos um bocado 
para esta capacidade de 
devir, própria do objeto 
mágico e da textura do objeto 
mágico, então nós temos que 
atribuir ao corpo humano um 
privilégio para ser um objeto 
mágico. Na realidade, o que é 
o corpo do feiticeiro quando o 
feiticeiro se envolve na prática 
da manipulação das forças, 
do exercício da feitiçaria. Ele 
faz do seu corpo um objeto 
mágico. Mas o corpo é um 
objeto mágico, porque é o 
corpo entre todos os corpos, 
de todos os animais, minerais 
e vegetais aquele que tem a 
capacidade de deixar de ser 
humano. Só. É um corpo 
mágico por si porque tem essa 
capacidade de ir mais longe, 
de se tornar outro. De se 
tornar um corpo cósmico, de 
se tornar um corpo vegetal, de 
se tornar um corpo mineral 

etc. É o único corpo no 
reino animal que tem essa 
capacidade. (...) Nós temos isso 
na dança. Devir uma nuvem, 
devir um pelo, devir um Deus. 
O corpo do homem tem essa 
capacidade, mas não só o 
corpo, porque o corpo não é 
um corpo. Se isso é assim então 
nós vemos uma aproximação 
entre o performer da arte 
contemporânea que faz do 
seu corpo um objeto de arte, 
porque vai devir uma série 
de forças e personagens 
diferentes, e o corpo do 
feiticeiro. De tal maneira 
que nós podemos dizer que 
será talvez uma versão pouco 
especial do que faz o feiticeiro. 
O feiticeiro faz performance. 
(...) 
Eu queria só ler um 
conhecidíssimo passo, e no 
fundo banal, muitos artistas 
disseram também isto, mas 
foi belissimamente dito por 
Duchamp num célebre texto 
de uma conferência que ele 
fez em 1957 e que se chama 
O Processo Criativo, ele diz 
assim – “segundo todas as 
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aparências o artista age à 
maneira de um ser mediúnico 
que, do labirinto para além do 
tempo e do espaço, procura 
o seu caminho para uma 
clareira.” Ele aproxima o 
artista de um ser mediúnico, 
ou seja, um ser que vai 
imediatamente de causa a 
efeito sem mediações, por 
um trajeto não racional que 
está para além do espaço 
e do tempo, quer dizer, de 
uma razão pragmática, que é 
nossa, pragmática e empírica, 
do espaço e do tempo. E que 
chega imediatamente a razões 
que a razão não chegaria. 
Possivelmente. Quer dizer 
o artista tem capacidades 
visionárias, de vidente, já 
dizia o Rimbaud, de voyance 
e nós estamos a aproximar-
nos da magia. De ver para 
além daquilo que nos é dado 
no visível. Porquê? Porque 
ele vai buscar um certo tipo 
de forças. Se nós acordarmos 
que o artista tem um certo 
conjunto de atributos do 
medium, devemos então 
recusar-lhe a faculdade de 

ser plenamente consciente 
no plano estético. Ele vê para 
além da consciência, quer 
dizer que o próprio objeto 
que ele próprio vai fazer o 
ultrapassa. E como sabem essa 
conferência acaba pela famosa 
divisa, que ficou como uma 
divisa de uma certa estética, 
a saber – é o espectador que 
faz a obra – porque a obra 
ultrapassa o próprio criador e 
o espectador vai acabar a sua 
obra. De certa maneira isto 
é o que acontece no objeto 
mágico. O objeto mágico é 
um objeto que é informe, que 
tem uma proto-forma, para 
ser acabado na execução, 
na prática de feitiçaria, por 
um lado, para que possa 
devir. Ele faz a economia do 
que faz o artista, quando o 
artista critica e destrói, faz 
desmoronar os sistemas bem 
codificados. O objeto mágico 
já está descodificado e é 
descodificante e vai soltar, é 
para isso que ele é feito. Ora 
Duchamp aproxima, através do 
processo criativo, o objeto de 
arte do objeto mágico. (...) 

Que diferença podemos nós 
fazer que separe o objeto 
de arte do objeto mágico? 
Primeiro, eu diria o seguinte, 
um objeto de arte, como o 
Nelson Goodman mostrou, 
cria mundos. (...) Um objeto 
mágico não cria um mundo, 
um objeto mágico precisa de 
um mundo para se efetuar. 
Precisa de um mundo. Uma 
estatueta, um objeto material, 
é um objeto que precisa de 
um mundo, precisa de um 
contexto, e o contexto são 
os rituais, os cantos, são as 
evocações, as preces etc. Não 
é um objeto tal como nós o 
vemos ali na sala. É um objeto 
em movimento, dentro de um 
contexto móbil e com forças a 
agirem por todo o lado e que 
requerem, convocam a ação 
humana, a ação do feiticeiro 
por exemplo. Portanto, o 
mundo só se efetua na prática, 
na efetuação da prática mágica. 
O que não é o caso do objeto 
de arte, porque o objeto de 
arte está sempre a efetuar, 
ele condensa em si próprio o 
mundo, dentro dele próprio, 
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ele é fora dele próprio. Mas 
em certas condições nós 
podemos dizer, e volto então à 
questão do princípio – que bela 
estátua vodu, que belo objeto 
da guiné, ou que bela máscara 
intensificada, objeto mágico, 
mas é belo. 
Qual é a condição para que 
um sujeito possa dizer – é 
um objeto de arte? É preciso 
que ele se torne um objeto 
inserido num contexto de 
exposição, descontextualizado 
do seu mundo e que nós 
possamos ver nele as formas 
dele. O que é que nós fizemos 
propriamente? Nós destruímos 
a sua funcionalidade. O objeto 
mágico tem uma função, a 
sua função é provocar efeitos 
no mundo, o objeto mágico 
vai modificar o mundo, 
provocando uma doença, ou 
uma catástrofe, fazendo uma 
promessa como deve ser etc. O 
objeto de arte destitui o objeto 
mágico da sua finalidade, 
estamos aqui em pleno Kant, 
extraordinário, mas ele 
viu qualquer coisa – não é 
propriamente a finalidade 
sem fim de Kant – mas o 
objeto mágico é o ready made, 
nós todos tornamos o objeto 
mágico um ready made para 
dizer, vejam o paradoxo – isto 

é um objeto belo. É um objeto 
de arte. Porque o ready made é 
isso mesmo, tira-se a função de 
um urinol, expõe-se o urinol 
e pratica-se aquilo que o Kant 
dizia – eis aqui um objeto 
sem finalidade e agora vejam 
como ele é belo. O objeto de 
arte aparece quando há uma 
espécie de reflexão do objeto 
sobre si próprio. Aí não há 
mais finalidade do objeto, 
senão um certo nexo das suas 
formas e forças. O nexo não é 
só das formas, é das formas em 
balanço com as forças. (...) 
As coisas não são tão 
esquemáticas assim, há 
sobreposições, em que 
um objeto de arte, em que 
se cuidou tão somente da 
forma, tem um uso e esse 
uso é eficaz como um objeto 
mágico. Pode-se tornar um 
objeto mágico. Por outro 
lado, a partir daqui nós 
poderíamos quase fazer uma 
espécie de faseamento, isto é 
artificial e ao mesmo tempo 
ajuda a pensar. Faseamento 
entre elaborações. Fases de 
elaboração para chegar ao 
objeto de arte. A partir do 
primeiro objeto material 
mágico que é o corpo. Nós 
temos uma primeira fase 
em que, primeiro é o corpo 

do feiticeiro que é o objeto 
mágico, mas isto implica já 
corpos exteriores talismãs, 
pedras, etc. (...) Uma segunda 
fase que o objeto de arte é 
que é um objeto mágico, e o 
objeto mágico é o objeto de 
arte, que se confundem um 
com o outro nas suas funções 
precisamente terapêuticas, ou 
nas suas funções de aceder aos 
antepassados etc., e depois, 
finalmente um objeto de arte 
em que toda a função seria 
objeto de uma involução, de 
uma reflexão sobre si própria. 
De tal maneira que o objeto 
de arte nasceria quando se 
poderia fazer, no seu processo 
criativo, essa tal reflexão que 
desfinaliza completamente a 
atividade criativa. O objeto de 
arte seria portanto esse objeto. 
Isso não significa que a esses 
objetos não se possam atribuir 
funções políticas, terapêuticas 
etc. (...) Multiplicidades que 
devêm outras multiplicidades 
e eu encontro uma função 
política, que era mesmo 
possivelmente inconsciente, 
deste inconsciente que é 
convocado no processo 
criativo. Eu sei que deixei 
muitas pontas soltas, mas não 
pude fazer de outra maneira.
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Art work / 
Magical object 
Seminar by José Gil 
(excerpts)
15 December 2016
_
Transcription by Tiago Almeida
Edition by João Pedro Vaz

This seminar accompanied the CIAJG 
exhibition “Objetos Estranhos – 
Ensaio de Proto-escultura” (Strange 
Objects - Proto-culture essay) (2016) 
and anticipated the themes explored 
in the novel “Caos e Ritmo” (Chaos 
and Rhythm), which José Gil was 
already writing at the time, which he 
published two years later.
It was possibly under the influence 
of all this magic that the “Chaos 
and Rhythm” exhibition began to 
be conceived.

(...) I will try to distinguish, as far as 
possible, or at least compare, that 
which I call a magical object and that 
which is usually termed an art work (...)
A magical object is produced in order to 
condense forces, and attract, capture 
and emit forces. What is an art work? 
An art work is an intensified object. 
It is distinct from an ordinary object, 
(...) It is a living object, which is also 
the case for a magical object. There is 
a similarity herein, an identification 
between the magical object and the 
art work. However, there is also a 
difference. The magical object only 
becomes singular, so to speak, when it 
is used. An amulet protects someone, 
but it can also protect someone 
else. It becomes singular through 
the relationship it establishes with a 
specific body. (...) The art work does 
not have such singularisation. The 
art work is distinguished through a 
certain relationship between force 
and form. The art work condenses, 
captures, attracts forces through the 
development of specific forms. But 
the magical object involves something 
quite different. The magical object is 
an object whose forms are incomplete. 
They are still shapeless. This is evident 
in an ex-voto offering or in a voodoo 

doll - why is it that they have no face, 
why are they unfinished? (...) Both the 
art work and the magical object are 
handmade objects. They are intended 
to capture forces. One thing is certain, 
although this has not been extensively 
studied, even in the field ethnology 
- the production of magical objects, 
implies an investment of the forces of 
their makers, in general a “sorcerer” or 
“shaman”. They invest their forces (...). 
Here, too, there seems to be something 
similar, because the artist also invests 
his energies, placing himself in a very 
particular state of mind. We don’t think 
that it is sufficient for artists simply to 
make something. (...)
To create something it is necessary to 
enter a certain state of mind, cognition, 
etc. Speaking generally, I would say 
that the state of mind needed to 
make an art work is close to that of 
psychosis. It is a psychotic state. But it 
is slightly psychotic. Did the artist get 
into a psychotic state to produce an 
installation? Yes, he did. Nobody denies 
this. But also nobody confirms this, 
because it is hidden from view (...)
That is why we say that the artist is 
always dangerously subversive. He will 
disrupt and fragment the well-ordered 
order of things and make them implode 
so that he can subsequently combine 
them and create something new. That 
is a fundamental condition. The artist's 
gaze is a psychotic gaze. A bit like the 
child's gaze. It generates tremendous 
risks. As we all know. Because the 
bigger and more original the work, 
the greater the required intensity of 
the psychotic gaze. This generates 
risks because the artist can get into 
a genuine psychotic state (...) This 
liberates forces, because it fragments 
and decontextualises, i.e. it releases 
forces. Forces of connection. This 
underpins the intensification of the 
work and of the magical object.
But does this involve the same forces, 
captured in the same manner? The 
regime governing the circulation of 
forces of a magical object is distinct 
from that of an art work. A magical 
object creates a plane of circulation 
of hidden forces, as described in 
ethnology, and a plane that remains 
hidden. Hence, that which the shaman 
creates, weaves and moulds by hand, is 
something special. The forces remain 
underground but have effects on the 
surface. [Alfred] Métraux defined magic 

precisely in these terms. Hidden forces 
are very special forces. Although they 
are not visible, they have visible effects. 
But their circulation is nonetheless 
invisible and their nature is invisible. 
This means that they come from within 
- in particular from within the body. 
There is a categorical relationship 
between the inside / outside that is 
different from the inside / outside of 
an art work. Speaking schematically, 
magical forces move from the outside 
to the inside, they enter the body, they 
come from the cosmos, from specific 
instances. They enter the body and 
subsequently leave – creating the 
effect. All of this occurs on a hidden 
plane of circulation.
The art work is very different. The 
circulation of forces generated inside 
the art work, move outside. The 
circulation is in the visible realm, or 
at least conditioned by the visible 
plane, which is the plane of forms, the 
visible forms that have the specificity 
of capturing, through their extension. 
The trajectory of forces in the art work, 
extend the trajectories of its forms.
There is no such thing in the magical 
object. There are proto-forms, embryos 
of unfinished forms. It is an unfinished 
object and does not circulate. What is 
important is the object's own texture, 
the material of the object. (...)
If we look closely at the specific texture 
and intrinsic ability of the magical 
object to become, we have to also 
conclude that the human body has the 
privilege of being a magical object. 
In reality, what is the shaman's body 
when he manipulates forces, exercising 
what may be termed “witchcraft”? He 
transforms his body into a magical 
object. The human body is a magical 
object - because it is the human body, 
among all bodies, among all animals, 
minerals and plants, that has the 
capacity to cease being human. Simply 
that. The human body is a magical 
body in its own right because it has 
this ability to go further, to become 
something else. To become a cosmic 
body, to become a vegetable body, to 
become a mineral body, etc. It is the 
only body in the animal kingdom that 
has this ability. (...) We encounter this 
in the field of dance. The human body 
can transform into a cloud, a hair, a 
God. It has this capacity, but not just 
the body, because the body is also 
not a body. This implies that there 
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is a similarity between the body of a 
shaman and that of a performance 
artist, who transforms his body into an 
art work, assuming a series of different 
forces and characters. To this effect 
we can say that this perhaps will be a 
somewhat humdrum version of that 
which is achieved by the shaman. The 
shaman creates a performance (...)
I wanted to read a very well-known 
step, which is essentially banal, and 
has been cited by many artists, and 
was particularly beautifully described 
by Duchamp, in a famous lecture: “To 
all appearances, the artist acts like 
a mediumistic being who, from the 
labyrinth beyond time and space, 
seeks his way out to a clearing”. 
This positions the artist closer to a 
mediumistic being, i.e. a being who 
moves immediately from cause to 
effect, without any mediation, pursuing 
a non-rational path that lies beyond 
space and time, i.e. uses pragmatic 
reasoning, which is eminently human 
- pragmatic and empirical reasoning 
of space and time. The artist thereby 
immediately achieves a reasoning 
that the power of reason would never 
attain. Possibly. This means that the 
artist has visionary capacities, like that 
of a psychic. Rimbaud used the term 
voyance. This brings us closer to magic. 
To see beyond that which is given to us 
in the visible realm. Why? Because the 
artist will thereby seek a certain type 
of forces. If we agree that the artist 
shares a certain set of attributes with 
the medium, then we must deny him 
the capacity to be fully conscious on 
the aesthetic plane. He sees beyond 
the realm of consciousness. In other 
words the art work that he is going to 
produce extends beyond him. And as 
you know, Duchamp’s lecture ended 
with the famous motto, which became 
the motto of a certain aesthetic, - that 
the spectator produces the art work - 
because the art work extends beyond 
the creator himself and the spectator 
will complete it. In a way this is what 
happens in the magical object. The 
magical object is an object that is 
shapeless, that has a proto-form, to be 
finished in execution, in the practice of 
“witchcraft”, so that it can become. The 
shaman achieves the same economy as 
the artist, when the artist criticises and 
destroys, and breaks down well-coded 
systems. The magical object is already 
decoded and is decodifying and it will 

