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2 NOV
CCVF
VÃO
ERVA DANINHA 

2 NOV
CASA DA MEMÓRIA
GUIA DE VISITA
ÓSCAR GUIMARÃES

2 NOV
CIAJG
A TEIA DA 
ILUSTRAÇÃO
CONFERÊNCIA BIG 
ANTÓNIO GONÇALVES

3 E 4 NOV
CCVF
DO AVESSO
VISITA ENCENADA

3, 10, 17, 19, 24, 
26, 28, 30 NOV
CCVF  

CINECLUBE DE
GUIMARÃES

7 A 16 NOV
CCVF / CIAJG / CONVÍVIO
GUIMARÃES JAZZ
28ª EDIÇÃO

15 NOV
LOJA OFICINA
IN MEMORIAM: 
OS LUGARES DE 
ALBERTO SAMPAIO
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21 A 23 NOV
CCVF 
A MENINA DO MAR   
CENTENÁRIO DE SOPHIA DE 
MELLO BREYNER ANDRESEN 
(1919-2019)

21 NOV
CIAJG 
CONFERÊNCIA   
MARIANA PESTANA, 
FRANCISCO ADÃO
DA FONSECA E 
PEDRO JERVELL 
(SKREI)

22 NOV
CCVF 
BLACK BOMBAIM & 
JOÃO PAIS FILIPE   
[BANHOS VELHOS]
MUSICADORIA 

23 NOV
CIAJG 

ZULU ZULU   
TERRA – CICLO MÚSICAS
DO MUNDO

24, 25, 26 E 
27 NOV
CIAJG 
PONTO DE FUGA   
VISITA PERFORMATIVA

P..26

P.42 

P.38 

 

P.18 

P.20 

ATÉ 1 DEZ
LOJA OFICINA

ANTÓNIO SILVA
EXPOSIÇÃO 

1, 5, 8, 10, 
17, 19, 22, 
28 DEZ
CCVF  

CINECLUBE DE
GUIMARÃES

6 DEZ
CIAJG
A TEIA DA 
ILUSTRAÇÃO
CONFERÊNCIA BIG 
ISABEL BARAHONA

7 DEZ
CCVF
NOUVELLE VAGUE
15TH ANNIVERSARY 
ACOUSTIC

8 A 16 DEZ
CCVF / CIAJG /  
CASA DA MEMÓRIA
TEATRO DA 
MEMÓRIA 
EPÍLOGO
TEATRO OFICINA 25 ANOSPROGRAMA C

O
M

PL
ET

O NO INTERIOR
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DEZEMBRO
NOVEMBER ― DECEMBER 2019
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8, 9 E 10 DEZ
CCVF
DO AVESSO
VISITA ENCENADA

11 E 12 DEZ
CIAJG
AS GRANDES 
CONVERSAS 

11 E 12 DEZ
CIAJG
ARQUIVO PÚBLICO
MANUELA FERREIRA

13 DEZ
CASA DA MEMÓRIA
EM CONCRETO 
DESTECER O 
ARTESANATO +
VEDUTA 13

13 DEZ A 
15 FEV’20
LOJA OFICINA

MARIA FERNANDA 
BRAGA
RETROSPETIVA 
20 ANOS
EXPOSIÇÃO

P.24 

 

P.23 

P.8

P.30 

P.23 

P.34

13 E 14 DEZ
CCVF
A GRANDE SERPENTE
TEATRO OFICINA

14 DEZ
CASA DA MEMÓRIA
GUIA DE VISITA
MONCHO RODRIGUEZ

14 DEZ
CCVF
MICHAL TURTLE
[CAPIVARA AZUL]
 MUSICADORIA

15 DEZ 
CIAJG + CASA DA MEMÓRIA
DOMINGOS 
NOS MUSEUS
OFICINAS / VISITAS / 
ESPETÁCULO 

15 DEZ
CIAJG

PONTO DE FUGA
VISITA PERFORMATIVA

15 A 20 DEZ 
CIAJG
ESTRANHÕES 
E BIZARROCOS
TEATRO
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18 A 20 DEZ
CASA DA MEMÓRIA / 
CIAJG / CCVF
OFICINAS DE FÉRIAS
DE NATAL 

ATÉ 31 DEZ
CASA DA MEMÓRIA 

OS ROSTOS 
DO MEU BAIRRO 
FRATERNA

ATÉ 16 FEV’20
CIAJG
GEOMETRIA SÓNICA 
EXPOSIÇÃO 

ATÉ 16 FEV’20
CIAJG
PLANT REVOLUTION!
EXPOSIÇÃO

TODO O ANO
CASA DA MEMÓRIA
CASA DA MEMÓRIA
TERRITÓRIO E COMUNIDADE
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CIRCO
CONTEMPORÂNEO  

Maiores 
de 12

― ―
60 min.

― ―
10,00 eur /
7,50 eur c/d

Direção Artística 
Vasco Gomes 
Assistência de direção 
e conceção plástica 
Julieta Guimarães 
Cocriação e 
Interpretação 
Leonardo Ferreira e 
Vasco Gomes 
Composição Sonora 
Baltazar Molina 
Iluminação 
Romeu Correia 
Guimarães 
Apoio à Construção 
Jorge Soares 
Técnico de iluminação 
Pedro Nabais 
Assistente técnico 
Rodrigo Matos 
Coprodução 
Rede de Programação 
Cultural 5 Sentidos, no 
âmbito do programa
de Convite à Criação 
Artística Nacional 
Apoio 
República Portuguesa 
- Cultura/Direção-Geral 
das Artes

SÁB 2 NOV, 21H30
GRANDE AUDITÓRIO (PALCO)

VÃO  
ERVA DANINHA

Vão cruza dois criadores, de duas gerações 
diferentes, com técnicas e experiências distintas: 
Vasco Gomes, malabarista e diretor artístico da 
companhia Erva Daninha, e Leonardo Ferreira, 
acrobata recém-formado em França, que já 
passou pelo CCVF em março, com a peça Três, 
apresentada no Circus Arts. 

A contemporary circus show, where risk and illusion lead 
us through the acrobatics and manipulation of objects, 
challenging viewers in an intense and unpredictable 
environment. Vão (They go) involves two artists, from different 
generations, who use varying techniques and experiences: 
Vasco Gomes, a juggler and artistic director from the company, 
Erva Daninha, and Leonardo Ferreira, a recently graduated 
acrobat from France, who performed in the CCVF in March, 
with the work, Three, presented during Circus Arts. 

©
 S

us
an

a 
C

hi
có

REDE 5 SEN
TI D

O
S 

Um espetáculo de circo contempo-
râneo onde o risco e a ilusão nos 
conduzem através da acrobacia e 
manipulação de objetos, desafiando 
o espetador num ambiente intenso 
e imprevisível.
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SÁB 2 NOV, 17H00

GUIA DE VISITA
ÓSCAR GUIMARÃES

Óscar Guimarães nasceu em Guimarães, 
mas o seu percurso foi feito sempre longe 
daqui. Agora, regressa ao sítio onde 
nasceu, a partir da exposição permanente 
da Casa da Memória, que servirá de fio 
condutor à partilha sobre a sua própria 
relação com a cidade. Este escultor, com 
mais de 50 anos de percurso, tem obra 
em espaço público em cidades como o 
Porto, Oeiras e Abrantes, esteve ligado 
à criação da Escola Superior de Arte e 
Design das Caldas da Rainha e dirigiu 
galerias em Cascais e Abrantes.

Óscar Guimarães was born in 
Guimarães, but his journey has always 
been charted far from here. Now he 
is returning to his birthplace, based 
on the permanent exhibition of the 
Casa da Memória, which will serve 
as the motif for sharing ideas about 
his own relationship with the city. 
This sculptor, with over 50 years of 
experience, works in public space 
in cities such as Porto, Oeiras and 
Abrantes, and was linked to the 
creation of the Caldas da Rainha 
School of Art and Design and has 
directed galleries in Cascais and 
Abrantes.

VISITA 
ORIENTADA  

Todas as
idades

 ― ―
Entrada 
gratuita
Lotação 
limitada
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DOM 3 NOV, 17H00

DO AVESSO  
MANUELA FERREIRA

Estas são as últimas oportunidades para 
que o público possa ver o CCVF de uma 
forma surpreendente, neste espetáculo 
que é também uma visita, onde 
armazéns, elevadores e corredores são o 
cenário e também a inspiração. 

The final opportunities for the general 
public to see the CCVF in a surprising 
way, in a performance that is also a 
visit - where warehouses, lifts and 
corridors are the scenery and also the 
inspiration. 

VISITA 
PERFORMATIVA
AOS LUGARES 
SECRETOS DO 
CCVF

Maiores 
de 12

 ― ―
90 min.

― ―
 2,00 eur

PROJETO 
VENCEDOR 
1ª BOLSA GANGUE 
DE GUIMARÃES

Encenação e 
Dramaturgia 
Manuela Ferreira*
Texto 
Ana Arqueiro
Intérpretes 
Mário Alberto 
Pereira*, 
Rita Morais* e 
Tiago Porteiro*
*Artistas do Gangue 
de Guimarães
Design de Luz 
Carlos Ribeiro
Design de Som 
Nuno Eiras

ESCOLAS E GRUPOS
SEG 4 NOV — 10H30 E 15H00

Marcações por tlf. 253 424 700 ou 
e-mail mediacaocultural@aoficina.PT
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The house occupied by the Oficina Shop 
was once owned by Alberto Sampaio, one 
of the fundamental figures in 19th century 
Guimarães. Symbolically, on the date of his 
birthday, a new permanent exhibition centre 
dedicated to his life will be opened in the 
shop, which also invites us to go on a journey 
through the nineteenth century, in search of 
the places that marked his memories.

EXPOSIÇÃO/
PERCURSO  

Todas as
idades

― ―
Entrada 
gratuita 

No dia 16, 
abrimos o 
percurso 
Lugares 
de Alberto 
Sampaio em 
Guimarães 
com uma 
visita à 
cidade, 
orientada 
por diversos 
convidados.
Ponto de 

encontro na 

Loja Oficina 

(Casa de 

Alberto 

Sampaio) 

às 14h30.

A casa que acolhe a Loja Oficina 
já foi de Alberto Sampaio, um dos 
homens fundamentais do século 
XIX em Guimarães. 
Simbolicamente, no dia do seu aniversário, 
inaugura-se um novo núcleo expositivo permanente 
na loja sobre a sua figura, que é também o mote para 
um percurso pela cidade oitocentista em busca dos 
lugares que marcam as suas memórias.

SEX 15 NOV, 18H00
INAUGURAÇÃO

IN MEMORIAM: 
ALBERTO SAMPAIO
NÚCLEO EXPOSITIVO E PERCURSO 
DESENVOLVIDOS POR 
EMÍLIA NÓVOA E ANTÓNIO MARTINS
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O ciclo Musicadoria prossegue a 22 de novembro com os 
Black Bombaim, power trio nascido com ADN rock’n’roll 
e influências psicadélicas, e que foi abrindo o seu universo 
por conta da crescente colaboração com músicos vindos de 
campos como a eletrónica ou o jazz como é o caso de João 
Pais Filipe neste concerto, uma escolha dos Banhos Velhos. 
O último concerto do ano é programado pela Capivara 
Azul – Associação Cultural que traz pela primeira vez 
a Portugal Michal Turtle, músico britânico radicado na 
Suíça, que, nos últimos anos, começou finalmente a ser 
reconhecido como o homem à frente do seu tempo, fruto da 
reedição pela editora holandesa "Music From Memory" de 
"Music From The Living Room" (1983) e de outros registos 
feitos em meados dos anos 1980 e que hoje soam estranha-
mente contemporâneos.

The series continues on November 
22, with Black Bombaim & João Pais 
Filipe, chosen by Banhos Velhos. Black 
Bombaim is a power trio born with 
a rock’n’roll DNA and psychedelic 
influences, which has opened its 
universe due to growing collaboration 
with musicians from fields such as 
electronics or jazz. 
The last concert of the year will be 
chosen by Capivara Azul - Cultural 
Association that will bring Michal 
Turtle to Portugal for the first time. 
Turtle is a British musician based 
in Switzerland, who in recent years 
has begun to be recognised as a man 
ahead of his time, due to the reissue 
by the Dutch publisher “Music From 
Memory” of “Music From The Living 
Room” (1983) and other albums he 
recorded in the mid-1980s, that now 
sound strangely contemporary.

 MÚSICA

Maiores 
de 6

― ―
5,00 eur
3,50 eur c/d
 

_
Paulo Senra 
bateria
João Pais Filipe 
bateria
Tojo Rodrigues 
baixo
Ricardo Miranda 
guitarra

_
Michal Turtle 
guitarra e 
eletrónicas

MUSICA-
DORIA
MUSICA-
DORIA

COM PROMOTORAS 
DE MÚSICA DE 
GUIMARÃES

CICLO DE 
CURADORIA

Black Bombaim © João Pais Filipe por R
enato Cruz SAntos

22.NOV
BLACK 
BOMBAIM & 
JOÃO PAIS 
FILIPE PT)

BANHOS VELHOS

22.NOV
BLACK 
BOMBAIM & 
JOÃO PAIS 
FILIPE (PT)

BANHOS VELHOS

M

ichal Turtle © Direitos reservados

14.DEZ
MICHAL 
TURTLE (UK)

CAPIVARA AZUL

14.DEZ
MICHAL 
TURTLE (UK)

CAPIVARA AZUL

SEX 22 NOV E SÁB 14 DEZ, 23H00
CAFÉ CONCERTO
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TEATRO    

Maiores 
de 6

― ―
45 min.