release forces - that's what it is made 
for. Duchamp, through his description 
of the creative process, draws a parallel 
between the art work and the magical 
object. (...) 
How can we distinguish between the 
art work and the magical object? First, 
I would say the following: an art work, 
as Nelson Goodman has shown, creates 
worlds. (...) A magical object does 
not create a world, a magical object 
needs a world in order to be fulfilled. It 
needs a world. A statuette, a material 
object, is an object that requires a 
world. It needs a context – of rituals, 
chants, evocations, prayers, etc. It is 
not an object like those we see in this 
room. It is an object in motion, within 
a mobile context, and with forces that 
act everywhere and which require, 
call for human action, for example 
that of the shaman. Hence, the world 
is only fulfilled through practice, 
through implementation of the magical 
practice. This is not the case for an art 
work, because the art work is always 
implementing things. It condenses 
the world into itself, within itself, it 
exists beyond itself. But under certain 
conditions we can say, and then I return 
to the question that I raised in the 
beginning - what a beautiful voodoo 
statue, what a beautiful object from 
guinea, or what a beautiful intensified 
mask, a magical object. 
But it is beautiful.
What is the condition that enables 
someone to say that this is an art 
work? For this, it is necessary for it to 
become an object that is inserted in an 
exhibition context, decontextualised 
from its world, wherein we can observe 
its forms. What exactly have we done? 
We have destroyed its functionality. 
The magical object has a purpose. 
Its purpose is to cause effects in 
the world. The magical object will 
modify the world - cause a disease, 
or a catastrophe, make a promise 
about how things should be etc. The 
art work deprives the magical object 
of its purpose. This immerses us in 
the extraordinary work of Kant, who 
glimpsed something - it is not exactly 
what Kant described as being “without 
any representation of a purpose” - but 
the magical object is the readymade. 
We all transform the magical object 
into a readymade, in order to say, note 
the paradox – that this is a beautiful 
object. It is an art work. Because 

the readymade is precisely that. You 
remove the function of a urinal, you 
exhibit the urinal and you practice 
that which Kant once said – you have 
an object without any purpose - now 
observe how beautiful it is. The art 
work appears when there is a kind of 
reflection of the object in relation to 
it itself. The object no longer has a 
purpose, other than a certain nexus of 
its forms and forces. The nexus is not 
only of forms, it is of forms in balance 
with forces. (...)
In reality things are not so schematic. 
There are overlaps - in which for an art 
work only the form is taken care of, 
it has a purpose, and this purpose is 
effective, like that of a magical object. 
It can become a magical object. On 
the other hand, on this basis we could 
establish a kind of staggered stages, 
which are artificial and at the same 
time help us to think. Stages between 
different elaborations. Stages of 
elaboration to reach the art work. 
Starting with the first material magical 
object - which is the human body. 
We have a first stage in which it is the 
shaman’s body that is the magical 
object. But this already implies external 
bodies, talismans, stones, etc. (...) In a 
second stage the art work is a magical 
object, and the magical object is the 
art work. They become blurred in their 
precisely therapeutic functions, or 
in their functions of offering access 
to ancestors, etc. Finally, we have an 
art work in which the entire function 
is the object of an involution, of a 
self reflection. In this way the art 
work would be born when we could 
make, during its creative process, a 
reflection that completely eliminates 
any purpose from the creative activity. 
The art work would therefore be that 
object. This does not mean that these 
objects cannot be assigned political 
or therapeutic functions, etc. (...) 
Multiplicities that are due to other 
multiplicities and I find a political 
function, which was even possibly 
unconscious, of this unconscious that is 
summoned up by the creative process. 
I know I have left a lot of loose ends, but 
I couldn't do it any other way.
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[...]Um festival de demonstração traz 

o mundo a uma cidade, potencial-

mente. Isso muda uma cidade.[...] 

[...]Os profissionais gostam de visitar novos 
lugares encantadores e, em Guimarães, 
a qualidade da hospitalidade é boa, a 
comida e o vinho são ótimos, e tem-se um 
pouco mais de tempo... [...] 
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NS: Olá Ruud! É bom 
vê-lo através do 

Zoom e poder falar consigo 
nestes tempos atípicos. Ao 
passo que nos preparamos 
para uma 7ª edição do 
Westway LAB adaptada, estou 
também animado de poder 
falar consigo sobre algumas 
questões que nos preocupam 
nos tempos que correm. Mas 
comecemos pelo princípio, 
como aliás deve ser. Um 
festival e uma conferência de 
demonstração são pontos de 
encontro para novos artistas, 
profissionais internacionais 
do mundo da música, e 
aqueles têm-se espalhado 
como cogumelos por essa 
Europa fora, complementando 
o circuito comercial dos 
festivais de Verão com um 
“circuito de demonstrações” 
mais alargado no Inverno, e 

alguns eventos na Primavera 
e no Outono. Com base na 
sua experiência, o que é que 
pode partilhar connosco em 
relação à importância destes 
festivais de demonstração 
como o Westway LAB, quer 
em termos regionais, quer 
em termos do impacto na 
internacionalização  
dos artistas? 

RB: Um festival de 
demonstração 

traz o mundo a uma cidade, 
potencialmente. Isso muda 
uma cidade. Há um potencial 
económico enorme em relação 
a um festival de demonstração 
que cresce ano após ano. 
Imagine se pudesse ter o 
Eurosonic ou o Reeperbahn 
na sua cidade, isso iria trazer 
imensas pessoas e imenso 
dinheiro. Isto coloca a cidade 

no mapa, não só durante o 
festival, mas também durante 
todo o ano, se houver uma 
equipa permanente durante 
o ano e um esforço de 
comunicação sólido à volta do 
evento. Além disso, também 
reforça as infraestruturas 
da cidade, ano após ano, em 
relação ao alojamento, aos 
espaços e até ao nível artístico. 
É um estímulo em relação ao 
panorama musical regional, 
bem como à indústria musical 
regional e nacional, além das 
empresas fornecedoras do 
setor. É muito mais do que 
apenas três dias num ano. 

NS: E como é que vê o 
impacto do Covid em 

2020? Quer dizer, já sabemos 
que a indústria dos espetáculos 
ao vivo está parada, mas como 
é que isso afeta a rede de 

contactos, as conferências, ou a 
falta delas…? 

RB: Eu creio que uma 
das principais 

questões é que todos os 
eventos dos festivais de 
demonstração com os quais 
trabalho, ou a maioria dos 
que você e eu visitamos, são 
baseados em música ao vivo. 
Eles têm como base as ideias 
de reunir presencialmente e 
da rede de contactos, esses 
são os dois elementos chave. 
Ou, na verdade, existem três 
elementos principais: ver as 
bandas ao vivo, participar 
em painéis e reuniões 
pessoalmente e, é claro, para 
muitos dos eventos, a parte 
em rede e de negociação é 
fundamental. Não podemos 
fazer isso no formato digital. 
Tivemos esse debate tanto para 

a IFF quanto para a Eurosonic: 
se se faz algo como artista 
mostrando em formato digital, 
ou reuniões em formato 
digital, e conectando-se por via 
digital, então pode cancelar-se 
o evento, porque em todos 
os outros meses do ano isso 
é feito em todo o mundo. 
Podem ver-se bandas no 
YouTube, pode ter-se reuniões 
pelo Skype e os agentes e 
promotores podem ligar uns 
para os outros. Esse tipo de 
comunicação já existe, sempre 
existiu. O motivo pelo qual 
os eventos e as conferências 
de demonstração são tão 
importantes é exatamente 
por causa da parte física, das 
redes pessoais e de conhecer 
com quem queremos ou não 
negociar. A parte digital já 
temos. Mas é claro que agora 
existe uma oportunidade 

que não tínhamos antes: 
aprendemos que ela pode 
ser usada com muito mais 
frequência. Obviamente, os 
hábitos de viagem mudarão; 
todos aprendemos que pode ser 
financeiramente mais rentável 
e economizador de tempo 
usar o Zoom. Agora vemos a 
conveniência disso. 

NS: É uma mudança 
de paradigma nos 

hábitos mais do que na própria 
tecnologia. Já tínhamos a 
tecnologia. Crê ainda que os 
profissionais do nosso setor 
reconhecerão a importância 
de ver uma banda ao vivo e 
de trabalhar e conectar-se 
pessoalmente? 

RB: Eu creio que 
a necessidade 

e a importância disso 

Ruud Berends 
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[...]Para mim, a 

experiência 

digital não é 

uma maneira 

de substituir o 

“ao vivo”, isso 

é impossível.[...] 

aumentaram. Toda a gente 
está ansiosa por se sentar e 
conversar. Por quanto tempo 
pode assistir-se a uma reunião 
digital, ou a uma sequência de 
reuniões no Zoom, comparado 
a quanto tempo pode ficar-se 
sentado e reunir fisicamente, 
depois se conectar em rede 
pela sala e depois se voltar 
a reunir com outros depois 
disso? O tempo de atenção 
é diferente. E, é claro, os 
resultados da conectividade 
que se faz ou não se faz são 
totalmente diferentes também. 

NS: Sim, mas como é 
que os eventos mais 

pequenos prosperam nesse 
sentido, se o calendário for 
digital durante todo o ano e os 
profissionais viajarem menos? 
O que quero dizer é: como 
é que pequenos festivais e 
conferências de demonstração 
prosperarão no mundo 
pós-Covid, especialmente 
devido ao calendário ocupado 
que já tínhamos antes do 
Covid? Para onde é que os 
profissionais internacionais 
escolherão ir e viajar? Parece 
que o túnel ficará mais 
estreito… 

RB: Do ponto de vista 
puramente comercial, 

essa é a recuperação do 
investimento. A recuperação 
do investimento será essencial 
para atrair delegados 
internacionais que desejem 
fazer negócios. Além disso, 
sentir-se bem-vindo, bem 
tratado, ter uma participação 
tranquila... se o cliente tiver 
problemas com os hotéis, 
ele volta para casa zangado. 
É disso que ele se lembrará 
do evento: o problema de 
pagamento no hotel, mesmo 
que possa ter sido um evento 

normal. É realmente sobre 
o cenário todo, mas no final 
do dia a chave para a maioria 
dos profissionais é: vale a 
pena o dinheiro e o tempo 
deles? Por exemplo, por que é 
que iria para Guimarães? Há 
muita singularidade no LAB 
de Westway. As residências 
e os campos de escrita da 
maneira como Rui Torrinha 
os projetou, são únicos no 
sentido de serem tão centrais 
ao evento, quase o núcleo. 
Eles precisam de ser melhor 
integrados na conferência, 
é um fator distintivo. Os 
profissionais gostam de visitar 
novos lugares encantadores 
e, em Guimarães, a qualidade 
da hospitalidade é boa, a 
comida e o vinho são ótimos, 
e tem-se um pouco mais de 
tempo... não é tão apressado 
como na Eurosonic, onde se 
está no Oosterport (Espaço 
da Conferência Eurosonic), 
de manhã até às 17:30h e 
depois as demonstrações 
seguem-se. Mas ainda é 
preciso justificar o tempo 
e o dinheiro a para quem 
trabalhamos ou para a nossa 
própria contabilidade. Faz-se 
isso expandindo a sua rede, 
vendendo os seus serviços ou 
o seu produto, conhecem-se 
novas pessoas, especialmente 
pessoas do mercado local, mas 
também a nível internacional, 
precisamos de nos apresentar 
inovadores, novos produtos 
e maneiras mais inteligentes 
de fazer negócios e detentores 
de um talento incrível. E 
creio que ainda há um longo 
caminho a percorrer para 60% 
ou 70%, ou talvez 80% dos 
eventos de demonstração para 
acertar tudo. É necessário um 
equilíbrio único.
Por exemplo, na experiência 
do Westway LAB Artist Talks 

no Tio Júlio, sentimos como 
se estivéssemos a entrar como 
delegados internacionais 
e achamos extremamente 
charmoso. Eu acho que todos 
os delegados deveriam estar 
lá! Mas nós “não entendemos" 
no início, não percebemos 
que era para os delegados... 
dizia "Palestras de artistas"... 
naquele espaço quando se tem 
um bom copo de vinho verde 
saído da pipa, sentamo-nos lá e 
sentimo-nos agentes, gerentes, 
editores ou qualquer outra 
coisa, ouvimos os artistas falar 
sobre o seu processo criativo e 
nós amamos isso. Nós, do lado 
da indústria, ficamos mais 
desapegados desse processo 
criativo do que gostaríamos 
de estar, porque ficamos 
muito ocupados com coisas 
empresariais... é uma bênção 
para a alma ouvir as pessoas 
falar sobre a sua paixão, 
fazendo o que amam.  
Seria extremamente 
interessante se esses pontos 
pudessem ser ligados no 
Westway LAB, desde as 
residências artísticas até 
às palestras do artista às 
demonstrações todas as 
noites, todos os delegados 
internacionais e empresários 
têm um motivo único para 

procurar talentos e fazer 
negócios. É assim que se 
transforma algo numa 
verdadeira fábrica de 
resultados. 