― ―
2,00 eur

Texto Sophia de 
Mello Breyner 
Andresen 
Música 
Edward Luiz Ayres 
d’Abreu 
Encenação 
Ricardo Neves- 
-Neves 
Cenografia 
Henrique Ralheta 
Construção de 
Cenário 
Alexandre Bobone 
e Thomas Kharel 
Figurinos 
Rafaela Mapril 
Confecção 
Carla Geraldes, 
Lígia Garrido e 
Mónica Feliz 
Luz Luís Duarte 
Vídeo de animação 
e ilustrações 
TEMPER creative 
agency 
Assistentes de 
encenação 
Raquel Mendes e 
Diana Vaz 
Atores 
Ana Valentim, 
Catarina Rôlo 
Salgueiro, 
Nuno Nolasco, 
Rafael Gomes, 
Teresa Coutinho
Músicos 
Ensemble MPMP 
Bethany Carmo 
(oboé e corne 
inglês) 
Miguel Costa 
(clarinetes) 
Miguel Polido 
(saxofones) 
Ricardo Santos 
(fagote) 
Fernando Brites 
(acordeão) 
Daniel Bolito 
(violino) 
Francisca Fins 
(violeta) 
Catarina Távora 
(violoncelo) 
Miguel Menezes 
(contrabaixo) 

SÁB 23 NOV, 17H00
GRANDE AUDITÓRIO

A MENINA DO MAR 
CENTENÁRIO 
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN (1919-2019)

In the year of Sophia de Mello Breyner Andresen’s 
centenary, one of the most beloved titles from the 
Portuguese author’s oeuvre is transformed into a sound 
tale, in which the original story – about a girl who 
lives in the sea and is curious about life on land and a 
boy who lives on land curious about life in the sea – is 
complemented by musically fantastic characters, such 
as a clarinet-playing fish, a saxophone-playing crab 
and a bassoon-playing octopus. Five actors and nine 
musicians will perform on stage in this show created by 
Edward Luiz Ayres d’Abreu, Ricardo Neves-Neves and 
Martim Sousa Tavares.

No Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen, 
um dos títulos mais amados da obra da escritora 
portuguesa transforma-se num conto sonoro, em que 
à história original – a menina que vive no mar curiosa 
pela vida em terra e o menino que vive em terra curioso 
pela vida no mar – se juntam personagens musicalmente 
fantásticas como um peixe clarinetista, um caranguejo 
saxofonista ou um polvo fagotista. Cinco atores e nove 
músicos juntam-se em palco neste espetáculo criado por 
Edward Luiz Ayres d’Abreu, Ricardo Neves-Neves e 
Martim Sousa Tavares.
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Direção Musical 
Martim Sousa 
Tavares 
Produção MPMP 
Duarte Pereira 
Martins 
Produção e 
Comunicação 
Mafalda Simões
Assistentes de 
Produção e 
Comunicação 
Ana Jacques e 
Janaina Gonçalves 
Vídeo 
Eduardo Breda 
Fotografias 
de Cena 
Alípio Padilha 
Apoio à Cena 
Afonso Molinar, 
André Magalhães, 
Camille Bourdeau, 
Camila Valente, 
Carolina Coelho, 
Catarina Silva, 
Margarida Salema 
e Rita Carolina Silva 
Produção MPMP e 
Teatro do Eléctrico 
Coprodução LU.CA, 
Câmara Municipal 
de Lagos, Câmara 
Municipal de Loulé, 
Câmara Municipal 
de Guimarães, 
Teatro Municipal 
de Ovar, Galeria 
da Biodiversidade 
e Teatro Municipal 
do Porto

ESCOLAS E INSTITUIÇÕES
QUI 21 NOV — 15H00   

SEX 22 NOV — 10H30 E 15H00
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Maria Pestana, Francisco Adão 
da Fonseca e Pedro Jervell, 
do coletivo Skrei – Oficina de 
Arquitetura Integrada, conversam 
no CIAJG sobre o projeto Eco-
Visionários: Arte, Arquitetura e 
Novos Media após o Antropoceno, 
apresentado no final do ano 
passado, no MAAT.

Maria Pestana, Francisco Adão da Fonseca 
e Pedro Jervell, from the collective 
Skrei - Integrated Architecture Workshop 
will talk in the CIAJG about the project 
Eco-Visionaries: Art, Architecture and New 
Media after the Anthropocene, presented 
in late 2018, at the MAAT.

QUI 21 NOV, 18H00

CONFERÊNCIAS
CIAJG
MARIANA PESTANA, 
FRANCISCO ADÃO DA FONSECA 
E PEDRO JERVELL (SKREI)

CONFERÊNCIA

Todas as
idades

―  ―
Entrada 
gratuita 
Lotação 
limitada
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O ciclo de músicas do mundo que a 
obra e as coleções de José de Guimarães 
inspiraram ao longo dos últimos meses 
encerra em festa com o concerto de 
Zulu Zulu, banda baseada em Palma de 
Maiorca, em Espanha, mas que, a partir 
da Europa, olha para outras latitudes – 
da bacia do Mediterrâneo a África.

The cycle of world music, Terra, inspired over recent 
months by José de Guimarães’ work and collections 
ends with a great festive moment with a concert 
by Zulu Zulu, a European band based in Palma de 
Mallorca, Spain, that looks to other latitudes - from 
the Mediterranean basin to Africa. 

As reservas de um museu não são um 
lugar para os visitantes. Nem é habitual 
poder olhar para quadros armazenados. 
E, no entanto, é tudo isso que Ponto de Fuga 
permite. E talvez um pouco mais: 
é o corpo no centro do CIAJG. 

Museum reserve collections are not normally open 
to visitors. Nor is it customary to look at stored 
paintings. And yet Vanishing Point allows all these 
things to happen. And maybe a little more: it’s the 
body at the heart of the CIAJG.

SÁB 23 NOV, 21H30
BLACK BOX

ZULU ZULU
TERRA - CICLO MÚSICAS DO MUNDO
CAPIVARA AZUL - ASSOCIAÇÃO CULTURAL

DOM 24 NOV, 17H00

PONTO DE FUGA 
NUNO PRETO

VISITA

Maiores 
de 12

― ―
90 min.

― ―
 2,00 eur

Direção e 
Dramaturgia 
Nuno Preto, 
a partir de 
textos das 
edições do 
CIAJG
Conceção 
Plástica Sara 
Vieira Marques
Interpretação 
Ángela Diaz 
Quintela e Gil 
Mac

MÚSICA

Maiores 
de 6

― ―
7,00 eur / 
5,00 eur

Fi-Lyon 
bateria, 
percussão, 
vibrafone 
e voz
M. Zebra 
baixo, 
precursão, 
bateria e voz
Girafa# 
guitarra, 
sintetizadores, 
trompeta, 
vibrafone 
e voz

ESCOLAS E GRUPOS
SEG 25 + TER 26 + QUA 17 NOV 

10H30 E 15H00

Marcações por tlf. 253 424 700 ou 
e-mail mediacaocultural@aoficina.PT
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ATÉ 16 FEV’20 

PLANT
REVOLUTION!
CURADORIA MARGARIDA MENDES

SALAS #9-11 
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EXPOSIÇÃO

Todas as
idades

― ―
4,00 eur
3,00 eur c/d

terça a
domingo
10h00-13h00
14h00-19h00

COM A PARTICIPAÇÃO DE 
AGÊNCIA, ALEXANDRE ESTRELA, 
COMUNIDADE DE ARTESÃS 
MUJERES DE LA RESISTENCIA EZNL, 
DIOGO EVANGELISTA, 
FILIPA CÉSAR, INHABITANTS, 
JOACHIM KOESTER, 
JOANA ESCOVAL, KNOWBOTIQ, 
MARIA THEREZA ALVES, 
PAULO TAVARES, 
PEDRO NEVES MARQUES, 
PETER ZIN, REGINA DE MIGUEL, 
RICHARD LOWENBERG, 
SUZANNE TREISTER, 
TERENCE MCKENNA, 
TERESA CASTRO, E TEXTOS DE 
AMIN AHMET MUTAWA, ERIK DAVIS, 
FERNANDO GARCIA DORY

APOIO THE SWISS ARTS COUNCIL 
PRO HELVETIA

MARIANA CALÓ E 
FRANCISCO QUEIMADELA, 
JONATHAN ULIEL SALDANHA, 
LAETITIA MORAIS, 
MANON HARROIS, 
MIGUEL LEAL, 
MIKE COOTER, 
PEDRO TUDELA, 
RICARDO JACINTO E 
PEDRO TROPA, 
SARA BICHÃO, 
TOMÁS CUNHA FERREIRA

ATÉ 16 FEV’20 

GEOMETRIA
SÓNICA
CURADORIA NUNO FARIA

SALAS #12,13

PROJETO ORIGINALMENTE APRESENTADO 
NO ARQUIPÉLAGO - CENTRO DE ARTES 
CONTEMPORÂNEAS
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Bilheteira da responsabilidade do 
Cineclube de Guimarães

NOV, 21H45 

CINEMA
CINECLUBE DE GUIMARÃES

DOM 3 

ERA UMA 
VEZ EM... 
HOLLYWOOD
De Quentin Tarantino
Com Margot Robbie, 
Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Al Pacino
2019 | M/16 | 159 min.

Los Angeles, 1969. Rick 
Dalton é um ator de “westerns” 
televisivos que, juntamente 
com o seu duplo e amigo de 
longa data Cliff Booth, chega 
a Hollywood determinado 
a reavivar a sua carreira. 
Ali, os seus destinos vão 
cruzar-se com personagens 
que marcaram uma época. 
Entre elas está a jovem Sharon 
Tate, na altura grávida do 
cineasta Roman Polanski; e 
Charles Manson, cujos crimes 
cometidos por si e pelos seus 
seguidores chocaram o mundo, 
mudaram costumes e deram 
o mote ao fim do movimento 

“hippie”.

DOM 10 

VARIAÇÕES
De João Maia
Com Sérgio Praia, 
Filipe Duarte, Victoria Guerra
2019 | M/12 | 109 min.

António Joaquim Rodrigues 
Ribeiro nasceu a 3 de dezembro 
de 1944, numa pequena aldeia 
do concelho de Amares. Com 
12 anos partiu para Lisboa, 
onde trabalhou como aprendiz 
de balconista e caixeiro. Mais 
tarde cumpriu serviço militar 
em Angola e, em 1975, viajou 
por Londres e Amesterdão, 
onde se descobriu e aprendeu 
a profissão de barbeiro. 
Regressa a Lisboa em 1977, 
onde durante o dia trabalha 
como cabeleireiro, e à noite 
estuda e se dedica à música. Em 
1981, participa no conhecido 
programa “O Passeio dos 
Alegres”, de Júlio Isidro. A sua 
sonoridade diferente e o seu 
estilo inigualável fazem-se 
notar. Em 1982, edita o 
primeiro single, com os temas 

“Povo que lavas no rio”, de 
Amália Rodrigues (a sua grande 
inspiração), e “Estou além”. 
Variações morreu em Lisboa, a 
13 de junho de 1984, devido a 
uma broncopneumonia. Tinha 
39 anos.

DOM 17 

DOR E GLÓRIA
De Pedro Almodóvar
Com Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia, 
Penélope Cruz
2019 | M/16  | 113 min.

O espanhol Salvador Mallo 
possui uma extensa e aclamada 
carreira internacional como 
realizador de cinema. Agora, 
solitário, doente e a atravessar 
uma crise de inspiração, faz 
uma reflexão sobre as escolhas 
feitas ao longo da vida. As suas 
memórias conduzem-no à 
infância, numa pequena aldeia 
espanhola, até aos tempos de 
juventude e idade adulta, já na 
cidade de Madrid. Essa viagem 
fá-lo avaliar a sua relação com 
os pais, os amigos e amantes; 
assim como os sentimentos 
de alegria, tristeza e perda 
que foram deixando marcas 
profundas e o transformaram 
no que é hoje, enquanto 
homem e cineasta.

TER 19 

ASAS
De Larisa Shepitko
Com Mayya Bulgakova, 
Sergey Nikonenko, 
Zhanna Bolotova
1966 | M/16 | 85 min.

Nadezhda Petrukhina viveu 
em tempos dias gloriosos 
como piloto durante a 
Segunda Guerra Mundial. 
Agora, como diretora de uma 
escola, lida com o sufoco e o 
aborrecimento do dia-a-dia.  

DOM 24 

HÁLITO AZUL
De Rodrigo Areias
2019 | M/12 | 81 min.