NS: Então, você diria 
que esse é o tipo de 

modelo de ADN que poderia 
diferenciar Westway do resto. 
Mas e quanto ao impacto das 
plataformas digitais, isso não 
prejudica a incrível experiência 
de estar em Guimarães? 
Como é que se divulga para 
mais pessoas e se mantém a 
experiência mágica? 

RB: Para mim, a 
experiência 

digital não é uma maneira 
de substituir o “ao vivo”, 
isso é impossível. Mas a 
experiência digital pode ser 
uma plataforma de marketing 
e vendas para quem não pode 
comparecer; não apenas 
durante o período do LAB 
de Westway, mas ao longo do 
ano. Pode gravar-se ao vivo 
e alcançar um público muito 
maior em todo o mundo. 

NS: O que me leva à 
reta final das minhas 

perguntas. À medida que os 
concertos começam a ser 
on-line, todo o aspeto dos 
direitos sobre os concertos 
transmitidos ao vivo e onde 
eles são filmados e a quem os 
filmes - e a música - realmente 
pertencem, é incrivelmente 
importante. Haverá uma 
grande quantidade de 
novos conteúdos filmados, 
não apenas este ano com 
demonstrações on-line em 
virtude dos confinamentos, 
mas também de forma 
contínua, no contexto 
dos eventos híbridos de 
demonstração. E grandes 

festivais também vão querer 
filmar e transmitir. Como é 
que vê esse novo horizonte de 
documentação legal, estamos 
prontos enquanto indústria? 

RB: Precisamos de 
legislação em relação 

à transmissão ao vivo de 
concertos. (Na Eurosonic), 
temos um departamento de 
desembargo que lida com 
autorizações para os vários 
canais e parceiros dos media, e 
pode ser confuso. No final de 
contas, começa e termina com 
o proprietário e o fabricante. A 
quem se dá os direitos? E esse 
é o papel do agente, contratado 
pelo artista, para representá-lo 
adequadamente. Os artistas 
precisam de pensar em si 
mesmos mais como negócios e 
agir de acordo, no final do dia, 
essa é a resposta.  
 

NS: Crê que a Europa 
deveria intervir de 

alguma maneira? Já tínhamos 
a diretiva de direitos de autor 
no ano passado e isso está bem 
claro em relação ao UGC e ao 
YouTube, mas temos que ver 
como será transposta pelos 
estados membros… 

RB: Vai ser difícil 
colocar isso na 

agenda europeia neste 
momento, todo a gente está 
a lutar a nível nacional para 
salvar a indústria ou pelo 
menos parte da indústria 
- e nem conversamos com 
Bruxelas adequadamente para 
salvar a indústria musical 
europeia como um todo. As 
propostas que circularam 
são amplamente apoiadas, 
mas sem muita comunicação 
a jusante. Temos redes e até 
projetos europeus que alegam 

que falam por sub-setores 
inteiros, mas esse nem sempre 
é o caso. A prioridade agora é 
salvar primeiro as indústrias 
nacionais, e depois conversar 
com Bruxelas. 

NS: É quase impossível 
ter toda a gente 

representada e que lhes seja 
dada voz adequadamente, 
mesmo a nível nacional, 
portanto a nível europeu fica 
ainda mais difícil. 

RB: Nem toda a gente 
é diretamente 

dependente financeiramente 
apenas da indústria da 
música “ao vivo”, mas, por 
outro lado, toda a gente que 
DEPENDE diretamente 
apenas da indústria da 
música “ao vivo” é atingida 
da pior maneira possível, 
diretamente e gravemente 
ferida. Então, para mim, essa 
é a parte da indústria em que 
devemos concentrar-nos em 
salvar. Os artistas da ETEP 
e MMETA, eles dependem 
desses mecanismos para 
circular na Europa, mas se não 
houver locais para tocar, e se 
eles não tiverem empresas de 
suporte para arrendar e se não 
houver festivais… A revista IQ 
escreveu um artigo sobre uma 
lista de medidas de apoio em 
toda a Europa, por isso, pode 
procurar-se e usar para ajudar 
a pressionar cada governo. 
Depois precisamos de criar um 
lobby adequado em Bruxelas 
que fale em nome do setor “ao 
vivo”. 

NS: Caro Ruud, obrigado, 
sempre inspirador. 

Ver-nos-emos em Outubro, 
física ou digitalmente, na 
7ª edição do Westway LAB. 
Espero que seja pessoalmente.
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Ruud Berends 
Interview
_
Nuno Saraiva 

Ruud Berends is CEO at Networking 
Music, Head of Conference at 
Eurosonic-Noorderslag, Head of the 
ETEP - European Talent Exchange 
Program.

NS: Hello Ruud! Great to see you over 
Zoom and talk to you during these 
bizarre times. As we gear up for an 
adapted 7th edition of Westway LAB I am 
happy to be able to chat with you about 
some of the issues that concern us at 
the present moment. But starting with 
the basics, we should discuss the basics. 
A showcase festival and conference 
is a meeting point for new artists, 
international music professionals, and 
they have spread like wildfire across 
Europe, complimenting the commercial 
festival summer circuit with a more 
spread out “showcase circuit” in the 
winter, some spring, and some fall 
events.  Based on your experience, 
what can you share with us with 
regards to the importance of showcase 
festivals like Westway LAB, both in local 
terms as well as their impact on the 
internationalization of artists?

RB: A showcase festival brings the 
world to a city, potentially. It changes 
a city. There is a potentially huge 
economic aspect as a showcase festival 
grows, year after year. Imagine you 
could have Eurosonic or Reeperbahn 
in your town, that brings in a lot of 
people and a lot of cash. It puts the 
city on the map not just during the 
festival but for the rest of the year, 
provided there is a year-round team 
and solid communication effort around 
the event. Plus it also reinforces the 
infra-structures of the town, year after 
year, on an accommodation level, on 
a venues level, and even on an artistic 
level. It is a stimulus to the local music 
scene, the local and national music 
industry and the supplying sector’s 
related companies. It is so much more 
than just the three days in a year. 

NS: And how do you see the impact of 
Covid in 2020? I mean we all know the 
live industry ground to a halt, but how 
does it impact the networking, the 
conferences, or the lack thereof…?

RB: I think one of the main issues is 
that all showcase festival events that 
I work with, or most of the ones that 
you and I visit, are live-music based 
events. They are based on meeting in 
person to network, these are the two 
key elements. Or actually, there are 
rather three key elements: seeing the 
bands live, participating in panels and 
meetings in person, and of course for 
many of the events the networking 
or doing business part is key. We 
can’t do that in the digital format. We 
had this discussion for both IFF and 
Eurosonic: if you do something like 
artist showcasing in a digital format, 
or meetings in a digital format, and 
networking in a digital format, then 
you might as well cancel your event, 
because in all the other months of the 
year everyone is doing that already. 
You can watch bands on YouTube, you 
can have skype meetings, and the 
agents and promoters can call each 
other. That sort of communication is 
already happening, it always has. Why 
showcase events and conferences are 
so important is exactly because of the 
physical part, the personal networking, 
and getting to know who you want or 
don’t want to do business with. The 
digital part we already have. But of 
course there is an opportunity now that 
we didn’t have before: we have learned 
that it can actually be used much more 
frequently. Of course, traveling habits 
will change, we’ve all learned it can be 
cost effective and time effective via 
Zoom for some purposes. Now we see 
the convenience of it.

NS: It’s a paradigm shift in the habits 
more than the technology. We already 
had the technology. Do you still 
think professionals in our sector will 
recognize the importance of seeing a 
band live, and physically networking 
in person?
 
 
 
 
 
 

RB: I think the necessity and the 
importance of it has increased. 
Everybody is dying for a sit down and 
a proper talk. How long can you watch 
a digital panel on Zoom, or a sequence 
of panels on Zoom, compared to how 
long you can sit in a physical panel, 
then network around the room and 
then sit down for another one after 
that? Your attention span is different. 
And of course, the results from the 
networking you do or don't do are 
entirely different too.

NS: Yes, but how do smaller events 
prosper in that sense, if the calendar 
is year-round digital and professionals 
will travel less? What I mean is, how 
can smaller showcase festivals and 
conferences thrive in the post-Covid 
world, especially given the busy 
calendar we already had before Covid? 
Where will international professionals 
choose to go and travel to? It seems like 
the field will be narrower…

RB: From a purely business point of 
view, that is the return on investment. 
Return on investment will be key to 
attract international delegates who 
want to do business. Also, feeling 
welcome, well treated, a smooth 
participation… if the client experiences 
check out problems with the hotels, 
he goes home angry. That’s what he or 
she will remember about the event: the 
checkout problem at the hotel, even if 
it might have been an ok event overall. 
It’s really about the whole picture, but 
at the end of the day the key for most 
of the professionals is, is it worth their 
money and their time? For example, 
why would you go to Guimarães? 
There is quite a lot of uniqueness in 
the Westway LAB. The residencies and 
writing camps the way Rui Torrinha 
has designed them, they are unique 
in the sense that they are so central 
to the event, almost the core. They 
need to be more integrated into the 
conference, it is a distinguishing factor. 
Professionals like to visit new places 
that are charming, and in Guimarães 
the quality of the hospitality is high, 
the food and wine is great, and you 
have a bit more time… it is not so 
rushed like at Eurosonic where you are 
at Oosterport (Eurosonic Conference 
Venue) from morning until 5:30 and 
then the showcases after that. But still 
you need to justify your time and your 

money to whoever appoints you or to 
your own accountant. You do that by 
expanding your network, selling your 
services or your product, you want to 
meet new people, especially people 
from the local market but also on an 
international level you need to present 
them with innovation, new products, 
cleverer ways of doing business and 
amazing talent. And I think there is 
still a long way to go for 60% or 70% or 
maybe 80% of the showcasing events to 
get everything right. You need a unique 
balance.

For example, the Westway LAB 
Artist Talks experience at Tio Júlio, 
we felt like we were sneaking in as 
international delegates, and we 
thought it was extremely charming. I 
think all the delegates should be there! 
But we didn’t “get it” at first, we didn’t 
realize it was for delegates… it said 
“Artist Talks”… in that space when you 
have a nice glass of vinho verde out 
of the tap, you sit there and if you are 
an agent, a manager, a publisher or 
whatever, you hear the artists talking 
about the creative process and we 
love that. We on the industry side have 
been more detached from that creative 
process than we’d like to be, because 
we get so busy with corporate stuff… it 
is a blessing for the soul to hear people 
talking about their love, doing what 
they love. 

It would be extremely interesting if those 
dots could be connected at Westway 
LAB, from the artistic residencies to 
the artist talks to the showcases each 
evening, every international delegate 
and business person has a unique reason 
to pickup talent and do business. That’s 
how you turn something into a real 
results factory.

NS: So you’d say that’s the sort of DNA 
blueprint that could set Westway apart 
from the rest. But what about this 
impact of the digital, won’t it somehow 
detract from the amazing experience of 
being on the ground in Guimarães? How 
do you get the word out to more people 
AND keep the magic experience going?
 
 

 
 

RB: For me, digital is not a way to 
replace live, that’s impossible. But 
digital can be a marketing and sales 
platform for those who cannot attend; 
not just during the Westway LAB period 
but throughout the year. You can do it 
live and record it and reach a far larger 
audience worldwide.

NS: Which brings me to the final stretch 
of my questions. As concerts migrate 
online, the whole aspect of the rights 
over the live-streamed concerts and 
where they are filmed and who the 
films – and the music – actually belong 
to is incredibly important. There will be 
a wealth of new contents filmed not just 
this year with lockdown online concerts 
but also on an ongoing basis, in the 
context of the hybrid showcase events. 
And large festivals will also want to 
film and stream. How do you see that 
new horizon of legal paperwork, are we 
ready as an industry?
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Um 
festival 
para 
tempos 
incertos

— 
Centro Cultural Vila Flor

—
Manuel Neto

Se o olharmos 
pelo prisma 
do tempo, 

concluímos que o 
Guimarães Jazz 

é uma história de 
incerteza.

Guimarães Jazz
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O princípio da incerteza esteve 
desde sempre associado ao 
jazz – a incerteza do ritmo 
e da melodia, a incerteza da 
vida dos músicos que lhe 
deram origem, a incerteza das 
transformações sociais que 
permitiram a evolução desta 
música ao estatuto de ato de 
cultura – numa primeira fase, 
o progressivo abandono das 
práticas esclavagistas que ainda 
persistiam nos Estados Unidos 
da América determinado 
pela industrialização e, 
mais tarde, pelo advento da 
sociedade pós-industrial 
cujo horizonte prometia a 
plena emancipação cultural. 
Retrospetivamente, também a 
última década do século XX (o 
período em que o Guimarães 
Jazz foi fundado) nos surge 
agora mais claramente 
como a antecâmara de uma 
nova paisagem musical que 
absorveu as formas canónicas 
da música negra norte-
americana em novas linguagens 
miscigenadas e atentas aos 
campos da experimentação 
e da improvisação, assim 
como da música eletrónica. 
Em 1991, em Portugal, o 
jazz começava finamente a 
beneficiar da legitimidade 
artística entretanto plenamente 
consolidada na Europa e (neste 
caso muito tardiamente) no seu 
país de origem, e a motivar a 
curiosidade do público por uma 
forma de expressão artística, até 
aí reservada a uma elite culta e 
privilegiada, que introduzia um 
elemento de instabilidade ao 
panorama musical português.
Em certo sentido, pode dizer-se 
portanto que foi a incerteza 
dos seus fatores que permitiu 
a criação de um projeto com 
as caraterísticas do Guimarães 
Jazz. Idealizado por pessoas 
na sua maioria completamente 

inexperientes na programação 
cultural, o festival sobreviveu 
ao tempo simplesmente porque 
nunca obedeceu a um guião 
pré-determinado e porque 
se propôs inscrever no seu 
manual de normas o princípio 
da insubordinação que é a 
memória genética do jazz. 
Atento às mudanças, estéticas 
mas não só, que ocorriam 
a grande velocidade num 
sistema musical cujas regras 
pareciam na iminência da 
obsolescência, o Guimarães 
Jazz construiu um percurso 
durante os últimos vinte e nove 
anos que sintetiza num mesmo 
momento a transformação 
do jazz em património 
histórico e, simultaneamente, 
a sua reinvenção e absorção 
em idiomas musicais ainda 
inexplorados. Muito para 
além dos nomes dos músicos, 
alguns deles verdadeiramente 
extraordinários, que 
preencheram os cartazes 
das suas edições, muito para 
além do esforço profissional 
coletivo que representa a 
realização de um evento tão 
singular e, afinal de contas, 
improvável como este (ou seja, 
a celebração de uma música 
das margens numa cidade ela 
própria afastado do centro de 
um país periférico da antiga 
Europa), o que a história do 
Guimarães Jazz nos conta é a da 
consubstanciação de um projeto 
de liberdade baseado na recusa 
de destinos predeterminados 
e materializado num esforço 
partilha e de comunicação 
(escrita e não-escrita, tal como 
no jazz) com o público.
Em trinta anos muita coisa 
muda. À nossa volta, o som 
está sempre a mudar: as vozes 
mudam, os materiais em colisão 
são diferentes, as máquinas 
acrescentam novos sons.