Parte da adaptação de um 
livro documental sobre a vida 
dos pescadores portugueses 
percorrendo toda a costa de 
Norte a Sul, encontrando 
paralelismos entre a 
atualidade e a vida descrita 
por Raul Brandão há cerca 
de 100 anos atrás. Será um 
filme em duas camadas, a 
primeira a da vida e histórias 
dos pescadores de hoje, vistas 
à luz de uma outra, as histórias 
descritas em Os Pescadores, 
que serão interpretadas pelos 
nossos personagens reais de 
acordo com as suas vivências 
e histórias pessoais. Desta 
forma pretende-se salientar 
a não evolução na vida desta 
tão importante comunidade 
portuguesa face a toda a 
evolução no que os rodeia. 

TER 26 

O CRIME DO  
SR. LANGUE
De Jean Renoir
Com Jules Berry, 
Marcel Lévesque, 
René Lefèvre
1935 | M/12 | 90 min.

Um homem e uma mulher 
chegam a um albergue 
perto da fronteira belga. 
Os hóspedes reconhecem 
o homem pela descrição 
da polícia. O seu nome é 
Amédée Lange, e é procurado 
pelas autoridades por ter 
assassinado Batala em Paris. A 
sua amiga Valentine conta a 
história que levou um homem 
empregado por Batala a 
tornar-se no seu assassino.  

QUI 28 

SANTIAGO,  
ITÁLIA
De Nanni Moretti
2018 | M/12 | 80 min.

Em 1973, no Chile, um golpe 
de Estado depôs Salvador 
Allende e instaurou no poder 
uma junta militar chefiada 
por Augusto Pinochet. A 
oposição a este regime foi em 
muito ajudada pela embaixada 
italiana em Santiago do 
Chile, fazendo com que 
muitos opositores fossem 
extraditados para Itália. Neste 
documentário, Nanni Moretti 
conta a história destes homens.
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SÁB 30, 17H00 

PLAYMOBIL: 
O FILME
De Lino DiSalvo
2019 | M/3 | 99 min.

Marla é a irmã mais 
velha de Charlie. 
Habituada a tê-lo sob 
sua responsabilidade, a 
rapariga fica sem saber 
o que fazer quando, 
durante uma brincadeira, 
percebe que entraram 
misteriosamente 
dentro do universo dos 
Playmobil. Subitamente 
transformados em 
pequenos bonecos de 
sete centímetros e meio, 
com mãos em forma de 
“u”, os dois irmãos vão 
viver uma perigosa (e 
inesquecível) aventura de 
sobrevivência ao lado de 
vikings, agentes secretos, 
“cowboys”, robôs, fadas, 
piratas, motociclistas e 
dinossauros.
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MÚSICA  

Maiores 
de 6

― ―
25,00 eur 
(1ª plateia) / 
23,00 eur 
(2ª plateia)

Marc Collin 
teclas
Olivier Libaux 
guitarra
Melanie Pain 
voz
Phoebe Killdeer 
voz

SÁB 7 DEZ, 21H30
GRANDE AUDITÓRIO

NOUVELLE VAGUE  
15TH ANNIVERSARY ACOUSTIC

Começou aí uma relação intensa com 
Portugal, onde voltaram repetida-
mente, tendo mesmo lançado dois 
discos exclusivamente para o mercado 
nacional. Regressam ao local onde 
tantas vezes foram felizes, com os 
clássicos que os tornaram conhecidos 
e inéditos, que vão ser incluídos num 
novo disco a editar ainda este ano. Em 
palco, neste concerto acústico, estarão 
os músicos Marc Collin e Olivier 
Libaux e as duas vocalistas mais 
icónicas da banda, Phoebe Killdeer e 
Melanie Pain.

It has been 15 years since Nouvelle 
Vague released their first album, 
in which they transformed rock 
classics into jazz-soul songs. They 
then began an intense relationship 
with Portugal, and have returned 
here repeatedly, even releasing 
two albums exclusively for the 
Portuguese market. They now 
return to the place where they 
were so often happy, to perform 
the classic songs that made them 
famous as well as brand new tracks, 
which will be included in a new 
album to be released later this year. 
The performers in this acoustic 
concert include the musicians Marc 
Collin and Olivier Libaux and the 
band’s two most iconic vocalists, 
Phoebe Killdeer and Melani Pain.
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Passaram 15 anos desde 
que os Nouvelle Vague 
lançaram o seu primeiro 
disco, em que transfor-
maram clássicos do rock 
em canções com alma 
jazzística. 
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Teatro da Memória 
O ano do Teatro Oficina encerra-se com um 
programa que dura mais de uma semana, 
voltando a pôr em evidência alguns dos 
momentos que marcaram a celebração dos 25 
anos da companhia, como as visitas perfor-
mativas que estão quase nas suas últimas 
apresentações, ou a reposição do espetáculo 
Arquivo Público. Há espaço ainda para conversas 
com antigos diretores e para uma visita à 
CDMG guiada por Moncho Rodriguez, que foi 
quem primeiro dirigiu a estrutura. Os festejos 
culminam com a estreia de A Grande Serpente, a 
nova produção do TO, construída a partir das 
memórias dos intérpretes do espetáculo fundador 
da companhia, em 1994.

The Teatro Oficina ends the year with a 
programme of activities, lasting more 
than a week, that highlight some of the 
moments that marked the company's 25th 
anniversary celebrations, such as visits to 
performances, now in their final sessions, 
or restaging of the performance, Arquivo 
Público (Public Archive).
There will also be time for conversations 
with former directors and a guided visit to 
the CDMG by Teatro Oficina’s first director, 
Moncho Rodriguez. The celebrations will 
culminate with the premiere of Teatro 
Oficina’s new production, A Grande 
Serpente (The Great Serpent), inspired 
by the memories of the performers of the 
company's founding performance, in 1994.

TEATRO OFICINA
25 ANOS

EPÍLOGO

DOM 8 DEZ 17H00
CCVF

DO AVESSO 
MANUELA FERREIRA
VISITA PERFORMATIVA

QUA 11 E QUI 12 DEZ 
18H30
CIAJG 

AS GRANDES 
CONVERSAS
COM DIRETORES DO  
TEATRO OFICINA 
(1994-2019)

QUA 11 E QUI 12 DEZ 
21H30
CIAJG 

ARQUIVO 
PÚBLICO 
MANUELA FERREIRA 
TEATRO
[2ª BOLSA GANGUE DE 
GUIMARÃES]

SÁB 14 DEZ 17H00
CASA DA MEMÓRIA 

GUIA DE VISITA 
MONCHO RODRIGUEZ

SEX 13 E SÁB 14 DEZ 21H30
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO

A GRANDE 
SERPENTE 
JOÃO PEDRO VAZ
TEATRO

DOM 15 DEZ 17H00
CIAJG 

PONTO DE FUGA 
NUNO PRETO
VISITA PERFORMATIVA

Estas são as últimas oportunidades para 
que o público possa ver o CCVF de uma 
forma surpreendente, neste espetáculo 
que é também uma visita, onde armazéns, 
elevadores e corredores são o cenário e 
também a inspiração. 

The final opportunities for the general public to see 
the CCVF in a surprising way, in a performance that 
is also a visit - where warehouses, lifts and corridors 
are the scenery and also the inspiration.

Os debates públicos que, ao longo 
deste ano, assinalaram os 30 anos de 
existência d’A Oficina e os 25 anos da 
sua companhia de teatro conhecem o seu 
epílogo nestas ‘Grandes Conversas’, que se 
pretendem participativas e abertas a toda 
a comunidade.

The public debates marking this year’s 30th 
anniversary of the foundation of A Oficina and 
the 25th anniversary of its theatre company will 
conclude with these ‘Great Conversations’ - that aim 
to be participatory, open to the entire community.

DOM 8 DEZ, 17H00

DO AVESSO
MANUELA FERREIRA

QUA 11 E QUI 12 DEZ, 18H30

AS GRANDES 
CONVERSAS
COM DIRETORES DO TEATRO OFICINA 
(1994-2019)

VISITA
PERFORMATIVA

Maiores 
de 12

― ―
90 min.

― ―
 2,00 eur

CONVERSA

Todas as 
idades

― ―
Entrada livre 
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ESCOLAS E GRUPOS
SEG 9 + TER 10 DEZ — 10H30 E 15H00

Marcações por tlf. 253 424 700 ou 
e-mail mediacaocultural@aoficina.PT
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Na altura em que o Teatro Oficina 
celebra os 25 anos sobre a icónica peça 
A Grande Serpente, Moncho Rodriguez – 
primeiro diretor artístico da companhia 
– guia-nos numa viagem pelas suas 
próprias memórias de Guimarães, a 
partir da exposição permanente da Casa 
da Memória.

As Teatro Oficina celebrates the 25th anniversary 
of the iconic play, The Great Serpent, Moncho 
Rodriguez - the company’s first artistic director 
- guides us on a personal journey through 
his memories from Guimarães, based on the 
permanent exhibition at the Casa da Memoria.

As reservas de um museu não são um 
lugar para os visitantes. Nem é habitual 
poder olhar para quadros armazenados. 
E, no entanto, é tudo isso que Ponto de 
Fuga permite. E talvez um pouco mais: é o 
corpo no centro do CIAJG. 

Museum reserve collections are not normally open 
to visitors. Nor is it customary to look at stored 
paintings. And yet Vanishing Point allows all these 
things to happen. And maybe a little more: it’s the 
body at the heart of the CIAJG.

SÁB 14 DEZ, 17H00

GUIA DE VISITA 
MONCHO RODRIGUEZ

DOM 15 DEZ, 17H00

PONTO DE FUGA 
NUNO PRETO

VISITA
ORIENTADA

Todas as 
idades

― ―
Entrada 
gratuita
Lotação 
limitada

QUA 11 E QUI 12 DEZ, 21H30

ARQUIVO 
PÚBLICO 
MANUELA FERREIRA 
[2ª BOLSA GANGUE DE GUIMARÃES]

Uma instalação-performance construída 
a partir das memórias de um grupo de 
espetadores de diferentes gerações que 
têm acompanhado os 25 anos do Teatro 
Oficina. Os arquivos da companhia 
de teatro de Guimarães são vistos da 
perspetiva do público. A partir deste 
reservatório de experiências, dois atores 
emprestam o corpo e a voz a estas 
memórias.

An installation-performance based on the 
memories of a group of different generations 
of spectators who have accompanied the 
25 years of the Teatro Oficina. The archives 
of the Guimarães-based theatre company 
are seen from the perspective of the 
general public. Based on this reservoir of 
experiences, two actors lend their bodies 
and voices to these memories.

TEATRO  

Maiores 
de 12

― ―
45 min.

― ―
5,00 eur / 
3,50 eur c/d

Encenação, Texto e 
Conceção Plástica 
Manuela Ferreira
Interpretação 
Carlos Correia e 
Luísa Oliveira
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VISITA
PERFORMATIVA

Maiores 
de 12

― ―
90 min.

― ―
 2,00 eur
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TEATRO  

Maiores 
de 12

― ―
c.60 min.

― ―
 7,50 eur / 
5,00 eur c/d

Criação e 
Interpretação 
João Pedro Vaz
Cocriação e Vídeo 
Pedro Bastos
Cocriação, Cenografia 
e Figurinos 
Sara Vieira Marques
Luz 
Ricardo Santos
Som 
Nuno Eiras
Colaboração 
Bando à Parte
Produção 
Teatro Oficina
Coprodução 
Teatro Nacional 
D. Maria II e 
Teatro Nacional 
São João

O espetáculo que inaugurou a companhia, A Grande 
Serpente, volta a cena, desta feita numa versão a solo 
de João Pedro Vaz que foi construída a partir de 
uma recolha das memórias de vários dos intérpretes 

dessa primeira vez. Este é o ponto de partida para 
uma reflexão sobre o poder do teatro através 

da sua inscrição na memória e nos corpos 
dos que nele participam. Depois da estreia 

em Guimarães, a nova criação será 
apresentada, no primeiro trimestre do 

próximo ano, nos Teatros Nacionais. 

25 years later, the Teatro Oficina 
returns to its origin as it restages 
its inaugural performance, A 
Grande Serpente, this time in a 
version based on a collection of the 
memories of several of the play’s 
original performers. This is the 
starting point for a reflection about 
the power of the theatre, through 
its inscription in the memory and 
bodies of those who participate in it. 
After its premiere in Guimarães, the 
new creation will be presented in 
the first quarter of 2020 in Portugal’s 
National Theatres. 

Passados 25 anos, o 
Teatro Oficina volta ao 
ponto de partida.

GUIMARÃES
CENTRO CULTURAL 
VILA FLOR 
13 E 14 DEZ 2019

LISBOA
TEATRO NACIONAL 
D. MARIA II 
25 E 26 JAN 2020

PORTO
TEATRO CARLOS 
ALBERTO 
19 A 22 MAR 2020

SEX 13 E SÁB 14 DEZ, 21H30
GRANDE AUDITÓRIO

A GRANDE SERPENTE
TEATRO OFICINA
JOÃO PEDRO VAZ
A PARTIR DA MEMÓRIA DA ENCENAÇÃO DE 
MONCHO RODRIGUEZ (1994)
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ATÉ 1 DEZ
ANTÓNIO SILVA

13 DEZ A 15 FEV’20 
INAUGURAÇÃO ÀS 17H00

MARIA FERNANDA BRAGA 
RETROSPETIVA 20 ANOS

Artesão com ateliê em Aldão, António 
Silva entusiasmou-se pela prática do 
modelismo e tornou-se num espe-
cialista em réplicas de embarcações 
históricas. É também um explorador 
da manufatura de instrumentos 
musicais de corda.

Maria Fernanda Braga é uma das 
guardiãs da arte de erguer uma 
Cantarinha dos Namorados e uma das 
mais profícuas ceramistas vimaranen-
ses. Um olhar sobre o seu trabalho, 
onde também cabe a cerâmica 
castreja e religiosa.

An artisan with a workshop in Aldão, 
António Silva was enthusiastic 
about the practice of making model 
ships and planes and then became 
a specialist in producing replicas of 
historic vessels. He also makes string 
instruments by hand.

Maria Fernanda Braga is one of the 
guardians of the art of producing 
Cantarinhas dos Namorados (a jug often 
given on Valentine’s Day) and is also one 
of the most prolific potters in Guimarães. 
A look at her work, which also includes 
religious pottery and pottery linked to 
pre-Roman hilltop farm culture.
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EXPOSIÇÃO

Todas as
idades

― ―
Entrada 
gratuita 

― ―
segunda a 
sábado
10h00-13h00
14h00-19h00 

 

EXPOSIÇÃO

Todas as
idades

― ―
Entrada 
gratuita 

― ―
segunda a 
sábado
10h00-13h00
14h00-19h00
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VISITA

Todas as
idades

― ―
Entrada 
gratuita, 
mediante 
inscrição

A Oficina e o Centro em Rede de Investigação em 
Antropologia da Universidade do Minho voltam 
a associar-se para organizar um encontro em 
torno das questões relacionadas com o património 
cultural imaterial. A intenção é a mesma das duas 
edições anteriores: trabalhar a partir de experiên-
cias de terreno. Desta feita, o tema é o artesanato, 
que se encontra numa altura de grandes e diversas 
incertezas. Na mesma ocasião, será lançado o 
13º volume da revista de estudos em Património 
Cultural, Veduta. 

A Oficina and the University of Minho’s Anthropology 
Research Network Centre will once again hold a meeting 
about issues related to intangible cultural heritage. As in 
the previous two editions, the aim is to explore different 
field experiences. This year’s theme is handicrafts, 
which is experiencing a period of major and various 
uncertainties. The 13º volume of Veduta - the Cultural 
Heritage studies magazine - will also be launched on the 
same occasion. 

SEX 13 DEZ, 9H30-18H00
REPOSITÓRIO

EM CONCRETO
DESTECER O ARTESANATO
VEDUTA 13
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PROGRAMA
 
9h30 
Receção dos participantes

10h00 
Abertura: Presidente 
da Direção d’A Oficina, 
Adelina Paula Pinto

Destecer imagens
pré(per)feitas

10h15
Apresentação: 
Jean-Yves Durand 
(CRIA-UMinho)

Graça Ramos
João Ribeiro da Silva

11h00 
Pausa para café

11h15
Apresentação: 
Jean-Yves Durand 
(CRIA-UMinho)

Bebiana Pereira
Rosa Azevedo
Vera Alves

12h30 
Debate

13h00 
Almoço

Destecer na prática

14h30
Apresentação: 
Catarina Pereira

Ana Saramago 
(Hardcore Fofo)

Conceição Rios
Cristina Vilarinho e 
Alberto Azevedo 
(Projecto A2)

Rita Ruivo

Susana Calado Martins 
e Marco António Santo 
(Barroca – produtos culturais 
e turísticos)

16h30 
Debate

17h00 
Visita à Loja Oficina, com 
inauguração da exposição 
Maria Fernanda Braga - 
Retrospetiva 20 anos

 
Organização 
A Oficina e CRIA - Centro em 
Rede de Investigação em 
Antropologia    
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CIAJG — 10H00

VISITA GUIADA À 
COLEÇÃO PERMANENTE
JOÃO TERRAS

A visita guiada de dezembro vai colocar 
o foco sobre as coleções de arte africana, 
chinesa antiga e pré-colombiana de 
José de Guimarães, que são o coração do 
CIAJG desde a sua abertura. O edifício, a 
sua história e a sua relação com a cidade 
serão também abordados por João Terras, 
que vai orientar este percurso.  

The December guided tour will focus on José de 
Guimarães' African, ancient Chinese and pre-
Columbian art collections, which have been the 
heart of the CIAJG since its opening. The building, 
its history and its relationship with the city will also 
be addressed by João Terras, who will provide the 
guided tour. 

CIAJG — 11H00

CATABRISAS 
DE NATAL
BÁRBARA ANDREZ

Com o Natal à porta, as crianças vão 
ser convidadas a plantar cata-ventos 
por todo o lado: nas árvores, nas janelas 
ou até mesmos nos jardins. Este atelier 
de experimentação plástica recorre ao 
desenho e a técnicas de recorte e colagem 
para construir um cata-vento colorido 
que os participantes podem levar consigo 
para colocar onde quiserem.

With Christmas on the doorstep, children will be 
invited to plant wind vanes everywhere: in trees, 
windows or gardens. This plastic experimentation 
workshop uses drawing and cutting and pasting 
techniques to build a colourful wind vane that 
participants can take anywhere they want.

VISITA
Maiores de 6

OFICINA DE ARTES VISUAIS
Maiores de 6

Os domingos continuam a ser dias de encontros 
nos museus d’A Oficina, mas a nova temporada 
chega com novidades: a programação passa a ser 
concentrada e mais intensa, ocupando apenas 
um dia, a cada dois meses. Os domingos preen-
chem-se com oficinas e espetáculos, conversas 
e visitas encenadas e também com novas visitas 
guiadas às exposições do CIAJG e da CDMG.

Sundays continue to be days of encounters in the museums managed 
by the A Oficina, but the new season includes several novelties. 
The programme is more concentrated and intense, held once every 
two months. These fun-filled Sundays include workshops and 
performances, conversations and staged visits, as well as guided tours 
to the CIAJG’s and CDMG’s exhibitions.

VISITAS/OFICINAS/
ESPETÁCULO  

Público 
geral e Famílias

― ―
2,00 eur 
por atividade

DOM 15 DEZ

DOMINGOS
NOS MUSEUS
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CDMG — 11H00 

SARDÕES E 
PASSARINHAS
ÁLVARO DINIS E LILIANA DUARTE (COR DE 

TANGERINA)

Nesta oficina, os chefs Álvaro Dinis 
Mendes e Liliana Duarte (Restaurante 
Cor de Tangerina) convidam os partici-
pantes a dar vida a Sardões e Passarinhas, 
simultaneamente brincadeiras amorosas 
e doces tradicionais das festividades de 
Nossas Senhora da Conceição e Santa 
Luzia, que acontecem no final do ano em 
Guimarães. 

In this Traditional Flavours Workshop, the chefs 
Álvaro Dinis Mendes and Liliana Duarte (Cor de 
Tangerina Restaurant) invite participants to give 
life to Ocellated Lizards and Birds, and explore 
amorous games and traditional sweets of the 
festivities of Nossa Senhora da Conceição and Santa 
Luzia, which take place at the end of the year in 
Guimarães. 

OFICINA DE SABORES TRADICIONAIS 
Maiores de 6

CIAJG — 15H00

ESTRANHÕES E 
BIZARROCOS
JOANA PROVIDÊNCIA

Joana Providência usa a palavras de José 
Eduardo Agualusa para, num tempo 
só, ler e escrever o mundo interior das 
crianças e o mundo em que estas se 
movimentam. Os Estranhões e Bizarrocos 
do título (da peça e também do livro 
de contos do escritor angolano) são as 
personagens fantásticas, na companhia 
das quais vai ser possível voar para uma 
terra mágica.

Joana Providência uses the words from José 
Eduardo Agualusa’s books, to simultaneously read 
and write the inner world of children and the world 
in which they move. Estranhões e Bizarrocos (the 
title of the play, and also of the Angolan writer's 
book of short stories) are the fantastic characters, 
in the company of whom it will be possible to fly to 
a magical land.

ESPETÁCULO 
Maiores de 6

VISITA PERFORMATIVA
Maiores de 12

CIAJG — 17H00

PONTO 
DE FUGA
NUNO PRETO

Ponto de Fuga é uma viagem misteriosa 
pelo CIAJG, um museu com o mundo 
lá dentro, feito de salas e mais salas, 
escadas e corredores, e lugares invisíveis 
que guardam objetos valiosos. Nesta 
caminhada, o visitante é a personagem 
principal. O que absorve é aquilo que o 
transforma.

Museum reserve collections are not normally open 
to visitors. Nor is it customary to look at stored 
paintings. And yet Vanishing Point allows all these 
things to happen. And maybe a little more: it's the 
body at the heart of the CIAJG. 
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TEATRO    

Maiores 
de 6

― ―
c. 45 min.

― ―
2,00 eur

Texto
José Eduardo 
Agualusa 
Direção Artística 
Joana 
Providência 
Interpretação e 
Cocriação 
Joana 
Mont’Alverne
Apoio Plástico 
Filipe Mendes e 
Susete Rebelo
Música  
Pascal Comelade
Apoio Sonoplastia 
João Félix
Fotografias 
Nuno Matos
Divulgação 
Nuno Matos e 
Materia Creative 
Agency
Direção de 
Produção 
Glória Cheio 
Direção Técnica 
Pedro Vieira de 
Carvalho 
Direção de Cena 
Armanda 
Andrade 
Produção 
Executiva 
Rosa Bessa 

DOM 15 DEZ, 15H00
BLACK BOX  

ESTRANHÕES
E BIZARROCOS 
JOANA PROVIDÊNCIA

Joana Providência uses the words 
from José Eduardo Agualusa’s 
books, to simultaneously read and 
write the inner world of children 
and the world in which they move. 
Estranhões e Bizarrocos (the title 
of the play, and also of the Angolan 
writer’s book of short stories) are the 
fantastic characters, in the company 
of whom it will be possible to fly to a 
magical land, called “The Country of 
Contrarie”s, where a father becomes 
a mother and tells the story of the 
World’s First Firefly.

Joana Providência usa a palavras de 
José Eduardo Agualusa para, num tempo 
só, ler e escrever o mundo interior das 
crianças e o mundo em que estas se 
movimentam. Os Estranhões e Bizarrocos 
do título (da peça e também do livro 
de contos do escritor angolano) são as 
personagens fantásticas, na companhia 
das quais vai ser possível voar para 
uma terra mágica chamada O País 
dos Contrários, onde um pai se tornou 
mãe para contar a história do Primeiro 
Pirilampo do Mundo.
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QUA 11 DEZ, 10H00–13H00 
CCVF / SALA DE ENSAIOS 

FORMAÇÃO
PARA PROFESSORES

Formação com a coreógrafa 
Joana Providência acerca do 
processo de construção do 
espetáculo Estranhões e Bizarrocos. 

Training with choreographer Joana 
Providência about the construction 
process of the show Estranhões e 
Bizarrocos.

ESCOLAS E INSTITUIÇÕES
SEG 16 A SEX 20 DEZ  
10H30, 14H30 E 16H00
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QUA 18 A SEX 20 DEZ

OFICINAS DE 
FÉRIAS NATAL 

QUA 18 DEZ, 10H00 E 15H00
CIAJG 

A ESCALA DA 
FRONTEIRA
FRANCISCO NEVES 

Através do desenho, da imagem e da 
palavra, recorrendo a retroprojeto-
res, tintas, lupas, elementos minerais e 
vegetais, os participantes são convidados 
a refletir sobre a sua existência, as formas 
de vida que coexistem no planeta e a 
relativizar fronteiras. 

Using drawings, images and words, and overhead 
projectors, paints, magnifying glasses, mineral and 
vegetal elements, participants are invited to reflect 
on their existence, the life forms that coexist in the 
planet and put national borders into perspective.

QUI 19 E SEX 20 DEZ, 10H00 E 15H00
CCVF  

HORIZONTE
CATARINA VIEIRA, RITA WESTWOOD E 

ELENA CASTILLA 

As mãos, a voz e o corpo todo são 
convocados para criar, libertando-se 
dos seus limites. Esta é uma oficina de 
movimento para abrir bem os olhos e ver o 
que está à volta (e também o que não está).

The hands, the voice and the entire body are 
summoned to create, freeing themselves from their 
limits. This is a movement workshop that encourages 
participants to open their eyes and see what exists 
around them (and also what doesn’t exist).

SEX 20 DEZ, 10H00 E 15H00
CASA DA MEMÓRIA  

BOLO REI E RAINHA 
ÁLVARO DINIS E LILIANA DUARTE 

COR DE TANGERINA

Os sabores tradicionais são descobertos 
– e saboreados – nesta oficina feita entre 
panelas, colheres de pau, os melhores 
ingredientes e muitas histórias. Há coisas 
a fazer e sítios a ver, tudo dentro da Casa 
da Memória.

Traditional flavours are discovered - and savoured 
- in this workshop that mixes pots, wooden spoons, 
the finest ingredients and many stories. There are 
things to do and places to see, all within the Casa 
da Memória.

QUI 19 DEZ, 10H00 E 15H00
CASA DA MEMÓRIA 

HISTÓRIAS DE 
CÂNTAROS
E CANTARINHAS 
MARIA FERNANDA BRAGA E JOY HANFORD 

Os participantes vão colocar as mãos na 
água, a água no barro (vermelho, como 
o das Cantarinhas dos Namorados) e o 
barro na mão. Na roda de oleiro, vão 
surgir pequenas peças, que podem ser 
ornamentadas com mica branca. 