Guimarães Jazz 2006 / CCVF /  
Charlie Haden Liberation Music 
Orchestra featuring Carla Bley 

©Márcia Lessa
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Guimarães Jazz 1992 / Café Milenário / DixieGang ©Paulo Pacheco
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O ruído sintetiza o tempo 
e a música organiza esse 
ruído, transformando-o 
num rumor significante de 
existência e na expressão de 
uma presença em constante 
mutação. O Guimarães 
Jazz não quis desde o início 
ser mais do que uma das 
antenas que sintonizam 
essas frequências. Para esse 
efeito, porém, o festival não 
mudou a sua identidade nem 
se subordinou às exigências 
efémeras do presente, antes 
integrou a mudança no 
seu modus operandi, nuns 
casos por adaptação noutras 
por antecipação. Adotou 
as novas potencialidades 
tecnológicas, globalizou-
se, profissionalizou-se e 
interpretou os sinais dados 
pelos criadores – em resumo, 
evoluiu, tal como o mundo, 
tal como a música, e esse é 
talvez a principal razão da sua 
longevidade.
Hoje, no implausível ano 
de 2020, o Guimarães Jazz 
beneficia do reconhecimento 
do público, dos críticos e 
dos músicos de jazz, e pode 
dizer-se com alguma margem 
de segurança que se a sua 
história terminasse aqui, ele 
seria, na pior das hipóteses, 
recordado como um atlas 
inclusivo de diferentes 
estilos musicais, gerações de 
criadores e formas de ver o 
mundo – ou, nas palavras do 
seu diretor artístico, como 
um documento do tempo –, 
que nos seus momentos mais 
brilhantes (tal como acontece 
sempre na grande arte) foi 
como um espelho de nós 
próprios, individualmente 
como seres humanos 
e coletivamente como 
sociedade. Seria, no entanto, 
injusto reduzir o festival à 

sua dimensão estética porque 
o seu lastro se estende aos 
campos da ética e da política. 
No Guimarães Jazz projeta-se 
um modo de estar e uma visão 
que, à imagem da música 
que ele celebra, afirma a sua 
existência sem necessitar 
da legitimação do centro, 
contrariando assim a quase 
absoluta inevitabilidade do 
seu destino histórico.
Na sua essência, o jazz 
expressa o otimismo das 
formas por vir, um otimismo 

consciente da precariedade 
do presente. Mas, tal como 
no passado dos músicos que 
criaram esta tradição musical, 
tal como nas vidas daqueles 
que são os grandes atores 
civilizacionais dos Estados 
Unidos da América – os 
negros –, ao Guimarães Jazz 
aplica-se a mesma máxima: 
o ontem já não existe e o 
amanhã não está garantido. 
É, como dissemos no início, 
uma história de incerteza, a 
história do nosso mundo.

ENGLISH

A festival for 
uncertain times
Guimarães Jazz 

_
Manuel Neto 

Peering through the prism of 
time, it is easy to conclude that 
Guimarães Jazz is based on a story of 
uncertainty.

Jazz has always been inextricably 
linked to the uncertainty principle - the 
uncertainty of rhythm and melody, 
the uncertainty of jazz musicians’ 
lives, the uncertainty of the social 
transformations that have enabled 
this music to evolve to the status of a 
cultural phenomenon. This historical 
evolution was initially linked to the 
progressive abandonment of slave-
related practices that still persisted 
in the United States of America, as a 
result of industrialisation and, later, by 
the advent of post-industrial society 
which promised complete cultural 
emancipation. Retrospectively, the 
1990s (the decade when Guimarães 
Jazz was founded) seem to have been 
the antechamber of a new musical 
landscape that absorbed canonical 
forms of North American black music in 
new miscegenated languages attentive 
to the fields of experimentation, 
improvisation and electronic music. 
Back in 1991, jazz was beginning to 
achieve artistic legitimacy in Portugal. 
It was already completely consolidated 
in Europe and also in its country of origin 
(in this case only at a very late stage). 
A form of artistic expression that had 
previously been reserved to a cultured 
and privileged elite had captured 
the curiosity of the general public, 
introducing an element of instability into 
the Portuguese music scene.
In a certain sense, it can therefore be 
said that it was the very uncertainty 
of the underlying characteristics of 
jazz that made it possible to create a 
project such as Guimarães Jazz. The 
festival was developed by a group of 
people most of whom were completely 
inexperienced in the field of cultural 

programming. It has survived over 
time because it never obeyed a 
predetermined script and its guidelines 
have always included a principle of 
insubordination that constitutes the 
genetic memory of jazz. Aware of 
aesthetic and other changes, that arose 
rapidly in a musical system whose rules 
always seemed to be on the verge of 
obsolescence, over the last 29 years 
Guimarães Jazz has forged a path that 
synthesises the transformation of 
jazz into a form of historical heritage 
while simultaneously celebrating its 
reinvention and absorption in the 
context of hitherto unexplored musical 
languages. At its core, the festival is 
an improbable event - the celebration 
of an outlying musical tradition in a 
remote city of a peripheral country 
in Old Europe. Beyond the illustrious 
list of musicians of previous line-ups, 
which includes truly extraordinary 
performers, and beyond the collective 
professional effort that underpins this 
singular event, the history of Guimarães 
Jazz tells us about the embodiment of a 
project of freedom, based on rejecting 
predetermined destinations and 
materialised through a effort to share 
and communicate (written and non-
written compositions, just as in jazz) 
with the audience.
A great deal has changed over the past 
thirty years. The sound is constantly 
changing around us: the voices change, 
the colliding materials are different, 
as new machines add new sounds. 
Noise synthesises time and this noise is 
structured by the music, transforming 
it into a significant hum of existence 
and the expression of a constantly 
changing presence. From the outset, 
Guimarães Jazz didn’t want to be 
anything more than an antenna able 
to tune into these frequencies. The 
festival therefore didn’t have to change 
its identity nor was it subordinated to 
the ephemeral demands of the present. 
Instead it has integrated change into 
its modus operandi, in some cases 
through adaptation into other forms, 
through anticipation. It has adopted 
new technological, globalized and 
professionalised potentials and 
interpreted the signals sent out by 
the jazz musicians. In short, it has 
evolved, like the world, and like music, 
which is perhaps the main reason for 
its longevity.

Today, in this deeply implausible year 
of 2020, Guimarães Jazz is benefiting 
from recognition from the audience, 
critics and jazz musicians. It can be said 
with a certain degree of certainty that if 
its story ended here, in the worst case 
scenario it would be remembered as 
an inclusive atlas of different musical 
styles, generations of creators and 
ways of seeing the world. In the words 
of its artistic director, it would be 
remembered as “a document of time”, 
which in its most brilliant moments (as 
always happens in great art) has served 
as a mirror of ourselves, individually 
as human beings and collectively as 
a society. However, it would be unfair 
to reduce the festival to its aesthetic 
dimension, because its influence also 
extends to the fields of ethics and 
politics. At Guimarães Jazz, a distinct 
way of being and a vision are projected 
that, like the musical tradition it 
celebrates, affirms its existence 
without any need to legitimate its 
centre, thereby contradicting the 
almost absolute inevitability of its 
historical destiny.
In its essence, jazz expresses the 
optimism of future forms, a sense 
of optimism that is conscious of the 
precariousness of the present. But, 
just as in the past of the musicians 
who created this musical tradition, 
and the lives of those who are the 
great civilisational actors of the United 
States of America - the black people 
-, Guimarães Jazz applies the same 
maxim: yesterday is history, tomorrow 
is a mystery. As we said at the 
beginning, it is a story of uncertainty, 
the story of our world.

Guimarães Jazz 
2002 / Auditório 
da Universidade 
do Minho / 
Sheila Jordan
©Paulo Pacheco
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— 
Loja Oficina

Casa de 
Alberto 

Sampaio
Uma saga de 

quatro gerações

—
Emília Nóvoa Faria e António Martins
Investigadores

Entre os finais dos séculos XVIII e XIX, 
a casa assumiu, simbolicamente, o papel 
de guardiã da história da vida privada de 
quantos, ao longo de sucessivas gerações, 

gozavam o privilégio de a habitar.

Rua D. Maria II, antiga rua dos Mercadores ©Direitos reservados
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Entre os finais dos séculos 
XVIII e XIX, a casa assumiu, 
simbolicamente, o papel de 

guardiã da história da vida privada 
de quantos, ao longo de sucessivas 
gerações, gozavam o privilégio de 
a habitar. Os momentos marcantes 
vividos entre as suas quatro 
paredes, conferem-lhe uma espécie 
de identidade própria, expressa nas 
“pequenas memórias” que fazem 
parte da saga familiar.  
É numa destas casas em que 
Guimarães é pródiga, que José 
António Teixeira, natural de S. 
Romão de Rendufe, com raízes 
paternas em Celorico de Basto, 
e sua mulher Teresa de Abreu 
Cardoso, nascida em S. Martinho 
de Candoso, bisavós maternos de 
Alberto Sampaio, iniciam a sua 
vida em comum. Corria o ano 
de 1784, quando o casal fixou 
residência na rua dos Mercadores, 
onde, no rés-do-chão da habitação, 
com porta aberta para o exterior, 
José António mercadejava 
fazendas de lã.
Num período de sete anos, Teresa 
deu à luz três raparigas e um rapaz. 
Nesse entremez, o seu marido 
geria o negócio de fazendas, ao 
mesmo tempo que consolidava 
uma imagem de sucesso junto 
da comunidade local. Tempos 
prósperos para José António que 
soube capitalizar os lucros do 
empreendimento, investindo na 
compra de diversas propriedades 
em Guimarães e Vizela.  
Com duas filhas em idade de casar, 
já que Maria Clara, a terceira na 
linha da descendência, ingressara 
no Convento de Santa Clara, em 
Vila do Conde, não faltavam, 
por certo, pretendentes a futuros 
genros de José António e de Teresa! 
Os eleitos que conquistaram a 
mão de Ana Rita, a filha mais 
velha, e de Josefa Ermelinda, a 

mais nova, foram dois magistrados 
já com alguma notoriedade: 
António Joaquim da Cunha 
Ribeiro e Moura, senhor da Casa 
de Berrance, e Francisco Barroso 
Pereira, provedor e contador 
da Real Fazenda na comarca de 
Guimarães. A escolha revelar-se-ia 
também algo prolífica. Em pouco 
mais de duas décadas, cada casal 
contribuiu com doze filhos para o 
núcleo familiar de Abreu Teixeira! 
Quanto a José, o único filho varão, 
decidiu também, como sua irmã 
Maria Clara, abraçar a carreira 
eclesiástica, tornando-se cónego 
prebendado da Real Colegiada de 
Nossa Senhora da Oliveira. 
Com o desaparecimento de José 
António, em 7 de Agosto de 1825, 
iniciou-se um novo ciclo na vida 
da família. No seu testamento, 
deixaria em herança ao seu 
filho uma parte significativa 
do património fundiário que 
acumulou, do qual constavam, 
entre outras propriedades, a 
histórica quinta da Fraga e as 
«casas da rua dos Mercadores que 
são em parte foreiras à Casa do 
Proposto e em partes de herdade 
e Dízimas a Deus», incumbindo-o 
ainda de tomar conta do negócio 
de fazendas. 
Nos anos a seguir à morte do pai, 
o cónego José de Abreu Cardoso 
Teixeira, partidário confesso dos 
ideários liberais, viu-se enredado 
nas malhas dos absolutistas, ao 
ponto de ser citado a comparecer 
perante a justiça. A única 
alternativa para evitar o cárcere, 
uma vez afastada a ideia de se 
exilar, foi esconder-se por tempo 
indeterminado, até ocorrer a 
reviravolta por que tanto ansiavam 
os liberais. 
Os dias luminosos de outrora 
começaram, então, a ficar 
ensombrados. Aos sobressaltos 

sentidos por Teresa, já de provecta 
idade, pela iminente prisão do 
filho, juntou-se a dor da morte 
da filha Josefa Ermelinda, em 
Fevereiro de 1832, e dos seus dois 
genros, ambos falecidos em 1833, 
vítimas da epidemia da cólera. 
Teresa não resistiu a tão forte 
abalo, despedindo-se, também ela, 
da vida, em Agosto de 1834. 
Com o passar dos anos tocou a vez 
ao cónego José de Abreu Cardoso 
Teixeira de legar à geração 
seguinte os seus bens patrimoniais. 
A escolha recaiu em Luís Barroso 
Pereira, filho de sua irmã Josefa, a 
quem instituiu por seu herdeiro em 
Outubro de 1838, ficando, porém, 
suas sobrinhas, Teresa e Emília, 
com a reserva do usufruto de tudo 
quanto lhe pertencia, enquanto 
vivessem na sua casa da rua dos 
Mercadores e se mantivessem 
solteiras. Se alguma delas casasse, 
o usufruto passava in solidum para 
a outra. Antevendo a possibilidade 
do seu herdeiro vir a «inquietar 
minhas sobrinhas nesta reserva», 
Emília passaria, então, a ser a sua 
herdeira e, na falta desta, Teresa.  
Nos anos que se seguiram até 
à sua morte, no dia de Natal de 
1843, o cónego presenciou ainda, 
na sua casa, a celebração da 
escritura antenupcial de Emília e 
de Bernardino de Sampaio Araújo, 
juiz substituto da comarca de 
Guimarães, em Maio de 1840, e 
o nascimento de um dos filhos 
do casal, Alberto Sampaio. Do 
património que depositara nas 
mãos de Luís Barroso Pereira, este 
acabaria por vender à sua prima 
Teresa, em Janeiro de 1848, as 
«casas de três sobrados com quatro 
portadas, fazendo frente para 
a dita Rua dos Mercadores» e a 
Quinta da Fraga. 