Participants will put their hands in water, water in 
clay (red clay, like the Cantarinhas dos Namorados 
jugs) and then clay in their hands. Small items 
will be created on the potter’s wheel which can be 
ornamented using white mica powder.

OFICINA DE ARTES VISUAIS

OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS, DANÇA E TEATRO  OFICINA DE SABORES TRADICIONAIS 

OFICINA DE OLARIA 

OFICINAS    

Maiores de 6

― ―
Lotação 
25 pessoas/uma 
turma por oficina

― ―
90 min. 
120 min. (Horizonte)

― ―
2,00 eur 
por oficina

Marcações por 
tlf. 253 424 700 
ou e-mail 
mediacaocultural@
aoficina.pt
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EXPOSIÇÕES 
/ PALESTRAS  

 
Todas as
 idades

― ―
4,00 eur / 
3,00 eur c/d 
(CIAJG)
Entrada livre 
(Palácio 
Vila Flor)

www.big.guimaraes.pt

ATÉ 31 DEZ

BIG 
————
BIENAL DE 
ILUSTRAÇÃO 
DE GUIMARÃES

EXPOSIÇÕES
CIAJG / SALA #6

AS SETE VIDAS 
DO SENHOR SILVA
PRÉMIO CARREIRA BIG
COM A COLABORAÇÃO DE NUNO FARIA

 
CIAJG / SALA #4

ILUSTRAÇÃO 
OU NÃO?
CURADORIA ANTÓNIO GONÇALVES

 
CCVF / PALÁCIO VILA FLOR

PRÉMIO 
NACIONAL BIG

CIAJG / SALAS #2 E #8

JOSÉ DE 
GUIMARÃES
PINTURA E DESENHO DO 
PERÍODO ANGOLANO
CURADORIA NUNO FARIA

CIAJG / SALA #5 

JÚLIO 
FERNANDES 
DA SILVA
A PÁGINAS TANTAS, 
DESENHO
CURADORIA NUNO FARIA

A TEIA DA 
ILUSTRAÇÃO
CICLO DE PALESTRAS
 

SÁB 2 NOV, 15H00
CIAJG / SALA DE 
CONFERÊNCIAS

ANTÓNIO 
GONÇALVES
ILUSTRAÇÃO OU NÃO?
 

SEX 6 DEZ, 10H30
CIAJG / BLACK BOX

ISABEL 
BARAONA
ESTÓRIAS, AS MINHAS 
E D'OUTROS, ENTRE 
DESENHOS E PALAVRAS

A Bienal de Ilustração de Guimarães volta a ocupar vários 
espaços d’ A Oficina em 2019. O principal destaque vai para 
a exposição “As sete vidas do Senhor Silva”, retrospetiva do 
trabalho do designer e ilustrador editorial Jorge Silva, que recebe 
o Prémio Carreira na BIG deste ano. A exposição encontra-se 
patente no CIAJG, que também recebe “Ilustração ou Não”, 
exposição de António Gonçalves, e um ciclo de palestras com 
António Gonçalves, Pedro Moura e Isabel Baraona como 
convidados. As 120 obras de 54 autores que são candidatos ao 
Prémio Nacional BIG podem ser visitadas no Palácio Vila Flor.

In 2019, the Bienal de Ilustração de 
Guimarães (Guimarães Illustration 
Biennial) will once again occupy 
several spaces managed by A Oficina. 
The high point is the exhibition “The 
Seven Lives of Mr. Silva”, a retrospective 
of the work of designer and editorial 
illustrator, Jorge Silva, who will receive 
a Lifetime Achievement Award at this 

year’s edition of BIG. The exhibition is 
displayed at the CIAJG, which also host 
the exhibition, “Illustration or Not”, 
by António Gonçalves, and a series 
of seminars with António Gonçalves, 
Pedro Moura and Isabel Baraona. 120 
works by 54 artists, candidates for the 
BIG National Prize, can be visited at the 
Palácio Vila Flor.
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ATÉ 31 DEZ
CASA DO PÁTIO

OS ROSTOS DO 
MEU BAIRRO 
FRATERNA 

Durante três meses, o fotojornalis-
ta Hugo Delgado trabalhou com 43 
crianças e jovens de Atouguia e Gondar, 
em Guimarães, apoiando o processo de 
registo dos rostos que fazem cada um 
daqueles bairros. 

During a 3-month period, 
photojournalist Hugo Delgado 
worked with 43 children and young 
people from the Atouguia and Gondar 
neighbourhoods in Guimarães, 
supporting the process of recording 
the faces in both places. 

TODO O ANO

CASA DA MEMÓRIA
TERRITÓRIO E COMUNIDADE 

Guimarães inteira cabe nas duas naves pelas quais se 
estende a exposição permanente da Casa da Memória, 
Território e Comunidade. São dois espaços e duas formas 
de olhar para a cidade e o concelho, a partir de cartogra-
fias, objetos, imagens e sons, mas também representações, 
criações e utopias. Para quem já conhece Guimarães, 
este é um lugar de (re)encontro; para quem aqui chega 
pela primeira vez, é o melhor local para ter um primeiro 
contacto com a sua História e as suas histórias.

You can fit all of Guimarães 
into the two naves of the 
permanent exhibition 
of the Casa da Memória, 
Território e Comunidade 
(House of Memory, Territory 
and Community). The two 
spaces offer two different 
ways of looking at the 
city and the municipality, 
including maps, objects, 

images and sounds, as 
well as representations, 
creations and utopias. For 
anyone already familiar 
with Guimarães, this is a 
place for (re)encounters. 
For first time visitors, it’s 
the ideal place to establish 
initial contact with the city’s 
history and stories.

 EXPOSIÇÃO  

Todas as
idades

 ― ―
3,00 eur /
2,00 eur c/d

― ―
terça a domingo
10h00-13h00
14h00-19h00

EXPOSIÇÃO

Todas as
idades

 ― ―
Entrada 
livre

― ―
terça a 
domingo
10h00-13h00
14h00-19h00
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MINI
CINECLUBE 

 

SÁB 28, 17H00 

A OVELHA 
CHONÉ: 
A QUINTA 
CONTRA- 
-ATACA
De Will Becher, 
Richard Phelan
2019 | M/6 | 100 min.

Quando um extraterrestre 
com grandes poderes 
aterra por acidente na 
quinta, a Ovelha Choné 
embarca numa missão 
espacial. O objetivo é 
conduzir o forasteiro 
até casa antes que uns 
bandidos terríveis lhe 
deitem a mão.  

DEZ, 21H45 

CINEMA
CINECLUBE DE GUIMARÃES

DOM 1 

JOKER
De Todd Phillips
Com Robert De Niro, 
Joaquin Phoenix, Zazie Beetz
2019 | M/12 | 122 min.

Gotham City, início da 
década de 1980. Habituado ao 
desprezo dos seus semelhantes, 
o comediante Arthur Fleck 
esforça-se por arrancar 
sorrisos aos poucos espetadores 
que ainda lhe restam. 
Amargurado e emocionalmente 
desequilibrado, é obrigado 
a comparecer a reuniões 
periódicas com uma assistente 
social para avaliação 
psicológica. Um dia, após ter 
sido despedido da agência de 
talentos onde trabalhava, é 
barbaramente agredido. Nesse 
momento, a sua já ténue 
lucidez desintegra-se numa 
raiva descontrolada. É assim 
que, das profundezas da sua 
mente atormentada, surge o 
psicopata impiedoso que será 
conhecido pelo nome de Joker, 
e que se tornará no grande 
antagonista de Batman. 

QUI 5 

OS MORTOS 
NÃO MORREM
De Jim Jarmusch
Com Tilda Swinton, 
Chloë Sevigny, Iggy Pop
2019 | M/14 | 103 min.

A pequena cidade de 
Centerville foi sempre 
conhecida pelo seu ambiente 
pacato. Mas tudo muda 
quando, sem que nada o 
previsse, algo de absolutamente 
aterrador acontece: os mortos 
começam a erguer-se das 
tumbas e a atacar todos os 
que encontram pelo caminho. 
E quando o caos se instala 
em cada recanto da cidade, 
um grupo de gente corajosa, 
comandado pelos polícias 
Ronald Peterson e Cliff 
Robertson, une-se para 
resistir à carnificina.

DOM 8 

A HERDADE
De Tiago Guedes
Com Albano Jerónimo, 
Sandra Faleiro, Miguel Borges
2019 | M/12 | 166 min.

 João Fernandes (Albano 
Jerónimo) é o patriarca de uma 
abastada família tradicional 
portuguesa. A herdade de 
que é proprietário situa-se 
na margem sul do Tejo e é 
um dos maiores latifúndios 
da Europa. A vida dele, assim 
como o local onde sempre 
viveu, é um espelho de Portugal. 
Percorrer a história de João, 
desde os princípios da década 
de 1940 até à atualidade, é 
contextualizar a vida social, 
política e financeira de um país 
inteiro.

TER 10 

CHUVA DE JULHO
De Marlen Khutsiev
Com Yevgeniya Uralova, 
Aleksandr Belyaskiy, 
Yuri Vizbor
1966 | M/12 | 107 min.

A história de uma mulher de 28 
anos em plena crise existencial 
retrata um momento em 
que a União Soviética sofre 
mudanças radicais. 

TER 17 

FIM-DE-SEMANA 
NO ASCENSOR
De Louis Malle
Com Georges Poujouly, 
Jeanne Moreau, 
Maurice Ronet
1958 | M/12 | 88 min.

Florence e Julien decidem 
matar Simon, o marido 
de Florence. O crime deve 
parecer suicídio. Como é 
tarde, o segurança corta a 
eletricidade: Julien fica preso 
no elevador. Enquanto isso, 
dois jovens roubam o carro 
de Julien.  

QUI 19 

HIGH LIFE
De Claire Denis
Com Robert Pattinson, 
Juliette Binoche, 
André Benjamin
2018 | M/16 | 110 min.

Para lá dos limites da Terra, 
muito além do Sistema Solar, 
Monte e a sua filha Willow 
vivem em total isolamento 
numa astronave. Vários 
anos antes, ele e um grupo 
de criminosos condenados 
aceitaram trocar as suas 
penas pela participação num 
projeto espacial. Foi-lhes 
dito que a missão teria como 
propósito encontrar energias 
alternativas contidas num 
buraco negro. Contudo, já em 
órbita, depressa se dão conta 
que a misteriosa Dra. Dibs lhes 
mentiu. Na verdade, estavam 
inseridos numa experiência 
inovadora de reprodução 
humana. E foi essa experiência 
que deu origem a Willow, o 

primeiro ser humano nascido 
fora dos limites da Terra. Ao 
longo do tempo, todos os 
tripulantes da nave morreram. 
Exceto pai e filha. 

DOM 22 

AMAZING 
GRACE
De Alan Elliott, 
Sydney Pollack
2018 | M/6 | 89 min.

Com um nome tirado do 
hino cristão com letra de 
John Newton, “Amazing 
Grace” é um disco ao vivo 
de Aretha Franklin, gravado 
na New Temple Missionary 
Baptist Church de Los 
Angeles, em janeiro de 1972. 
A filmar a atuação para um 
documentário estava Sydney 
Pollack que, por não se ter 
usado uma claquete para 
sincronizar o som e a imagem, 
nunca chegou a completar o 
filme. Mas antes de morrer, 
em 2008, o realizador entregou 
as imagens captadas, que 
foram sincronizadas ao longo 
de dez anos e acabaram por 
sair também após a morte da 
cantora, que ocorreu em 2018. 
É este o resultado, mais de 45 
anos depois.

 

A
 H

er
da

de
 ©

 D
ir

ei
to

s r
es

er
va

do
s

Bilheteira da responsabilidade do 
Cineclube de Guimarães



CIAJG  
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
14h00-19h00
_
Em dias de espetáculo
1 hora antes / até meia hora depois

Estacionamento
70 lugares em parque coberto 
 
CDMG 
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
14h00-19h00
_
Em dias de espetáculo
1 hora antes / até meia hora depois 
 

CCVF   
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
14h00-19h00
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 
Dos 3 aos 9 anos

Estacionamento
144 lugares em parque coberto 
 
LO      
LOJA OFICINA
 
Rua da Rainha Dª. Maria II, 132
4800-431 Guimarães
Tel. (+351) 253 515 250
geral@aoficina.pt

Horário de funcionamento
segunda a sábado 
10h00-13h00 
14h00-19h00

VENDA DE BILHETES 
oficina.bol.pt
Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães
Casa da Memória
Centro Cultural Vila Flor
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)
Visita ao CCVF não é recomendável a 
pessoas com mobilidade reduzida. 

CCVF | PALÁCIO VILA FLOR
Terça a sábado 
das 10h00 às 13h00 e  
das 14h00 às 19h00
(a última visita terá início  
às 17h30) 
 
CIAJG | CDMG 
Terça a domingo 
das 10h00 às 13h00 e  
das 14h00 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

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

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
Ricardo Costa
(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 
João Pedro Vaz
Direção Executiva
Ricardo Freitas
Codireção Artística e 
Internacionalização
Rui Torrinha
Programação 
Nuno Faria (CIAJG)
Catarina Pereira (CDMG / 
Património e Artesanato)
Rui Torrinha 
(CCVF / Festivais)
Fátima Alçada (Educação 
e Mediação Cultural)
João Pedro Vaz 
(Teatro Oficina)
Ivo Martins 
(Guimarães Jazz e 
Palácio Vila Flor)
Assistente de Direção 
Anabela Portilha 
Assistentes de Direção 
Artística
Cláudia Fontes
Luís Ribeiro (CIAJG)
Educação e Mediação 
Cultural 
Fátima Alçada (Direção) 
Carla Oliveira 
Celeste Domingues 
Daniela Freitas 
João Lopes 
Marisa Moreira
Marta Silva
Produção 
Pedro Silva (Direção Áreas 
Expositivas)
Ricardo Freitas (Direção 
Artes Performativas e 
Festivais)
Andreia Abreu 
Andreia Novais
Hugo Dias 
Nuno Ribeiro
Rui Salazar 
Sofia Leite
Susana Pinheiro 
Técnica 
Carlos Ribeiro (Direção)
João Castro
João Dionísio
João Guimarães
Nuno Eiras
Ricardo Santos
Rui Eduardo Gonçalves
Sérgio Sá 

Serviços Administrativos 
/ Financeiros
Helena Pereira (Direção)
Ana Carneiro 
Liliana Pina
Marta Miranda
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
(Sites e Redes Sociais)
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) 
Eduardo Brito 
(Museografia) 
Inês Oliveira 
(Gestão do Património)
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CENTRO 
CULTURAL
VILA FLOR

CENTRO INTERNACIONAL 
DAS ARTES JOSÉ DE 
GUIMARÃES

CONVÍVIO
ASSOCIAÇÃO
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Em 2019, e já na sua 28ª 
edição, o Guimarães 
Jazz cumpre mais uma 
etapa de um percurso 
de quase três décadas 
de divulgação do jazz 
de todas as épocas e de 
todos os estilos, sem 
outro critério senão a 
integridade e a qualidade 
da música e dos músicos 
que nele se apresentam. 

Se é verdade que o tempo confere ao 
festival uma dimensão de projeto, 
implicando necessariamente que 
ele se construa numa história 
individual e coletiva, é igualmente 
importante realçar que o Guimarães 
Jazz, tal como o género musical 
a que ele é dedicado, privilegia o 
momento presente, como se não 
existisse nem memória nem pré- 
-condicionamento. Nesse sentido, 
todos os anos o festival é imaginado 
num quadro que é, atualmente, 
marcado pela extrema instabilidade 
das múltiplas circunstâncias externas 
que o determinam, sendo por isso 
sustentado em escolhas que, tal 
como na criação e na improvisação 
musical, constituem o resultado 
de um pensamento materializado 
numa prática à qual se tem de dar 
resposta em tempo real. Perante 
ocaso da segunda década do século 
XXI, caraterizada por significativas 
transformações ocorridas no parque 
humano global que tornam incerto 
o futuro da arte e da sociedade, o 
programa do Guimarães Jazz propõe, 
portanto, uma visão baseada não 
em passadismos inconsequentes, 
nem em futurismos estéreis e 

já ultrapassados, mas na estrita 
pulsação do presente, convocando 
assim o público para uma experiência 
que se pretende menos especulativa, 
e logo mais distanciada e contida, da 
música contemporânea.
O programa desta edição denota, 
tal como habitualmente, um grande 
equilíbrio nas suas escolhas, numa 
tentativa de alcançar o máximo de 
amplitude possível na representação 
das diferentes gerações e estilos que 
marcam o jazz do presente. É, no 
entanto, impossível não começar 
por destacar aquele que será o 
protagonista do concerto inaugural 
– o superlativo saxofonista Charles 
Lloyd, um dos grandes músicos 
vivos do século XX e em pleno 
fulgor criativo, o qual regressará ao 
Guimarães Jazz com um quinteto 
de músicos notáveis, entre eles o 
baterista Eric Harland. Além de 
Lloyd, a outra figura de maior perfil 
desta edição será Joe Lovano, outro 
saxofonista incontornável do jazz 
contemporâneo que atuará com o seu 
mais recente, e surpreendente, trio, 
ao lado da notável pianista Marilyn 
Crispell (dezassete anos depois da sua 
primeira presença em Guimarães) e 
do percussionista Carmen Castaldi, 
o qual expressa uma dimensão mais 
livre, pessoal e intimista da música 
de Lovano.
A par destes dois grandes nomes 
da constelação mundial do jazz 
– essenciais à programação do 
festival, uma vez que representam o 
expoente máximo de uma das mais 
importantes tradições da música 
moderna –, o programa da 28ª 
edição do Guimarães Jazz apresenta 
essencialmente três notas distintivas. 
A primeira diz respeito à grande 
predominância de bateristas no 
alinhamento. Além do já mencionado 

Eric Harland, que apesar de surgir 
como sideman de Charles Lloyd, é 
hoje incontestavelmente um dos 
mais notáveis bateristas do presente, 
esta edição contará também com 
a presença do histórico baterista 
holandês Han Bennink, que se 
apresentará com aquela que é hoje 
uma instituição do jazz europeu 
– a ICP Orchestra –, e de dois dos 
representantes de uma geração de 
instrumentistas num momento 
de plena afirmação do jazz norte- 
-americano: os também compositores 
Rudy Royston e Antonio Sánchez, 
notabilizado recentemente pela 
banda-sonora do filme Birdman.
O segundo traço distintivo desta 
edição diz respeito à prevalência 
de músicos nascidos na década de 
70 do século XX, sinal claro de um 
movimento de afirmação desta 
geração no tempo histórico presente 
do jazz. Rudy Royston e Antonio 
Sánchez são dois desses exemplos 
mas, em 2019, no Guimarães Jazz 
atuarão também os pianistas Vijay 
Iyer e Craig Taborn, talvez dois dos 
mais talentosos e reconhecidos 
músicos da atualidade, o compositor 
Andrew Rathbun, representante 
de uma vertente mais orquestral 
do jazz que apresentará as suas 
Atwood Suites, inspiradas na poesia 
da prestigiada escritora Margaret 
Atwood (cuja obra tem recentemente 
conhecido grande visibilidade 
graças, em grande medida, à série 
televisiva The Handmaid’s Tale), 
e, finalmente, o saxofonista de 
Chicago Geof Bradfield, que, com 
a sua banda, dirigirá os jovens 
músicos da Big Band e do Ensemble 
de Cordas ESMAE, naquele que é 
um dos projetos-âncora da vertente 
formativa do festival, e conduzirá as 
jam sessions e as oficinas de jazz.

Em terceiro lugar é importante 
realçar que o Guimarães Jazz 
continua a alargar os seus horizontes 
para músicas exteriores ao jazz, 
bem como para latitudes geográficas 
distantes do solo nativo norte- 
-americano. No primeiro caso, 
além da presença da histórica 
ICP Orchestra, representante da 
vanguarda do jazz holandês das 
décadas de 60 e 70 do século passado, 
cumpre também chamar a atenção 
para a vocalista e compositora sueca 
Lina Nyberg, que interpretará, 
acompanhada pela Orquestra de 
Guimarães, o último capítulo de uma 
trilogia musical que é também um 
comovente, extraordinariamente 
criativo e politicamente pertinente 
manifesto em defesa da natureza. 
No âmbito dos restantes concertos, 
destaque também para a atuação 
do trio do pianista francês Stéphan 
Oliva, que contará com a participação 
do grande baterista, mais um, norte- 
-americano Tom Rainey.
Finalmente, em 2019, o Guimarães 
Jazz inicia também uma nova 
parceria, desta vez com o coletivo 
de músicos e construtores musicais 
Sonoscopia, que propõe um projeto, a 
banda luso-germânica Ikizukuri, que 
usa o jazz não como linguagem, mas 
como atitude artística. A significativa 
presença de músicos portugueses, 
tanto profissionais como amadores 
no mais positivo sentido do termo, 
materializada também nas parcerias 
já estabelecidas e consolidadas com a 
Porta-Jazz, a ESMAE e a Orquestra de 
Guimarães, é, de resto, a última mas 
não a menos importante das notas a 
destacar desta edição do festival, mais 
uma etapa exploratória de um trajeto 
singular de divulgação do jazz em 
todas as suas dimensões. 
Ivo Martins
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In 2019, on its 28th edition, 
Guimarães Jazz completes 
almost thirty years promoting 
jazz music of every ages and 
styles, following no other 
criteria than the integrity and 
the quality of the music and the 
musicians presented. 

If it is true to say that time gives the festival 
a dimension of project, thereby implying 
its construction within an individual and 
collective history, it is also important to note 
that Guimarães Jazz privileges, just like 
the musical genre to which it is devoted, 
the present moment, as if there was no 
memory nor any kind of pre-conditioning. 
In that sense, every year we imagine the 
festival according to a framework which 
is nowadays marked by the extreme 
instability of its main external conditions, 
being therefore supported upon choices 
that, just as it happens in musical creation 
and improvisation, are the result of a 
thought materialized in a practice to which 
we have to provide real-time answers. In 
face of the end of the twenty-first century’s 
second decade, characterized by profound 
transformations within the global human 
park which render the future of art and 
society uncertain, this edition of Guimarães 
Jazz proposes an artistic vision based 
not on inconsequent nostalgia nor on 
sterile  and already outdated exercises of 
futurology, but on the strict pulsation of the 
present time, thereby inviting the public to 
share a less speculative, therefore more 
distanced and restrained, experience of 
contemporary jazz.
This edition’s programme shows, as 
always, great balance in its choices, 
corresponding to an attempt to grasp the 
maximum amplitude possible concerning 
the representation of the different 
generations and styles present in jazz 
today. It is, however, impossible not to begin 
to highlight the main protagonist of the 
opening concert – superlative saxophonist 
Charles Lloyd, one of the greatest living 
legends of the twentieth-century music, 

who will return to Guimarães Jazz with 
his quintet, featuring four remarkable 
instrumentalists, including drummer 
Eric Harland. Besides Lloyd, the other 
high-profile musician of this edition is Joe 
Lovano, another essential saxophonist of 
contemporary jazz who will perform with his 
most recent, and surprising, trio alongside 
with pianist Marilyn Crispell (seventeen 
years after her first presence at Guimarães) 
and percussionist Carmen Castaldi, a 
project in which Lovano explores a more 
free, personal and intimate dimension of the 
saxophonist’s music.
Besides these two great names of jazz’s 
global constellation – who are crucial 
to the festival, since they represent the 
peak of one of modern music’s most 
important traditions –, the programme of 
the 28th edition of the festival reveals three 
distinctive notes.
The first is the predominance of drummers. 
Besides the already mentioned Eric 
Harland, who, despite his presence as 
sideman in Charles Lloyd’s band, is 
undisputedly one of today’s most remarkable 
drummers, this edition will present the 
historical Dutch drummer Han Bennink 
with the ICP Orchestra, a true institution 
of European’s free jazz, and also two of 
the most distinguished representatives of 
the current North-American jazz scene: 
the instrumentalists and composers Rudy 
Royston and Antonio Sánchez, who was 
recently praised for his soundtrack to the 
Oscar-winning movie Birdman.
The second feature is the prevalence 
of musicians who were born during 
the decade of 1970, a signal of this 
generation’s affirmation in the historical 
present time of jazz. The aforementioned 
Rudy Royston and Antonio Sánchez are 
two examples, but in 2019 the festival will 
also present pianists Vijay Iyer and Craig 
Taborn, perhaps two of the more talented 
and highlighted jazz musicians of today, 
and the composer Andrew Rathbun, 
representative of a more orchestral 
dimension of jazz and who will interpret 
his Atwood Suites, inspired of the poetry 
of Canadian writer Margaret Atwood (who 
wrote the work The Handmaid’s Tale, 

that was recently adapted to a television 
series) and, finally, Chicago based 
saxophonist Geof Bradfield, who will 
also direct ESMAE’s big band and string 
ensemble and conduct the jam sessions 
and the workshops.
Thirdly, but not less important, it is worth 
to note that Guimarães Jazz is interested 
in widening its horizons to musical 
expressions beyond jazz, as well as to 
geographic latitudes beyond the United 
States of America. Besides the presence 
of Dutch ICP Orchestra, historical 
representative of the decades of 1960 
and 1970, the festival will also present 
Swedish vocalist and composer Lina 
Nyberg, who will interpret, accompanied by 
the Guimarães Orchestra, the last chapter 
of a musical trilogy that is also a moving, 
extraordinarily creative and politically 
pertinent manifesto in defence of the 
planet’s nature. One last note to mention 
the presence of the French pianist Stéphan 
Oliva with a trio including the great North-
American drummer Tom Rainey.
Finally, in 2019, Guimarães Jazz will 
begin a new partnership with the collective 
of musicians and sound constructors 
Sonoscopia, proposing a project using 
jazz not as language but as an artistic 
attitude. The extensive presence of 
Portuguese musicians, both professionals 
and amateurs in the most positive sense 
of the term, materialized in the already 
established partnerships with Porta-Jazz, 
ESMAE and the Guimarães Orchestra, is 
the last of the distinctive features of the 
festival’s 28th edition, one more exploratory 
stage of a peculiar path dedicated to the 
promotion the experience and knowledge of 
jazz music in its multiple dimensions. 
Ivo Martins
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A edição de 2019 do Guimarães Jazz 
inaugura com a atuação daquele que é 
um dos grandes músicos de jazz vivos, 
Charles Lloyd, colaborador de grandes 
nomes do jazz, do blues e do rock 
como B.B. King, Keith Jarrett e Brad 
Mehldau ou Beach Boys e The Doors. 
Lloyd é um saxofonista superlativo e 
também compositor sofisticado, que, 
mesmo depois dos 80 anos, continua 
capaz de reinventar-se. Em Kindred 
Spirits é acompanhado por uma banda 
de excelência, com o pianista Gerald 
Clayton, o baterista Eric Harland, o 
guitarrista Marvin Sewell e o contrabai-
xista Harish Raghavan.