Na 4.ª e última geração desta saga, 
a dos bisnetos do jovem casal que, 
na segunda metade do século 
XVIII, se radicou no burgo de 
Guimarães, sobressaem os filhos 
de Emília e de Bernardino, cujos 
percursos de vida se cruzam com 
a Casa de Alberto Sampaio: José 
Sampaio, distinto advogado, ao ser 
depositário de parte da herança 
de seus bisavôs, na qualidade 
de herdeiro universal de sua 
tia Teresa, e Alberto Sampaio, 
personalidade vimaranense de 
grande prestígio, que nela teve o 
seu berço.

Emília Ermelinda 
da Cunha 
Sampaio
©Direitos reservados

Testamento de
José António 
Teixeira
©Direitos reservados
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Casa de Alberto 
Sampaio
A saga spanning 
generations  
_
Emília Nóvoa Faria and 
António Martins
Researchers

In the late 18th century and 
throughout the 19th century, the 
house symbolically assumed a defining 
role as the guardian of the history 
of the private lives of the successive 
generations of its inhabitants. The 
remarkable moments experienced 
within the house’s four walls endow 
it with a unique identity, expressed 
through the “small memories” that 
form part of each family history.
Guimarães has many such houses. 
Alberto Sampaio’s maternal great-
-grandparents began their life together 
in one. They were José António Teixeira, 
who was born in São Romão de 
Rendufe, with family roots in Celorico 
de Basto, and Teresa de Abreu Cardoso, 
born in S. Martinho de Candoso. In 1784 
the couple moved to a house in the 
rua dos Mercadores. José António sold 
wool fabrics on the ground floor, from a 
door open to the street.
Over a 7-year period, Teresa gave birth 
to three girls and a boy, while her 
husband ran his trade, selling fabrics, 
consolidating an image of success 
within the local community. These were 
prosperous times for José António and 
he capitalised on his thriving business 
by purchasing several properties in 
Guimarães and Vizela.
Maria Clara, their third child entered 
the Convent of Santa Clara, in Vila 
do Conde, leaving them with two 
daughters of marriageable age. And 
there was no shortage of suitors to 
become their future sons-in-law! 
Their eldest daughter, Ana Rita and 
their youngest daughter Josefa 
Ermelinda, married two well-known 
magistrates: António Joaquim da 
Cunha Ribeiro e Moura, who was lord 
of the Casa de Berrance and Francisco 
Barroso Pereira, the ombudsman and 

accountant of the Royal Treasury in 
the region of Guimarães. Their choices 
had a prolific outcome. In little over 
two decades, each couple added a 
further twelve children to the Abreu 
Teixeira family tree! Their only son, 
José, decided, like his sister Maria 
Clara, to embrace an ecclesiastical 
career. He became a canon, prescribed 
by the Royal Collegiate Church of Nossa 
Senhora da Oliveira.
The patriarch, José António, died 
on August 7, 1825, triggering a new 
cycle began in the family history. He 
bequeathed a significant part of his 
landed properties to his son, including, 
among other properties, the historic 
estate in Fraga and the “houses in the 
rua dos Mercadores, that pay part of 
their rent to the Casa do Proposto (a 
large rural property in Guimarães) and 
in lands and tithes». He also entrusted 
his trade, selling fabrics, to his son.
In the years following his father's death, 
the canon José de Abreu Cardoso 
Teixeira, who supported the liberal 
cause, was hounded by the absolutists 
to the point of being summoned to 
appear before the court. The only 
alternative to prison, after avoiding the 
risk of exile, was to go into hiding for 
an indefinite period, as he waited for 
the social revolution that the liberals 
yearned for.
This ushered in a dark period in the 
family’s history. Teresa, who was already 
of advanced age, was highly disturbed 
by the prospect of her son’s imminent 
arrest, and was grief stricken by the 
death of her daughter Josefa Ermelinda, 
in February 1832, and of her two sons-
-in-law, both of whom died in 1833, 
victims of the cholera epidemic. The 
combined shock was too much for her 
and she passed away in August 1834.
Over the years, canon José de Abreu 
Cardoso Teixeira strove to ensure 
that his patrimonial assets could be 
passed down to the next generation. 
He chose to bequeath his property 
to Luís Barroso Pereira, the son of his 
sister, Josefa, whom he made his heir 
in October 1838. He also declared that 
his nieces, Teresa and Emília, could use 
all his belongings, while they lived in his 
house in the rua dos Mercadores, until 
they married. If either of them married, 
use of the house would pass in solidum 
to the other niece. Anticipating the 
possibility that his heir might "disturb 
my nieces in use of these rights", he 

decided to make Emília his heir and 
Teresa in her absence.  
The canon died on Christmas Day, 1843. 
Three years earlier, in May 1840, he 
witnessed, in his house, the signature 
of the prenuptial deed between Emília 
and Bernardino de Sampaio Araújo, 
a substitute judge of the Guimarães 
district. He also lived long enough to 
see the birth of one of the couple's 
children - Alberto Sampaio. Using the 
assets he had deposited in the hands 
of Luís Barroso Pereira, the latter 
ended up selling to his cousin Teresa, in 
January 1848, the «houses divided into 
three units with four doors, facing the 
so-called Rua dos Mercadores» and the 
Quinta da Fraga.
The fourth and final generation of 
this family saga include the sons of 
Emília and Bernardino, the great- 
-grandchildren of the young couple 
who had settled in Guimarães, in the 
second half of the 18th century. Their 
lives intersected with the history of the 
Casa Alberto Sampaio. José Sampaio, a 
distinguished lawyer, inherited part of 
the legacy from his great-grandparents, 
as the universal heir of his aunt Teresa.  
His brother, Alberto Sampaio, a highly 
prestigious figure in Guimarães, was 
born in the house.

Escritura antenupcial dos pais de Alberto Sampaio ©Direitos reservados
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O Palácio

— 
Palácio Vila Flor

—
Ivo Martins e João Terras

15 ANOS DE ARTE CONTEMPORÂNEA (2006/2020) Em década e meia muitas 
coisas acontecem. As 
alterações verificadas 

entre 2006/2020 dificultaram 
a aquisição de certezas sobre 
o que correntemente pode ser 
definido de arte; de certo modo, 
estas dificuldades alertam para 
o facto de que ninguém poderá 
compreender em absoluto as 
implicações económicas, sociais, 
políticas ou culturais do processo 
artístico, nem perceber a sua 
dimensão ou a sua complexidade. 
Peter Sloterdjik, na sua “Crítica 
da Razão Cínica”, alerta para o 
facto de que a arte é o último 
garante de uma consciência 
soberana e realista, colocando-a 
entre a religião e a ciência; porém, 
contrariamente à primeira, a 
arte não apela à fé, pois tem por 
si a experiência e a vivacidade 
dos sentidos, enquanto que, 
contrariamente à ciência, não 
precisa de circunscrever tão 
estreitamente o seu objecto com 
a experiência. Assim, conclui-se 
que com a arte aprendemos formas 
de sentir e de criar, manifestadas 
numa espécie de liberdade.
Com a abertura do Centro 
Cultural Vila Flor foi possível 
conceber uma série de exposições 
trabalhadas exclusivamente para 
a sala expositiva de um velho 
“Palácio” que era parte de um 
equipamento cultural, único 
e fundamental para a prática 
cultural deste país. Localizado 
num antigo edifício maneirista, 
esta construção tem uma enorme 
dignidade arquitetónica, cuja 
história se associa à vida social e 
cultural da cidade de Guimarães, 
em momentos profundamente 
enraizados no património 
vimaranense. 

No “Palácio”, a arte foi 
percecionada como uma espécie 
de areia movediça subjetiva e 
interior, algo que se manifesta 
de modo imprevisível e flexível, 
suscitando sentimentos de 
escuridão, contradição e debate; 
neste lugar de possíveis a cada 
apresentação tentava-se iludir o 
impossível como tempo vivido 
em que se consumam milagres. 
Na eterna presença fugitiva dos 
artistas que de maneira genuína 
aceitaram trabalhar connosco, 
cada exposição enfrentou o 
paradoxo existencial da duração, 
atravessada e deixada intacta 
pelas turbulências do mundo 
exterior, nuns casos inalcançável, 
noutros num grau zero de sentido; 
apesar das dúvidas, incertezas 
e, por vezes, incongruências, a 
arte apresentada no “Palácio” 
pode ser vista muitas vezes como 
uma abordagem crítica, formas 
bem-humoradas de olhar que 
incluíam um saber revitalizante 
e provocador relativamente aos 
valores conservadores do mercado 
e às lógicas de reconhecimento. 
Num tempo como o atual, onde 
abundam ideários de monocultura 
e mono-informação, apesar da 
comunicação abundante e da sua 
circulação em massa, é impossível 
ficar indiferente a estes 15 anos 
de atividade desenvolvida, no 
contacto com um universo imenso 
e plural de artistas que com a sua 
generosidade muito ajudaram a 
levantar este projeto. Sem eles, 
o “Palácio” nunca poderia ser 
um epifenómeno que levou as 
pessoas a procurarem causas e 
consequências. 
 
 
 

[...] No 
“Palácio”, 
a arte foi 
percecio-
nada como 
uma espécie 
de areia 
movediça 
subjetiva e 
interior [...] 

Palácio Vila Flor ©Paulo Pacheco
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Exposição Pedro Sousa Vieira / 2011 ©Paulo Pacheco
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Exposição Hugo Canoilas / 2011 ©João Octávio Peixoto

 
Por mais espaço verbal que 
todos disponham e usem para 
enquadrar e descrever este espaço 
de exposição, o trabalho aqui 
realizado resiste de um modo 
surpreendente às limitações 
da linguagem. A maneira mais 
expedita de compreender o 
“Palácio” é assumir que nunca 
houve um plano, nem uma carta de 
intenções; alguns dos momentos 
mais relevantes, embora a sua 
seleção seja sempre discutível, 
representam pontos sensíveis 
de referência que orientam o 
observador para a sua descoberta 
pessoal e interior. A produção 
editorial que resultou do trabalho 
curatorial nele desenvolvido 
projeta estas tendências de 
maneira evidente e, apesar de 
não conter todas a informações 
necessárias, revela documentos 
essenciais e suficientemente úteis 
para se entender a sua utilidade, 
desencadeando processos internos 
de compreensão, provocando 
esclarecimentos, provando 
que tudo pode ser compatível, 
mesmo quando as palavras são 
incompatíveis. Sem as reservas 
de um mapa de intenções 
instituído, o lugar do “Palácio” 

agiu todo este tempo como se 
fosse um olhar atento ao eco 
das emergências colectivas e 
individuais daqueles que criam na 
nossa contemporaneidade. Tornou 
a sua dinâmica programática 
numa plataforma arrítmica, 
disruptiva e plural, procurando 
nesta sua intermitência os limites 
da democracia e liberdade dos 
espaços de apresentação Pública, 
constituindo, talvez, utopicamente, 
uma TAZ como diria Hakim Bey, o 
“Palácio” enquanto Zona Autónoma 
Temporária. 
No “Palácio” alerta-se para o facto 
de que pelo entretenimento, é 
possível não destruir o potencial 
criativo e artístico da arte, 
desviando-a das suas tensões 
destrutivas e reativas; é possível 
criar pequenas zonas de liberdade 
e emancipação que enfrentam as 
oposições de defesa arrogantes 
do instituído num sistema cujas 
dinâmicas de afecto e desprezo, 
provocaram o endurecimento 
dos discursos, a perda de leveza 
e a falta de ironia. Que irónica 
hipérbole esta a de se olhar um 
“Palácio”.

Exposição 
Histories of 
Mutual Respect, 
Gabriel Abrantes 
/ 2010 ©Paulo 
Pacheco
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Exposição Manuel Caeiro / 2010 ©Paulo Pacheco
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Exposição "S de Saudade" / 2015 ©Paulo Pacheco

ENGLISH

The Palace
15 years of 
Contemporary Art 
(2006/2020)
_
Ivo Martins and João Terras 

Much has changed over the last fifteen 
years, between 2006/2020, making 
it unclear what can currently be 
defined as art. No one is able to fully 
understand the economic, social, 
political or cultural implications of 
the artistic process, nor its full scale 
or complexity. In his book, “Critique 
of Cynical Reason”, Peter Sloterdjik 
suggests that art is the ultimate 
guarantor of a sovereign and realistic 
conscience, positioning it between 
religion and science. Unlike religion, art 
does not appeal to our faith, since it is 
based on the experience and vivacity 
of our senses, and unlike science, it 
does not need to circumscribe itself 
solely with the empirical realm. We can 
therefore conclude that art teaches us 
different ways to feel and create, and 
constitutes a kind of freedom.
The inauguration of the Centro Cultural 
Vila Flor made it possible to conceive 
a series of exhibitions developed 
exclusively for the exhibition room of the 
old “Palace”, that was part of a unique 
and fundamental cultural facility in 
Portugal. The Mannerist style building 
has tremendous architectural dignity, 
and its long history is associated with 
the social and cultural life of the city of 
Guimarães, and moments deeply rooted 
within local heritage.
In the “Palace”, art was perceived 
as a kind of subjective and interior 
quicksand, something that manifests 
itself in an unpredictable and flexible 
manner, engendering feelings of 
darkness, contradiction and debate. 
In this place of open possibilities, 
each presentation tried to elude the 
impossible, as a moment of experience 
in which miracles happen. Before the 
eternal fleeting presence of artists 
who enthusiastically embraced 
the chance to work with us, each 
exhibition confronted the existential 
paradox of duration, impacted and 

yet and left intact by the turbulence 
of the outside world - in some cases 
unattainable, in others with a zero 
degree of meaning. Notwithstanding 
the many associated doubts, 
uncertainties and incongruities, the 
works of art presented in the “Palace” 
can often be viewed as a critical 
approach, offering good-humoured 
perspectives that incorporate a 
kind of revitalising and provocative 
knowledge of the conservative values 
of the market and prevailing systems 
of recognition. Despite abundant 
forms of communication and mass 
circulation the present era is inundated 
with ideas of monoculture and mono-
information. This makes it impossible 
to remain indifferent to the past 15 
years of activity, in contact with an 
immense and plural universe of artists 
who through their generous spirit have 
helped make this project a reality. 
Without them, the “Palace” could 
never be an epiphenomenon that led 
many people to seek out new causes 
and consequences.
No matter how much verbal space 
everyone has access to, and uses, to 
frame and describe this exhibition 
space, the work achieved herein is 
surprisingly resistant to the limits 
of language. The quickest way to 
understand the “Palace” is to assume 
that there was never a plan or any letter 
of intent. Some of the key moments, 
although their selection is always 
debatable, represent sensitive points 
of reference, that guide the observer 
towards personal and inner discovery. 
The editorial production that resulted 
from the curatorial work developed in 
the “Palace” showcases these trends 
and, although it does not harbour all 
the necessary information, it reveals 
essential and useful documents to 
understand their usefulness, triggering 
internal processes of understanding, 
fostering clarifications, and proving 
that everything can be compatible, 
even when the words themselves 
are incompatible. Without an 
established road map of objectives, 
over the past 15 years the “Palace” 
has always acted as if it were offering 
an attentive gaze towards the echo of 
collective and individual emergencies, 
provoked by those who believe in 
our contemporaneity. It turned its 
programmatic dynamics into an 
arrhythmic, disruptive and plural 

platform. Through its intermittent 
nature, it sought out the limits of 
democracy and freedom of the spaces 
used for public presentation, which 
from a utopian perspective might 
be considered to constitute what 
Hakim Bey calls a TAZ - a Temporary 
Autonomous Zone.
At the “Palace”, we are aware of the 
fact that through entertainment, 
it is possible to safeguard art’s full 
creative potential, diverting it from its 
destructive and reactive tensions. It is 
also possible to create small pockets 
of freedom and emancipation, that 
confront the oppositions of arrogant 
defence of established norms, in a 
system whose dynamics of affection 
and contempt provoke a hardening 
of discourses, loss of lightness and 
absence of irony. Gazing at a “Palace” 
can produce such ironic hyperbole.
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— 
Casa da Memória