7 
QUINTA

 21H30

 CCVF
GRANDE 

AUDITÓRIO

 15,00 eur /
 12,50 eur c/d
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Charles Lloyd 
saxofone, flauta
Gerald Clayton 
piano
Marvin Sewell 
guitarra
Harish Raghavan
contrabaixo
Eric Harland 
bateria

CHARLES 
LLOYD 
KINDRED SPIRITS

The 2019 edition of Guimarães 
Jazz opens with a performance by 
one of the world’s greatest living 
jazz musicians, Charles Lloyd, 
who has performed alongside big 
names from the worlds of jazz, 
blues and rock, such as BB King, 
Keith Jarrett and Brad Mehldau 
or the Beach Boys and The Doors. 
Lloyd is a wonderful saxophonist 
and sophisticated composer who, 
even now that he’s over 80 years 
old, can still reinvent himself. In 
Kindred Spirits he is accompanied 
by a first-class band, with 
pianist Gerald Clayton, drummer 
Eric Harland, guitarist Marvin 
Sewell and double bass player, 
Harish Raghavan.
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O baterista mexicano Antonio Sánchez 
tornou-se conhecido do grande público 
quando compôs a banda-sonora de 
Birdman, do compatriota Alejandro 
González Iñárritu, que recebeu o Óscar 
de melhor filme em 2015. Mas nessa 
altura já levava mais duas décadas no 
circuito jazzístico de mais alto nível 
colaborando com artistas como Pat 
Metheny, Chick Corea ou Chris Potter. 
No Guimarães Jazz, Sánchez apresenta-
-se com o projeto Migration, um quinteto 
fundado em 2011 com a intenção de 
explorar uma estética que faz aproxi-
mações ao rock, à música eletrónica e à 
spoken word.
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Antonio Sánchez 
bateria
Chase Baird 
saxofone, EWI
John Escreet 
piano, fender rhodes
Matt Brewer 
contrabaixo
Thana Alexa 
voz, eletrónica

ANTONIO SÁNCHEZ 
AND MIGRATION

Mexican drummer Antonio 
Sánchez first became known to 
the general public when he com-
posed the soundtrack for Birdman 
directed by his compatriot Alejan-
dro González Iñárritu, who won 
an Academy Award for Best Film 
in 2015. By that time Sánchez had 
worked for over two decades in 
the top tier of the jazz circuit, 
collaborating with artists such 
as Pat Metheny, Chick Corea and 
Chris Potter. At Guimarães Jazz, 
Sánchez will present the project 
Migration, a quintet founded in 
2011 with the intention of explor-
ing an aesthetic that draws close 
to rock, electronic music and the 
spoken word.
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A cena francesa está longe do fulgor 
criativo vivido na década de 1990 ou da 
efervescência do underground sentida 
no início deste século, mas continua 
a ter lugar para projetos interessan-
tes como este trio clássico (de piano, 
contrabaixo e bateria), liderado pelo 
pianista e compositor Stéphan Oliva – 
que foi ele próprio uma figura central no 
movimento jazzístico do país há 30 anos 
– e que integra Tom Rainey, importante 
baterista norte-americano, e o contrabai-
xista francês Sébastien Boisseau.

9 
SÁBADO

 17H00

 CCVF
PEQUENO 
AUDITÓRIO

 7,50 eur / 
5,00 eur c/d
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Stéphan Oliva 
piano
Sébastien Boisseau 
contrabaixo
Tom Rainey 
bateria

TRIO OLIVA/
BOISSEAU/RAINEY 
ORBIT

The current French scene is far 
removed from the creative flare of 
the 1990s or bustle of the under-
ground scene in the early 2000s, 
but it continues to harbour 
interesting projects, such as this 
classic trio (piano, double bass 
and drums) led by pianist and 
composer, Stéphan Oliva - who 
himself has been a central figure 
in the French jazz movement for 
30 years – accompanied by Tom 
Rainey, a leading North American 
drummer, and French bass play-
er, Sébastien Boisseau.
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Dois dos mais influentes músicos de jazz 
do presente, os pianistas norte-ame-
ricanos Vijay Iyer e Craig Taborn, vêm 
colaborando desde 2012. Apesar das suas 
diferenças de estilo – Iyer mais rítmico, 
Taborn mais centrado na melodia –, 
complementam-se para criar uma 
música simultaneamente canónica e 
disruptiva. O recente e muito aclamado 
registo discográfico Transitory Poems 
é mais um documento dessa relação 
artística e o mote para o concerto no 
Guimarães Jazz.

9 
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 21H30

 CCVF
GRANDE 

AUDITÓRIO

 15,00 eur /
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Vijay Iyer 
piano
Craig Taborn 
piano

VIJAY IYER AND 
CRAIG TABORN  
THE TRANSITORY POEMS

Two of the most influential jazz 
musicians at present - US pianists 
Vijay Iyer and Craig Taborn - have 
been playing together since 2012. 
Despite their differences in style 
– Iyer is more rhythmic, Taborn 
is more melody-centric – they 
complement each other to create 
canonical and disruptive music. 
The recent and highly acclaimed 
album, Transitory Poems, is 
another document of this artistic 
relationship and is the inspiration 
for the concert at Guimarães Jazz.
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O Guimarães Jazz continua a investir na 
sua vertente pedagógica e prossegue a 
parceria iniciada em 2012 com a ESMAE 
no âmbito da qual jovens músicos 
de jazz e música clássica terão uma 
experiência criativa de elevada exigência. 
Desta feita, a Big Band e o Ensemble de 
Cordas da ESMAE serão dirigidos por 
Geof Bradfield que, além da sua carreira 
enquanto músico – o saxofonista tenor 
é um dos nomes em maior destaque da 
cena jazzística de Chicago – é também 
professor na Universidade de Illinois.

10 
DOMINGO

 17H00

 CCVF
GRANDE 

AUDITÓRIO

ENTRADA 
GRATUITA, 

até ao limite da 
lotação da sala.

Levantamento dos 
convites, no dia do 

concerto, até ao limite 
de 2 bilhetes por 

pessoa.
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BIG BAND E 
ENSEMBLE DE 
CORDAS ESMAE 
DIRIGIDA POR
GEOF BRADFIELD

Guimarães Jazz continues to in-
vest in the educational dimension 
and continues the partnership 
that began in 2012 with ESMAE 
in which young jazz and clas-
sical musicians enjoy a highly 
demanding creative experience. 
This time, ESMAE’s Big Band and 
String Ensemble will be directed 
by Geof Bradfield who, in addition 
to his career as a musician, as 
tenor saxophonist and one of the 
leading names in the Chicago jazz 
scene - is also a professor at the 
University of Illinois.

Geof Bradfield 
direção musical
Big Band e Ensemble 
de Cordas da ESMAE
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Momento incontornável da programação do 
Guimarães Jazz em cada ano, a colaboração 
com a associação Porta-Jazz permite este ano 
o encontro, numa residência artística, entre 
dois músicos importantes do jazz português, 
o guitarrista Miguel Moreira e o baterista 
Mário Costa, o bailarino Valter Fernandes 
e ainda o saxofonista e clarinetista suíço 
Lucien Dubuis, um músico importante da 
cena avant-garde jazzística europeia, que vão 
explorar a relação entre o jazz e a dança. O 
resultado desta residência será apresentado 
e gravado ao vivo no Guimarães Jazz e poste-
riormente editado com Carimbo Porta-Jazz.
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Miguel Moreira 
guitarra
Lucien Dubuis 
clarinete baixo
Mário Costa 
bateria
Rui Rodrigues 
percussão
Valter Fernandes 
coreografia e dança 

MIGUEL MOREIRA, 
LUCIEN DUBUIS, 
MÁRIO COSTA, 
RUI RODRIGUES, 
VALTER FERNANDES 
PORTA-JAZZ / GUIMARÃES JAZZ

An indispensable moment in this 
year’s edition of Guimarães Jazz, 
the collaboration with the Por-
ta-Jazz association enables an en-
counter via an artistic residency, 
between two leading Portuguese 
jazz musicians - guitarist Miguel 
Moreira and drummer Mário 
Costa, as well as the dancer Valter 
Fernandes and Swiss saxophonist 
and clarinettist, Lucien Dubuis, 
an important musician from the 
European avant-garde jazz scene, 
who will explore the relationship 
between jazz and dance. The 
result of the residency will be 
presented and recorded live at 
Guimarães Jazz and afterwards 
published by Porta-Jazz’s record 
label, Carimbo.

APÓS O CONCERTO
LANÇAMENTO DO CD 
PORTA-JAZZ / GUIMARÃES JAZZ 2018

No final do concerto será lançado o disco 
resultante da edição de 2018 da residên-
cia Porta-Jazz / Guimarães Jazz, que foi 
liderada pelo pianista João Grilo. 

10 
DOMINGO

 21H30

 CIAJG 
BLACK BOX 

 7,50 eur / 
5,00 eur c/d
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Fundada em 1967 pelo recentemente 
falecido pianista Misha Mengelberg 
e pelo baterista Han Bennink, duas 
das figuras maiores da cena jazzística 
holandesa, a ICP Orchestra é uma 
instituição histórica entre as big 
bands de jazz. Por ali passaram alguns 
dos músicos mais influentes do jazz 
europeu como o saxofonista alemão 
Peter Brötzmann. Han Bennink, um 
dos músicos mais idiossincráticos e 
influentes do jazz europeu, é hoje o líder 
informal do coletivo e a força motriz do 
processo de criação.

11 
SEGUNDA

 21H30

 CCVF
GRANDE 

AUDITÓRIO

 7,50 eur / 
5,00 eur c/d

©
 P

ie
te

r B
oe

rs
m

a

Ab Baars 
clarinete, saxofone tenor                           
Tobias Delius 
clarinete, saxofone tenor                           
Michael Moore 
clarinete, saxofone alto                      
Thomas Heberer 
trompete                
Wolter Wierbos 
trombone              
Mary Oliver 
viola, violino                                
Tristan Honsinger
violoncelo              
Ernst Glerum 
contrabaixo                         
Guus Janssen 
piano                
Han Bennink 
bateria       ICP ORCHESTRA

Founded in 1967 by the late 
pianist Misha Mengelberg and 
drummer Han Bennink, two of 
the greatest figures in the Dutch 
jazz scene, the ICP Orchestra is a 
historic institution amongst jazz 
big bands. Some of the most in-
fluential European jazz musicians 
played with the band, such as 
German saxophonist Peter Brötz-
mann. Han Bennink - one of the 
most idiosyncratic and influential 
European jazz musicians - is 
today the band’s informal leader 
and driving force behind the 
creative process.
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Ikizukuri é um trio de saxofone, 
contrabaixo e bateria, criado 
especificamente para o Guimarães Jazz. 
Formado por três músicos com abordagens 
muito distintas, tem uma sonoridade 
elétrica e pulsante. Integram o coletivo o 
saxofonista Julius Gabriel, compositor e 
improvisador alemão sedeado no Porto, 
Gonçalo Almeida, contrabaixista radicado 
em Roterdão, e o baterista e compositor 
Gustavo Costa. Esta é uma proposta 
da Sonoscopia, associação de músicos 
e construtores sonoros, que tem tido 
presença marcante na programação d’A 
Oficina ao longo deste ano.

12 
TERÇA

 21H30

 CCVF
PEQUENO 
AUDITÓRIO

 7,50 eur / 
5,00 eur c/d
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Gustavo Costa 
bateria e percussão
Julius Gabriel 
saxofone
Gonçalo Almeida 
baixo elétrico

GUSTAVO COSTA, 
JULIUS GABRIEL, 
GONÇALO ALMEIDA 
SONOSCOPIA / GUIMARÃES JAZZ

Ikizukuri is a trio, formed by 
a saxophonist, double bass 
player and drummer, specifically 
created for Guimarães Jazz. 
Involving three musicians with 
very different approaches, it has 
an electric and pulsating sound. 
The trio includes saxophonist 
Julius Gabriel, a composer and 
improviser based in Porto, Gonça-
lo Almeida, a bass player based 
in Rotterdam, and drummer and 
composer, Gustavo Costa. This 
is a proposal from Sonoscopia, 
an association of musicians and 
sound designers, which has had 
a strong presence in A Oficina’s 
programming throughout 2019.
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Unanimemente considerado um dos 
grandes saxofonistas do nosso tempo, 
Joe Lovano regressa ao Guimarães Jazz, 
onde já atuou por diversas ocasiões, 
desta feita com o seu Trio Tapestry, uma 
formação invulgar de saxofone, piano 
e bateria, que integra dois músicos de 
exceção – Marilyn Crispell e Carmen 
Castaldi. Trio Tapestry é também o 
título do álbum editado em janeiro 
pela editora ECM, onde se revela uma 
dimensão mais pessoal, intimista 
e sobretudo muito livre da música 
de Lovano, sustentada em texturas 
rítmicas, melódicas e harmónicas.

13 
QUARTA

 21H30

 CCVF
GRANDE 

AUDITÓRIO

15,00 eur / 
12,50 eur c/d
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Joe Lovano 
saxofone
Marilyn Crispell 
piano
Carmen Castaldi 
bateria

JOE LOVANO 
TAPESTRY TRIO COM 
MARILYN CRISPELL E 
CARMEN CASTALDI

Unanimously considered to be 
one of the great saxophonists of 
our time, Joe Lovano will return 
to Guimarães Jazz, where he has 
performed on several occasions. 
This time he will play with 
his Trio Tapestry, an unusual 
formation of saxophone, piano 
and drums, which includes two 
exceptional musicians - Marilyn 
Crispell and Carmen Castaldi. 
Trio Tapestry is also the title of 
the album released in January 
by ECM, which reveals a more 
personal, intimate, and above all 
very free, dimension of Lovano’s 
music, sustained by rhythmic, 
melodic and harmonic textures. 
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A compositora e vocalista Lina Nyberg, 
cujo trabalho sinfónico e orquestral 
tem merecido amplo reconhecimento 
crítico, é a convidada desta edição do 
Guimarães Jazz para trabalhar com a 
Orquestra de Guimarães – que se tem 
tornado presença assídua do festival 
nos últimos anos. Terrestrial, a obra 
que estará no centro desta atuação, faz 
parte de uma trilogia com uma dimensão 
épica e operática, e constitui também 
um manifesto em defesa da natureza e da 
importância da luta pela preservação do 
planeta, na qual assume particular relevo 
a expressividade vocal de Nyberg e a 
dimensão poética das suas composições.

14 
QUINTA

 21H30

 CCVF
GRANDE 

AUDITÓRIO

7,50 eur / 
5,00 eur c/d
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Lina Nyberg 
voz, composição, arranjos
David Stackenäs 
guitarra
Cecilia Persson 
piano
Josef Kallerdahl 
contrabaixo
Peter Danemo 
bateria
Orquestra de GuimarãesLINA NYBERG 

QUINTET 
E ORQUESTRA DE 
GUIMARÃES 
TERRESTRIAL

Composer and vocalist Lina 
Nyberg, whose symphony and 
orchestra work has received 
widespread critical recognition, is 
the guest musician of this edition 
of Guimarães Jazz who will play 
with the Guimarães Orchestra 
- which has frequently played 
in the festival over recent years. 
Terrestrial, the work that will be 
at the heart of this performance, 
is part of a trilogy with an epic 
and operatic dimension, and is 
also a manifesto in defence of 
nature and the importance of the 
struggle for preservation of the 
planet, in which Nyberg’s vocal 
expressiveness and the poetic 
dimension of his compositions 
are particularly important.
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Rudy Royston, baterista virtuoso 
tido como um dos mais prestigiados 
instrumentistas da geração nascida na 
década de 1970 nos EUA, apresentar-
-se-á no Guimarães Jazz em quinteto, 
com a mesma formação que gravou 
o seu último álbum, Flatbed Buggy, 
editado no ano passado pela 
Greenleaf, a editora independente 
fundada por Dave Douglas. Com uma 
instrumentação invulgar, que inclui 
violoncelo e acordeão, este quinteto 
pratica uma música de raízes, com 
aproximações ao blues e à americana.

15 
SEXTA

 21H30

 CCVF
GRANDE 

AUDITÓRIO

15,00 eur / 
12,50 eur c/d
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Rudy Royston 
bateria
Gary Versace 
orgão
John Ellis 
clarinete, saxofone
Hank Roberts 
violoncelo, voz
Joe Martin 
contrabaixo

RUDY 
ROYSTON   
FLATBED BUGGY

Rudy Royston, a virtuoso 
drummer considered to be 
one of the most prestigious 
instrumentalists of the 1970s 
generation in the USA, will 
perform at Guimarães Jazz in a 
quintet, with the same line-up 
that recorded his latest album, 
Flatbed Buggy, released last year 
by Greenleaf, the independent 
music label founded by Dave 
Douglas. Featuring unusual 
instrumentation, including cello 
and accordion, this quintet plays 
music with deep roots, with hints 
of Americana and blues.
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O pós-bop é a grande influência de 
Geof Bradfield, mas o músico vem 
trabalhando interseções da tradição e do 
experimentalismo, da folk, do blues e do 
jazz. Originário do Texas, Bradfield é um 
dos protagonistas da atual cena jazzística 
de Chicago e é visto como um dos 
saxofonistas tenor mais em foco do jazz 
contemporâneo. Sideman de músicos 
como Brian Blade ou Randy Weston, é 
também líder de formação. Yes, and… 
Music for Nine Improvisers, comissariado 
pela Chamber Music America New Jazz 
Works, é o seu mais recente trabalho.

16 
SÁBADO

 17H00

 CCVF
PEQUENO 
AUDITÓRIO

7,50 eur / 
5,00 eur c/d
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Geof Bradfield 
saxofone tenor
Russ Johnson 
trompete
Scott Hesse 
guitarra 
Clark Sommers 
contrabaixo
Dana Hall 
bateria

GEOF BRADFIELD 
QUINTET

Post-bop is Geof Bradfield’s core 
inspiration, but the musician 
has also been working at the 
intersections between tradition 
and experimentalism, folk, 
blues and jazz. Originally from 
Texas, Bradfield is one of the 
key figures in Chicago’s current 
jazz scene and is seen as one of 
the leading tenor contemporary 
jazz saxophonists. He plays as 
sideman to musicians such as 
Brian Blade or Randy Weston is 
also the leader of the formation. 
Yes, and… Music for Nine 
Improvisers, curated by the 
Chamber Music America New 
Jazz Works, is his latest work.
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O Guimarães Jazz 2019 encerrará 
com o Large Ensemble do saxofonista 
e compositor canadiano Andrew 
Rathbun, que irá interpretar as suas 
Atwood Suites, inspiradas na poesia da 
escritora Margaret Atwood. Uma obra de 
paisagens emocionais para o século XXI, 
Atwood Suites veicula uma mensagem de 
inquietação política e elevação poética 
que, pela voz de Aubrey Johnson, narra 
um mundo em profunda transformação 
ao qual a arte tem de dar resposta.

16 
SÁBADO

 21H30

 CCVF
GRANDE 

AUDITÓRIO

15,00 eur / 
12,50 eur c/d
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John O’Gallagher 
saxofone soprano 
e alto 
Tara Davidson 
saxofone alto, 
flauta, clarinete 
Quinsin Nachoff 
saxofone tenor, 
clarinete 
Geof Bradfield 
saxofone tenor, 
clarinete 
Hristo Goleminov 
saxofone barítono, 
clarinete baixo 
Luís Macedo 
trompete
Ricardo Formoso 
trompete
Scott Cowan 
trompete
Russ Johnson 
trompete
Mike Fahie 
trombone

William Carn 
trombone
Gonçalo Dias 
trombone
Andreia Santos 
trombone
Aubrey Johnson 
voz
Ricardo Pinheiro 
guitarra
Jeremy Siskind 
piano
Clarke Sommers 
baixo
Martijn Vink 
bateria
Tim Hagans 
solista, trompete
Andrew Rathbun 
composição, arranjos, 
saxofone soprano
Textos de 
Margaret Atwood

ANDREW RATHBUN 
LARGE ENSEMBLE    
THE ATWOOD SUITES

This edition of Guimarães 
Jazz will close with 
Canadian composer 
and arranger Andrew 
Rathbun’s Large Ensemble, 
interpreting the Atwood 
Suites, Rathbun’s work 
inspired by the poetry of 
writer Margaret Atwood. 
A work of emotional 
landscapes for the twenty-
first century, the Atwood 
Suites convey a message 
of political disquietude 
and poetic elevation that, 
through the voice of Aubrey 
Johnson, narrates a world 
in process of profound 
transformation to which art 
must give an answer.

Apoio / Support
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ANIMAÇÕES 
MUSICAIS
Durante o mês de novembro, Guimarães vive 
ao ritmo do jazz. Nestas animações musicais, 
o jazz surge em contextos quotidianos menos 
previsíveis, procurando envolver a população 
naquele que é o principal festival da cidade. 
A música vai ao encontro de todos aqueles 
que queiram desfrutar do festival, porque o 
Guimarães Jazz é de todos e para todos.

During the month of November, life in Guimarães will be 
sprinkled and spiced with the sounds of jazz rhythms. In 
these entertaining moments, jazz will emerge in the most 
unpredictable daily contexts in an attempt to involve the 
population of Guimarães in its main music festival. Music 
will seek out those who want to be reached by the Festival, 
because Guimarães Jazz is for everyone and by everyone.

 TER 5 
/

 SÁB 16 
 

 VÁRIOS LOCAIS
DA CIDADE
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JAM SESSIONS
GEOF BRADFIELD QUINTET

As jam sessions conferem ao Guimarães Jazz 
uma das suas facetas identificadoras. A sua 
componente de improvisação revela o lado mais 
informal do jazz, permitindo que o público a 
possa ouvir num ambiente mais direto e próximo 
dos músicos. Este ano, as jam sessions no Café 
Concerto do CCVF e no Convívio Associação 
Cultural serão lideradas pelo saxofonista e 
compositor Geof Bradfield que virá acompanhado 
por um naipe de músicos de grande nível – o 
trompetista Russ Johnson, o guitarrista Scott 
Hesse, o contrabaixista Clark Sommers e o 
baterista Dana Hall.

The jam sessions are certainly one of the most identifying 
marks of Guimarães Jazz. It is this improvisational 
perspective that unveils the more informal nature of jazz, 
one that both allows the public to appreciate this musical 
form in a more direct way and brings audiences closer 
to the musicians. This year, the jam sessions at the CCVF 
Café Concerto and Convívio Cultural Association will be 
led by saxophonist and composer Geof Bradfield, who will 
be accompanied by a group of high-level musicians – the 
trumpeter Russ Johnson, guitarist Scott Hesse, bassist Clark 
Sommers and drummer Dana Hall.

 QUI 7 
/

 SÁB 9 
 

24H00-
02H00

 CCVF 
CAFÉ CONCERTO 

 QUI 14 
/

 SÁB 16 
 

24H00-
02H00

 CONVÍVIO 
ASSOCIAÇÃO 

CULTURAL  

3,00 eur
Entrada gratuita 

no Café Concerto 
do CCVF para 
quem possuir 

bilhete do 
concerto do 

Grande Auditório, 
desse dia.

Geof Bradfield 
saxofone tenor 
Russ Johnson 
trompete 
Scott Hesse 
guitarra  
Clark Sommers 
contrabaixo 
Dana Hall 
bateria

OFICINAS DE JAZZ
GEOF BRADFIELD, 
RUSS JOHNSON, 
SCOTT HESSE, 
CLARK SOMMERS,
DANA HALL 

As oficinas de jazz são uma experiência única 
de trabalho criativo com músicos de elevada 
qualidade técnica, envolvidos num dos 
contextos mais fervilhantes da criação jazzística 
contemporânea. Tal como as jam sessions, 
são dirigidas pelos músicos residentes que se 
deslocam propositadamente dos EUA a convite do 
festival, fixando-se em Guimarães durante duas 
semanas. Este ano, as oficinas serão orientadas 
pelo saxofonista Geof Bradfield e pelos músicos 
que o acompanham no Guimarães Jazz, uma 
formação com um passado de colaboração 
frequente e uma grande cumplicidade artística. 

The jazz workshops are a truly exceptional experience 
allowing for creative collaboration with musicians of high 
technical quality involved in one of the most exciting 
contexts of contemporary jazz creation. As with the 
jam sessions, the workshops are led by the musicians in 
residence who have come from America at the Festival’s 
invitation to set up shop in Guimarães for two weeks. This 
year, in charge of the jazz workshops is the saxophonist 
Geof Bradfield and the band that supporting him at 
Guimarães Jazz, a group of musicians with a great artistic 
complicity who have extensively collaborated in the past. 

 SEG 11 
/

 SEX 15 
 

14H30-
17H30

 CCVF

 
Data limite de 

inscrição 
6 novembro

Nº máximo de 
participantes 25

Inscrição gratuita 
(sujeita ao 

pagamento de uma 
caução no valor de 

25,00 euros que 
será reembolsada 
caso o participante 
esteja presente em 
pelo menos 80% da 

atividade ou em caso 
de desistência até ao 
dia 8 de novembro)

As inscrições 
podem ser 

efetuadas no 
Centro Cultural Vila 

Flor, pelo tlf. 253 
424 700 ou através 

do e-mail 
geral@ccvf.pt

 



Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso Henriques, 701
4810-431 Guimarães
Tel: +351 253 424 700
geral@ccvf.pt
www.ccvf.pt

www.guimaraesjazz.pt
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