A Lupa 
e o 

Labirinto 

—
Francisco Coelho Neves

Aprendi em Guimarães que 
o tamanho de um concelho 
não se firma senão no de um 

mundo. Em S. Paio senti tambores 
a ressoarem no peito e lembrei-me 
da idade das civilizações. Provei 
bolo com sardinha, acabado de 
sair de um forno a lenha em São 
Torcato, amassado pela dona Rosa 
num bailado ancestral entre mãos, 
farinha e água. Dancei numa eira 
em Infantas ao som do acordeão, 
das palmas e das vozes agudas 
da Rosinha e da Maria depois da 
espadelada do linho e de rojões 
regados com malgas de verde tinto. 
Ouvi o ritmo poderoso de grandes 
máquinas têxteis em Pevidém e a 
canção de um tear manual nas mãos 
do senhor Rogério em Moreira de 
Cónegos. No alto da Costa brinquei 
ao pião e joguei chincalhão com o 
senhor Xico, mestre inultrapassável 
em ambas as artes. Sonhei com 
histórias de encruzilhadas que me 
contou o senhor Joaquim, que havia 
crescido em Ronfe e emigrado a salto 
para França na década de sessenta. 
Sentei-me no Largo da Oliveira 
a ouvir as histórias do senhor 

António sobre a clandestinidade e 
a resistência surda de corajosos e 
corajosas que nos ofereceram  
a liberdade. 
Estas são algumas recordações 
que me habitam o misterioso 
labirinto da memória. Havia 
chegado a Guimarães seis anos 
antes da abertura de uma Casa 
que as guardaria e onde hoje as 
revivo e reconstruo, num processo 
ininterrupto de criação e de pertença. 
A memória é um labirinto de 
recantos, de caixas fechadas, 
entreabertas ou escancaradas, de 
curvas cujo fim não se vislumbra, 
de fossos infinitos, de grandes 
muros, de armadilhas camufladas 
ou intencionalmente inventadas, 
de luzes e de sombras. Um lugar 
de composições complexas onde se 
definem ou desfocam imagens de 
celebrações, de aromas, de histórias, 
de danças, de viagens… A memória 
é esse imenso labirinto onde cabe 
todo o nosso tamanho, um tamanho 
medido pela infinitude da condição 
ontológica e da nossa capacidade de 
preservar e de criar memórias. 

[...]A memória é um 
labirinto de recantos, 
de caixas fechadas, 
entreabertas ou 
escancaradas, de 
curvas cujo fim não 
se vislumbra[...]
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Em cada 
núcleo 
desta 
Casa 
vive um 
recanto do 
labirinto da 
memória

ENGLISH

The Magnifying 
Glass and the 
Labyrinth
_
Francisco Coelho Neves

   
I learned in Guimarães that a 
municipality is a world in itself. In S. 
Paio, I felt drums beating loudly in 
my chest and remembered the age of 
civilisations. In São Torcato, I tasted 
some sardine cake, freshly baked in a 
wood-fired oven, after the dough was 
kneaded by Dona Rosa, in an ancient 
dance of hands, flour and water. In 
Infantas, I danced on a threshing 
floor to the sound of an accordion, 
accompanied by the clapping and high-
pitched voices of Rosinha and Maria 
after the linen fibres were separated 
and we ate some rojões (fried pork), 
washed down with a few mugs of vinho 
verde red wine. In Pevidém, I heard 
the powerful rhythms of large textile 
machines and the dulcet tones of Mr. 
Rogério’s manual loom, in Moreira de 
Cónegos. In Alto da Costa, I played 
with a spinning top and chincalhão (a 
Portuguese quoits-style game) with 
Mr. Xico, who is a master of both arts. 
I dreamt about stories of crossed 
destinies recounted by Mr. Joaquim, 
who grew up in Ronfe and emigrated to 
France in the 1960s. I sat in the Largo 
da Oliveira and listened to Mr. António's 
stories about life in the clandestine 
resistance movement and the bravery 
of the men and women who fought for 
our freedom.
These are some of the reminiscences 
that inhabit the mysterious labyrinth 
of memory. I arrived in Guimarães 
six years before inauguration of a 
House whose mission is to store these 
memories and where today I relive and 
reconstruct them, in a constant process 
of creation and belonging.
Memory is a labyrinth formed by secret 
recesses, some closed, half-ajar or wide 
open boxes, and curves whose end we 
cannot glimpse, infinite trenches, huge 
walls, camouflaged or intentionally 
invented traps, lights and shadows. A 
place of complex compositions, where 

images of celebrations, aromas, stories, 
dances, travels are defined or blurred 
... Memory is an immense labyrinth that 
can enclose our full size, measured 
by the infinity of the ontological 
condition and our ability to preserve 
and create memories.
An institution such as the Casa da 
Memória (House of Memory) - which 
is permanently incomplete - identifies 
and suggests new perspectives, 
through processes of collection, 
(re)creation and interpretation of 
heritage. The materialisation of these 
memories (this intangible heritage) is 
a profoundly strange, yet absolutely 
necessary act, that spans millennia 
of human existence and expression. 
Objectifying more or less subjective 
dimensions is the cultural structure 
that helps us localise our soul. The 
ex-voto offerings in São Torcato guard 
part of that secret - like actors on a 
stage, we suspend reality for a moment 
and plunge into the sweet abyss, 
where we can touch other coexisting 
worlds. We create new objects, such 
as illustrations of interior systems, 
handed down from one generation to 
the next, that immortalise the existence 
and awareness of unity, belief, and our 
sense of belonging and identity. The 
concrete reality of a wax foot reveals 
stories about people who through faith 
dematerialise themselves and return 
to reality in the form of wax. This is 
the beauty of the creation of memory 
and heritage that shapes the cultural 
geography of a municipality. Here is the 
depth of each object that inhabits the 
Casa da Memória of Guimarães. Here is 
the story, the visit, the workshop, the 
game and the sense of discovery that 
lies within each of us. 
Today, the exercise pursued by the Casa 
da Memória, a place that harbours the 
identity-based web of Guimarães (and 
beyond), is to use a magnifying glass 
and invite everyone to peer into each of 
the labyrinth’s cells: a suitcase, a brick, 
a typewriter, an agenda, a map, a date, 
a recipe. How many dimensions open 
up when the magnifying glass expands 
each of these worlds? Each of them 
harbours the names of people and 
different stories echo from the infinite 
and dream-filled voice of memory. 
The heritage housed inside the Casa 
da Memória of Guimarães underlies 
the poetics of the encounter between 
(un)memorised worlds. And you have 

to look at them under a magnifying 
glass. With time. Sensitive to the fragile 
condition of memories, both here, 
as in the shadows, both in light, as in 
oblivion. The magnifying glass softens 
our gaze, duplicates our ideas about the 
object and expands our interpretations. 
The magnifying glass is a filter, a time 
machine and a loom, a place of magical 
woodlands where the materialisations 
of individual and collective memories 
are woven.
Each section of this House is a secret 
recess of the labyrinth of memory 
and like roots in the earth, each 
multiplies and is linked in rhizomatic 
constellations, where everything is 
connected. Each secret recess is an 
island of stories to be discovered 
in the richness of a world-museum, 
that is smaller than the geographic 
size of a municipality, but harbours 
the symbolic size of the memories of 
those who sculpted and continue to 
sculpt its identity. As Albert Camus 
concludes, "time carries with us [but] 
there always comes a time when we 
have to carry it." That time reached the 
House of Memory. The proposal is both 
straightforward and profound: looking 
through a magnifying glass, carrying 
time in each corner of the labyrinth 
and giving enough time for that time 
to transform itself into meaning. There 
is no size or limit for each corner. A 
photograph can carry as much meaning 
as a wax foot, and a cantarinha dos 
namorados jug transports the stories of 
a thousand loves announced by a poem.
Take the magnifying glass to the 
labyrinth and listen slowly to the sounds 
that emanate from its secret recesses.

Um centro como a Casa da 
Memória, perenemente incompleto, 
identifica e sugere através de 
processos de recolha, de (re)criação 
e de interpretação do património. 
A materialização de memórias 
(esse património intangível) é 
um ato de elevada estranheza, 
mas de inelutável necessidade, 
que compreende os milénios da 
existência e da expressão humana. 
Objetificar dimensões mais ou 
menos subjetivas é a estrutura 
cultural que nos localiza a alma. 
Os ex-votos de São Torcato 
guardam parte desse segredo; como 
atores num palco, suspendemos 
a realidade por momentos e 
mergulhamos no doce abismo 
onde tocamos outros mundos 
coexistentes. Criamos objetos, 
como ilustrações de sistemas 
interiores perpetuados de geração 
em geração, que imortalizam 
a existência e a consciência de 
unidade, de crença, de pertença 
e de identidade. A concretude de 
um pé de cera conta histórias de 
pessoas que se desmaterializam 
em fé para se restituírem à 
realidade na matéria da cera. Eis 
a beleza da criação da memória 
e do património que desenha a 
geografia cultural de um concelho. 
Eis a profundidade de cada objeto 
que habita a Casa da Memória de 
Guimarães. Eis a história, a visita, 
a oficina, o jogo e a descoberta em 
cada um deles. 
Hoje, o exercício da Casa da 
Memória, o lugar da teia identitária 
vimaranense (e não só), é usar 
a lupa e convidar toda a gente a 
espreitar cada uma das células do 
labirinto: uma mala de viagem, um 
tijolo, uma máquina de escrever, 
uma pauta, um mapa, uma data, 
uma receita. Quantas dimensões 
se abrem quando a lupa aumenta 
cada um destes mundos? Em 
cada um deles nomes de pessoas 
e histórias entoam da garganta 
infinita e sonhadora da memória. 

O património que habita a Casa 
da Memória de Guimarães subjaz 
nesta poética do encontro entre 
mundos (i)memoriados. E é 
preciso olhá-los com lupa. Com 
tempo. Com sensibilidade à frágil 
condição das memórias, tão aqui 
como na sombra, tão na luz como 
no esquecimento. A lupa abranda o 
olhar, duplica o pensamento sobre 
o objeto e expande as leituras. A 
lupa é um filtro, uma máquina 
do tempo e um tear, esse lugar de 
madeiras mágicas onde se tecem 
materializações de memórias 
individuais e coletivas. 
Em cada núcleo desta Casa vive um 
recanto do labirinto da memória 
e cada um deles, como raízes na 
terra, multiplica-se e relaciona-se 
em constelações rizomáticas onde 
tudo está ligado. Cada recanto é 
uma ilha de histórias por descobrir 
na riqueza de um museu-mundo, 
sem o tamanho geográfico de um 
concelho mas o tamanho simbólico 
das memórias de quantos/as 
lhe esculpiram e esculpem a 
identidade. Como Albert Camus 
conclui, “o tempo carrega connosco 
[mas] chega sempre um momento 
em que somos nós a ter de carregá-
lo.” Esse tempo chegou à Casa da 
Memória. A proposta é tão simples 
quanto profunda: olhar com lupa, 
carregar o tempo de cada recanto 
do labirinto e dar tempo suficiente 
para que esse tempo se transforme 
em significado. Não há tamanho 
ou limites para cada recanto. Uma 
fotografia contém tanto quanto 
um pé de cera e uma cantarinha 
carrega as histórias de mil amores 
que um poema anuncia. 
Levemos a lupa para o labirinto e 
ouçamos devagar os sons dos seus 
recantos.
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De repente, as nossas mãos 
tornaram-se suspeitas. 
Nunca teríamos imaginado 

que passavam o seu tempo em 
tantas promiscuidades duvidosas. 
E esta imparável mania que têm 
de oferecer um apoio ao queixo, 
de esfregar olhos cansados, de 
coçar o pescoço, de escarafunchar 
um nariz congestionado antes de 
voltar ao pratinho de tremoços… A 
atualidade levaria quase a esquecer 
que também fazem milagres. Dão 
um jeito do caraças para abrir as 
portas ou teclar no telemóvel e 
também dar um tabefe ao filho que 
passa a vida agarrado ao dele. São 
tão práticas que mesmo futebolistas 
resolvem por vezes usá-las quando 
se vêm em apuros. Sem elas, as 550 
sonatas de Scarlatti seriam muitas 
menos, não teríamos as gravuras 
de Dürer nem o bordado de 
Guimarães e nem mesmo as tortas.
E é certo que uma das áreas de 
atividade da Oficina diz respeito ao 
conjunto de algumas das produções 
mais espantosas das mãos 
humanas: o artesanato, celebrado 
em Portugal nos 33 números de 
uma saudosa revista, desaparecida 
em 2009, que, precisamente, se 
intitulava Mãos. Extremamente 
diverso nas suas formas, gerando 
tanto habilidades pouco inspiradas 
como obras primas assombrosas, 
o artesanato continua a suscitar 
interesse por parte do público, 
como indica a afluência às feiras 
organizadas por inúmeras 
localidades. E é objeto de alguma 
atenção por parte das entidades 
públicas, motivando programas de 
formação, medidas de promoção e 
certificação. Trata-se, portanto, de 
um tema bastante consensual: tal 
como a publicidade diz a propósito 
do que é nacional, pensa-se que 
o que é artesanal é bom. A sua 
diversidade regional é aliás tomada 
como uma ilustração da realidade 
nacional, no entanto, a “cultura 
popular”, que é no fundo impossível 

definir com clareza, é atravessada 
por dinâmicas contraditórias que 
afetam igualmente o artesanato – 
de que não se pode esquecer que, 
além de nem sempre ser muito 
distinto da “arte”, abrange também 
áreas ligadas às indústrias do luxo 
e a universos sociais que nada 
têm de “popular”. Uma irredutível 
tensão entre nostalgia e desejo de 
futuro foi assim o aspeto talvez 
mais marcante dos debates entre 
os participantes no 3º encontro Em 
Concreto, organizado em dezembro 
de 2019 na Casa da Memória pela 
Oficina e o Centro em Rede de 
investigação em Antropologia, e 
cujo tema era Destecer o artesanato.
Uma matéria que é comum ver 
como bastante inócua e, no 
essencial, desligada das grandes 
questões perturbando o presente, 
revela assim partilhar alguns traços 
com a atualidade. Longe de ser 
ligado em exclusivo ao passado, de 
ser só o revelador de uma antiga 
identidade ou um indicador de 
origens, o artesanato pode fornecer 
um ponto de vista eficaz sobre 

o que nos rodeia, aqui e agora. É 
porque nos obriga a considerar e 
analisar algo que é essencial na 
vida humana, nas suas dimensões 
individuais e sociais: o contacto.
Antes de mais, e como é 
óbvio, tocar e ser tocado são 
indispensáveis ao desenvolvimento 
humano, e o artesanato realiza-se 
pelo tato. Mas, além disso, mesmo 
existindo sempre possibilidade 

— 
Loja Oficina

Contacto 
com 

ta(c)to

—
Jean-Yves Durand

Jean-Yves Durand
 
CRIA / UMinho
Investigação financiada 
pela FCT, no âmbito do 
plano estratégico do 
CRIA, Centro em Rede 
de Investigação em 
Antropologia (UIDB/
ANT/04038/2020)

[...]tocar e ser tocado 
são indispensáveis 
ao desenvolvimento 
humano, e o artesanato 
realiza-se pelo tato.[...]

De repente, as nossas mãos 
tornaram-se suspeitas. 

Nunca teríamos imaginado que 
passavam o seu tempo em tantas 

promiscuidades duvidosas. 
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de inovações endógenas, uma boa 
parte da evolução das inspirações, 
das morfologias, dos estilos e 
mesmo de parte dos significados de 
determinados artesanatos decorrem 
de um contacto, de adaptações, 
de adoções. E o primeiro desses 
contactos faz-se com o contexto 
económico. Enquanto os produtos 
artesanais de que gostamos tinham 
um uso, passaram a ser procurados 
pelo seu significado. Eram outrora 
destinados sobretudo à esfera 
doméstica ou a um mercado muito 
local, mas integram agora a economia 
global e têm de responder às 
expectativas de uma clientela difusa 
e cosmopolita. Ora, quando se tem 
um ideal de autenticidade, valor 
sempre associado de maneira mais 
ou menos assumida ou explícita à 
apreciação de um artesanato ligado a 
uma identidade cultural, o que vem 
de fora costuma ser considerado com 
alguma suspeita.
Mas nem sempre o que se 
gostaria evitar é evitável. Sem 
insistir em demasia na metáfora 
epidémica, convém salientar que o 
confinamento cultural nunca existiu 
na história da humanidade, mesmo 

para as populações muito isoladas. 
Os atuais fluxos de ideias podem 
suscitar reações de fechamento, 
atitudes isolacionistas, mas nenhum 
universo cultural conseguiria hoje 
funcionar em autarcia. Tudo na 
humanidade é fluidez e mistura. 
Podemos ter a ilusão da existência 
de realidades estáveis (uma cultura, 
uma língua, uma tradição…) mas 
é só porque a existência humana é 
breve e porque, ainda por cima, a 
nossa memória é curta. 
Perigoso, o contacto pode ser 
enriquecedor, nem que seja porque 
ajuda, por vezes obriga a considerar 
as certezas com uma maior 
distância. Pode forçar a pensar. 
Ora, no encontro de dezembro, 
houve quem dissesse sentir que a 
reflexão não progride: após décadas 
de reflexão e trabalho em prol do 
artesanato, as questões continuam 
iguais, as respostas elusivas. Como 
em qualquer situação de contactos 
inesperados e de emergência, 
agilidade e abertura de pensamento 
são precisas. As nossas mãos não 
podem permanecer suspeitas.

[...] Tudo na 
humanidade 
é fluidez e 
mistura. [...]

ENGLISH

Tactful contact  
_
Jean Yves-Durand 
CRIA / UMinho
Research funded by FCT, within 
the framework of the strategic 
plan of CRIA - Centre for 
Research in Anthropology (UIDB/
ANT/04038/2020)

All of a sudden, our hands have become 
a cause for suspicion. We never 
imagined that they spend so much 
time in so many dubious promiscuities. 
We never thought twice about our 
permanent habit of using them to prop 
up our chin, rub our tired eyes, scratch 
our necks, rub our blocked nose, before 
we snack on some lupin seeds ... The 
current crisis almost makes us forget 
that hands can also work miracles. 
Indeed they can be very “handy” when 
we want to open a door, send an SMS, 
or reprimand our children for spending 
too much time texting. Hands are so 
practical that even footballers use 
them to resolve problems. Without 
hands, Scarlatti would never have 
written 550 sonatas, Dürer would never 
have produced engravings and we 
wouldn’t have Guimarães embroidery 
or the traditional sweet pastries, Tortas 
de Guimarães.
One of A Oficina’s key areas of activity 
is to support some of the most amazing 
hand-made works - handicrafts, 
that were once celebrated through 
33 editions of a fondly-remembered 
magazine, - Mãos (Hands) - which went 
out of print in 2009. With extremely 
diverse forms, generating both 
humdrum skills as well as amazing 
masterpieces, handicrafts continue to 
inspire us, as shown by the droves of 
people who visit market fairs in various 
parts of the country. Handicrafts are 
also supported by public entities, 
through training programmes, support 
initiatives and certification measures. 
This is, therefore, a fairly consensual 
topic: a bit like the advertising slogan 
- “O que é nacional é bom” (What is 
national is good”, we also think that 
which is hand-crafted is good. Its 

regional diversity also illustrates our 
overall national reality.
However, “popular culture” in general, 
which is a concept that is essentially 
impossible to define, encompasses 
a set of contradictory dynamics that 
also affect the world of handicrafts. It 
cannot be forgotten that, in addition 
to often being considered virtually 
an “art” form, handicrafts also 
covers areas that are linked to luxury 
industries and to social universes 
that lie beyond the “popular” classes. 
The irreducible tension between 
nostalgia and a forward-looking 
outlook was perhaps the most striking 
aspect of the debates that took place 
between participants during the 3rd 
encounter of Em Concreto, dedicated 
to handicrafts, held in the Casa da 
Memória in December 2019, organised 
by A Oficina and CRIA (Centre for 
Research in Anthropology).
Although handicrafts are often viewed 
as being trivial and, in essence, 
disconnected from the key issues 
facing us today, it can nonetheless be 
shown to share some traits with the 
contemporary situation. Handicrafts 
are not just linked to the past, or reveal 
an ancient identity or serve as an 
indicator of our origins, they can also 
provide an effective point of view about 
the world around us, right here and 
now. That’s because they force us to 
consider and analyse something that is 
essential to human life, in its individual 
and social dimensions: contact.
First of all, obviously, the act of 
touching and being touched are 
indispensable dimensions of human 
development, and handicrafts depend 
on touch. But, in addition, even 
though there is always the possibility 
of endogenous innovations, a major 
part of the inspirations, morphologies, 
styles and even part of the meanings 
of certain handicrafts results from 
physical contact, adaptations and 
adoptions. The first of these contacts 
is achieved in an economic context. 
While handcrafted products were 
initially purchased due to their 
functional use, they are increasingly 
sought after because of their meaning. 
They were once primarily intended 
for the domestic sphere, or for a 
very local market, but now form part 
of the global economy and have to 

satisfy the expectations of a diffuse 
and cosmopolitan clientele. In this 
context, when we have an ideal of 
authenticity, a value that is always 
associated, in a more or less assumed 
or explicit manner, with appreciation of 
handicrafts linked to a cultural identity, 
that which comes from the outside is 
usually viewed with a certain degree 
of suspicion.
But some things can’t be avoided. 
Without abusing the metaphor of 
an epidemic, it should be noted that 
cultural confinement has never truly 
existed in human history, even for very 
isolated populations. The current flow 
of ideas may lead people to want to 
shut themselves off from the world, 
or foster isolationist attitudes, but 
today, no cultural universe would be 
able to function in isolation. Everything 
in humanity depends on fluidity and 
mixture. We may have the illusion of the 
existence of stable realities (a culture, 
a language, a tradition ...) but it is only 
because human existence is fleeting 
and our memories are short.
Contact can be dangerous, but it can 
also be enriching - if only because it 
helps us, and sometimes forces us to 
consider certainties with a greater 
sense of distance. It can force us 
to think. During the encounter in 
December, some participants said they 
felt that reflection doesn’t generate 
progress - after decades of reflection 
and work in support of handicrafts, 
the underlying questions remain the 
same, and the answers are still elusive. 
As in any situation of unexpected and 
emergency contacts, we must keep an 
agile and open mind. Our hands cannot 
remain a cause for suspicion.
inesperados e de emergência, agilidade 
e abertura de pensamento são 
precisas. As nossas mãos não podem 
permanecer suspeitas.

Amor em 
tempos de 
corona  
©Paulo Pacheco
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Coproduções

 
Teresa Salgueiro 
com Orquestra  
de Guimarães

 
Catarina e a 
beleza de matar 
fascistas 
Tiago Rodrigues

 
Gestos Bravos 
Joana Providência

 
Aldebarã 
Terra Amarela

 
Romeu e Julieta 
A partir de Prokofiev – 
Romeo and Juliet – The 
Three Suites 
Útero

 
A Árvore Branca 
Plataforma285 / 
Raimundo Cosme

Residências 
Artísticas

 
31 agosto – 3 setembro 
CCC - Centro de 
Criação de Candoso 
A Árvore Branca  
Raimundo Cosme 

 
5 – 16 outubro 
CCC - Centro de 
Criação de Candoso 
Ainda Estou Aqui 
Tiago Lima 
[Bolsa Amélia Rey Colaço 
2020] 

 
7 – 16 novembro  
CCC - Centro de 
Criação de Candoso 
Porta-Jazz  
[Guimarães Jazz 2020] 

 

Aurora Negra 
Cleo Tavares, Isabél 
Zuaa e Nádia Yracema 
[Bolsa Amélia Rey 
Colaço 2019]

 
Festival END+ 
Colectivo 84

18 – 27 novembro 
CCC - Centro de 
Criação de Candoso 
Joana von Mayer 
Trindade  
[GUIdance 2021] 

 
4 – 17 dezembro 
CCC - Centro de 
Criação de Candoso 
Catarina Miranda 
[Bolsa 5 Sentidos] 
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Universidade  
do Minho 
 
O protocolo em vigor com a UM 
tem epicentro no polo de Teatro do 
ILCH-UM e foi sendo intensificado 
no terreno, sobretudo a partir da 
utilização intensiva do Espaço 
Oficina pelos laboratórios e alunos 
da Licenciatura (projeto LAB’UM). 
A Oficina iniciou ainda parcerias 
com dois grupos recentemente 
criados dentro da UM, apoiando 
as suas atividades: o GIEP-Grupo 
de Investigação em Estudos da 
Performance e o NELTUM - Núcleo de 
Estudantes da Lic. em Teatro da UM. 
Noutra área artística, o CIAJG começou 
uma colaboração permanente com o 
novo curso de Artes Visuais da Escola 
de Arquitectura da UM, através de 
uma parceria inovadora e singular em 
Portugal. A colaboração será extensa 
e abrangerá partilha de espaços, a 
criação de um seminário comum, a 
utilização dos espaços expositivos, sala 
de conferências e Blackbox para aulas e 
momentos de investigação e projeto de 
várias disciplinas do Curso.

 
Quadrilátero 
Cultural 
 
em parceria com:  
/ Barcelos, Braga e Famalicão

Rede criada entre os quatro bons 
vizinhos, quer tornar-se também um 
instrumento de programação conjunta 
dos espaços culturais e de fixação e/ou 
maior permanência dos artistas locais, 
nacionais e internacionais em interação 
com as comunidades e os projetos de 
mediação cultural de cada concelho.

Performart

 
A PERFORMART – Associação para 
as Artes Performativas em Portugal 
visa a promoção do setor das artes do 
espetáculo e dos seus profissionais, 
a nível nacional e internacional e 
pretende promover as múltiplas formas 
de manifestação cultural e artística no 
âmbito das artes performativas, quer a 
nível nacional quer a nível internacional. 

 
alguns membros da associação:  
/ Teatro do Bolhão 
/ EGEAC 
/ Fundação Casa da Música 
/ Fundação Centro Cultural de Belém 
/ Fundação Serralves 
/ Instituto Politécnico do Porto 
/ OPART 
/ Teatro Experimental do Porto  
/ Companhia de Teatro de Almada 
/ Teatro Nacional D. Maria II 
/ Teatro Nacional São João 
/ Centro de Artes de Espetáculos de 
Viseu 
/ Teatro Meridional; Teatro da 
Didascália 
/ Nome Próprio – Associação Cultural 
/ Teatro e Marionetas de Mandrágora 
/ Ao Cabo Teatro 
/ Teatro da Garagem 
/ Teatro Académico de Gil Vicente  
/ Associação Orquestra de Câmara de 
Cascais e Oeiras 
/ Companhia de Teatro de Braga 
/ entre muitos outros 
 

Rede Portuguesa 
de Museus 
 
A Rede Portuguesa de Museus 
(RPM) é um sistema organizado de 
museus, atualmente composto por 
149 museus, incluindo os museus 
e palácios nacionais tutelados pela 
Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), os museus 
tutelados pelas Direções Regionais 
da Cultura do Continente, dos 
Açores e da Madeira, os palácios 
nacionais geridos pela empresa 
Parques de Sintra-Monte da Lua 
e mais 93 museus que passaram a 
integrar a RPM por candidatura. O 
universo dos 149 museus integrados 
na RPM caracteriza-se pela 
diversidade de tutelas, de coleções, 
de espaços, de atividades educativas, 
de modelos de relação com as 
comunidades e de sistemas de gestão. 
Um sistema organizado de museus, 
baseado na adesão voluntária, 
configurado de forma progressiva 
e que visa a descentralização, 
a mediação, a qualificação e a 
cooperação entre museus. O CIAJG 
foi credenciado na Rede Portuguesa 
de Museus este ano.

Aerowaves  
[Dança]

em parceria com:  
/ Albania Dance Meeting Festival (AL) 
/ D. ID Dance Identity (AT) 
/ Stuk (BE), Derida Dance (BG) 
/ San Vicente Festival (HR) 
/ Street Art Festival (HR) 
/ Dance House Lemesos (CY) 
/ Tanec Praha (CZ), Bora Bora (DK) 
/ Dansehallerne (DK) 
/ Kanuti Gildi Saal (EE) 
/ Annantalo (FI) 
/ La Briqueterie (FR) 
/ Pact Zollverein - Choreographisches 
Zentrum NRW (DE) 
/ Arc for Dance (GR) 
/ Freelance (GR) 
/ Workshop Foudation (HU) 
/ Freelance (IS) 
/ Operaestate Festival Veneto Bassano 
Del Grappa (IT) 
/ Romaeuropa (IT) 
/ Dance Limerick (IE) 

/ Lithuanian Dance Information 
Centre (LT) 
/ Centre de Criation Choregraphic 
Luxembourgeois (Trois C-L) (LU) 
/ Dansens Hus (NO), Dervish&co 
(NO) 
/ Art Stations Foundation 5050 (PL) 
/ Lubelski Teatr Tanca (PL) 
/ O Espaço do Tempo (PT) 
/ National Centre for Dance (RO) 
/ International Dance and 
Performance Center Tsekh (RU) 
/ Institution Student Cultural Centre 
in Novi Sad (RS) 
/ Bratislava in Movement Association 
(SK) 
/ EN-KNAP/Spanski Borci (SK), 
Mercat de les Flors (ES) 
/ Paso a 2 Plataforma Coreográfica 
A.C. / Certamen Coreográfico de 
Madrid (ES) 
/ Dansstationen (SE) 
/ Dansens Hus (SE) 
/ Théâtre Sévelin 36/CIE Philippe 
Saire (CH) 
/ Tanzhaus Zurich (CH) 
/ Dansmakers Amsterdam (NL) 
/ National Kaohsiung Centre For the 
Arts (Weiwuying) (TW) 
/ The Place (GB) 

A mais importante rede europeia 
de apoio à dança contemporânea 
emergente, onde se inclui o  
Centro Cultural Vila Flor como 
presenting partner.

 
Em Trânsito 
[Dança Contemporânea]

em parceria com:  
/ Estúdios Victor Córdon, Lisboa

Programa de colaboração para 
residências artísticas no âmbito 
do GUIdance. Ao abrigo deste 
protocolo, os Estúdios Victor 
Córdon acolherão 3 residências 
de criação por ano, indicadas pela 
direção artística do festival de dança 
contemporânea, GUIdance.

Rede 5 Sentidos 
[Artes Performativas]

em parceria com:  
/ Teatro Micaelense (Ponta Delgada) 
/ Teatro Nacional São João (Porto) 
/ Teatro Municipal da Guarda 
(Guarda) 
/ Teatro Académico Gil Vicente 
(Coimbra) 
/ Teatro Viriato (Viseu) 
/ São Luiz Teatro Municipal 
/ Teatro Municipal do Porto - Rivoli 
e Campo Alegre (Porto) 
/ Cine-Teatro Louletano (Loulé) 
 
Pensada para promover a 
programação cultural e a produção 
artística em rede no âmbito das 
artes performativas, a 5 Sentidos foi 
criada em 2009 por cinco estruturas 
culturais do país, sendo atualmente 
constituída por 10 membros. 

 
Partis 
em parceria com:  
/ Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa  
/ Câmara Municipal de Loulé  
/ Casa da Música, Porto  
/ EGEAC, Lisboa  
/ Teatro Municipal Baltazar Dias, 
Funchal  
/ Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa 
/ Teatro Viriato, Viseu

A partir da experiência do seu 
projeto de "Práticas Artísticas 
para Inclusão Social" - PARTIS, o 
Programa Gulbenkian Coesão e 
Integração Social (PGCIS) convidou 
uma série de parceiros a trabalhar 
numa uma agenda de “arte e 
comunidade”.

I.N.E.S. 
[Música]

em parceria com:  
/ GigMit (DE) 
/ Monkey Week (ES) 
/ Live at Heart (SW) 
/ Sonic Visions (L], MENT (SLV) 
/ Waves (AT), Spring Break (PL) 
/ Liverpool Sound City (UK)

Projeto europeu de cooperação 
financiado pela Europa Criativa, 
onde se integra o Westway LAB 
enquanto membro fundador, 
para promover a circulação e 
capacitação dos artistas e profis-
sionais no setor da música.
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CENTRO INTERNACIONAL DAS  
ARTES JOSÉ DE GUIMARÃES
 
Av. Conde Margaride, 175
4810-535 Guimarães
Tel. (+351) 253 424 715
geral@aoficina.pt
www.ciajg.pt

Horário de bilheteira
terça-feira a domingo
10h00-13h00
15h00-19h00
_
Em dias de espetáculo
1 hora antes / até meia hora depois

Estacionamento
70 lugares em parque coberto

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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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 bilheteira online 
 
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. 
Lotação mín.10/ máx. 25 pessoas 
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 sábado 
das 10h00 às 13h00 e  
das 15h00 às 19h00
(a última visita terá início às 17h30)
  
CIAJG | CDMG 
Terça a domingo 
das 10h00 às 13h00 e  
das 15h00 às 19h00
(a última visita terá início às 17h30)

Visitas realizadas por marcação 
com, pelo menos, uma semana 
de antecedência, através de 
telefone 253424700 ou e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt 

OFICINAS CRIATIVAS  
INFORMAÇÃO GERAL 
Duração 90 min. a 2 horas
Lotação mín.10/ máx. 25 pessoas 
Preço 2,00 eur. 

PROGRAMA VAI E VEM 
1 visita orientada a um dos espaços
+ 1 oficina criativa nas escolas/
instituições 
Preço 2,00 eur. 

Oficinas e visitas realizadas por 
marcação com, pelo menos, uma 
semana de antecedência, através 
de telefone 253424700 ou e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt

 
ALTERAÇÕES 
O programa apresentado nesta 
publicação poderá sofrer alterações 
por motivos imprevistos. 

CASA DA MEMÓRIA  
DE GUIMARÃES 
 
Av. Conde Margaride, 536
4835-073 Guimarães
Tel. (+351) 253 424 716
casadamemoria@aoficina.pt
www.casadamemoria.pt

Horário de bilheteira
terça-feira a domingo
10h00-13h00
15h00-19h00
_
Em dias de espetáculo
1 hora antes / até meia hora depois

 

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

Horário de bilheteira
terça-feira a sábado
10h00-13h00
15h00-19h00
local_Palácio Vila Flor
_
Em dias de espetáculo
1 hora antes / até meia hora depois
local_Bilheteira Central

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

Estacionamento 
144 lugares em parque coberto
 

LOJA OFICINA
 
Rua da Rainha Dª. Maria II, 132
4800-431 Guimarães
Tel. (+351) 253 515 250
geral@aoficina.pt
www.aoficina.pt

Horário de funcionamento
segunda a sábado 
10h00-13h00 
15h00-19h00 

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

 
 

FÁBRICA ASA   
BLACK BOX 
 
Rua da Estrada Nacional 105
Covas - Polvoreira
4835-157 Guimarães 

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



 NOVEMBRO

7 novembro 
CCVF / Café Concerto
Música

Afonso Cabral

12 a 21 novembro 
CCVF
Música

Guimarães Jazz 

23 a 25 novembro 
Escolas de Guimarães
Conferência

Amor de 
Perdição 
Conferência com 
Leonor Barata a partir 
da obra Amor de Perdição de 
Camilo Castelo Branco

28 novembro 
CIAJG / Black Box 
Música

Kel Assouf 
Terra - Ciclo Músicas 
do Mundo

 
 
 
 
 

 

DEZEMBRO

1 a 3 dezembro 
CCVF / Pequeno Auditório
Teatro

Romeu e 
Julieta
Teatro Praga

5 dezembro 2020 a 
6 março 2021 
CCVF / Palácio Vila Flor
Exposição

O Palácio 
15 Anos de Arte Contemporânea 
(2006/2020)

5 dezembro 
CIAJG / Black Box 
Música

Bing & Ruth 

11 e 12 dezembro 
CIAJG / Black Box 
Teatro

A Revolta dos 
Objetos: uma 
conferência 
animada 
Teatro de Ferro 

14 a 19 dezembro 
CCVF / Pequeno Auditório 
Dança

Dentro do 
Coração
Vagar Associação

 
 
 
 
 
15 e 16 dezembro 
CCVF / Palácio Vila Flor 
Transdisciplinar

Festival END+

18 dezembro 
CCVF / Grande Auditório 
Teatro

Aurora Negra
Cleo Tavares, Isabél Zuaa e 
Nádia Yracema
Bolsa Amélia Rey Colaço 2019

SETEMBRO

12 setembro a 1 dezembro 
CCVF / Jardim
Exposição

Observatório 
Natural
CCVF 15 anos

12 setembro 
CCVF / Grande Auditório
Música

Teresa 
Salgueiro com 
Orquestra de 
Guimarães
CCVF 15 anos

18 setembro 
CIAJG / Black Box 
Música

Julinho da 
Concertina
Terra - Ciclo Músicas 
do Mundo

19 setembro 
CCVF / Grande Auditório 
Teatro

Catarina e 
a beleza de 
matar fascistas 
Tiago Rodrigues
Estreia Absoluta

 

 OUTUBRO

outubro 2020 a maio 2021 
Espaço Oficina e CCVF
Formação

Oficinas do 
Teatro Oficina

2 outubro 
CIAJG / Black Box 
Música

Baiuca
Terra - Ciclo Músicas 
do Mundo

7 a 10 e 12 e 13 outubro 
CIAJG / Black Box 
Teatro

Gestos Bravos
Joana Providência

14 a 17 outubro 
CCVF 
Música

Westway 
LAB

24 outubro 
CCVF / Grande Auditório 
Música

Camané & 
Mário Laginha
Aqui Está-se Sossegado

 
 
 
 
 
29 e 30 outubro 
CIAJG / Black Box 
Teatro

As Cidades 
Invisíveis 
Alex Cassal

31 outubro 
CCVF / Grande Auditório  
Dança

Romeu e 
Julieta
A partir de Prokofiev – Romeo and 
Juliet – The Three Suites
Útero

 
 



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, 

com validade de 1 ano e possibilidade de renovação.

A OFICINA

Direção
Presidente 
Adelina Paula Pinto
(Câmara Municipal 
de Guimarães)
Vice-Presidente
António Augusto Duarte Xavier 
Tesoureiro 
Maria Soledade da 
Silva Neves 
Secretário
Jaime Marques
Vogal
Manuel Novais Ferreira
(Casa do Povo de Fermentões)
Conselho Fiscal
Presidente
José Fernandes
(Câmara Municipal 
de Guimarães)
Vogal
Taipas Turitermas, CIPRL
Vogal
Djalme Alves Silva
Mesa da Assembleia Geral
Presidente 
Lino Moreira da Silva 
(Câmara Municipal 
de Guimarães) 
Vice-Presidente
Manuel Ferreira 
Secretário
Jorge Cristino
(CAR - Círculo de Arte 
e Recreio)

Direção Artística 
Fátima Alçada
Direção Executiva
Ricardo Freitas
Programação 
Catarina Pereira (Património e Artesanato)
Fátima Alçada (Artes Performativas / Educação e Mediação Cultural)
Ivo Martins ( Jazz / Artes Visuais)
João Pedro Vaz (Teatro Oficina)
Marta Mestre (Curadoria Geral CIAJG)
Rui Torrinha (Artes Performativas / Festivais)
Assistente de Direção 
Anabela Portilha 
Assistentes de Direção Artística
Cláudia Fontes, Francisco Neves
Educação e Mediação Cultural 
Fátima Alçada (Direção), 
Carla Oliveira, Celeste Domingues, Daniela Freitas, 
João Lopes, Marisa Moreira, Marta Silva
Produção 
Susana Pinheiro (Direção)
Andreia Abreu, Andreia Novais, João Terras, Hugo Dias, 
Nuno Ribeiro, Rui Salazar, Sofia Leite
Técnica 
Carlos Ribeiro (Direção),
João Castro, João Guimarães, Ricardo Santos, 
Rui Eduardo Gonçalves, Sérgio Sá, Vasco Gomes (Direção de Cena)
Serviços Administrativos / Financeiros
Helena Pereira (Direção),
Ana Carneiro, Liliana Pina, Marta Miranda,  
Pedro Pereira, Susana Costa
Instalações
Luís Antero Silva (Direção), 
Joaquim Mendes (Assistente), 
Jacinto Cunha, Rui Gonçalves (Manutenção), 
Amélia Pereira, Anabela Novais, Carla Matos, 
Conceição Leite, Conceição Oliveira, Maria Conceição Martins, 
Maria de Fátima Faria, Rosa Fernandes (Manutenção e Limpeza) 
Comunicação e Marketing
Marta Ferreira (Direção), 
Bruno Borges Barreto (Assessoria de Imprensa),  
Carlos Rego (Distribuição), 
Susana Magalhães, Paulo Dumas (Comunicação Digital), 
Eduarda Fontes, Susana Sousa (Design) 
Andreia Martins, Jocélia Gomes, Josefa Cunha, 
Manuela Marques, Sylvie Simões (Atendimento ao Público) 
Património e Artesanato 
Catarina Pereira (Direção),
Bela Alves (Olaria),
Inês Oliveira (Gestão do Património)
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