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SETEMBRO
5 SET A 25 OUT CCVF Exposição Exposição Internacional

Contextile 2020 - Bienal de Arte Têxtil 
Contemporânea 

DOM 6 E 
SEG 7
10H00-13H00 E 
14H30-18H00

CCVF Conversa Textile Talks   
Contextile 2020 - Bienal de Arte Têxtil 
Contemporânea 

TER 8 
10H00-18H00

CDMG Oficina “Memory Of Paper” | 
Paper Making Workshop
Magda Sobon 
Contextile 2020 - Bienal de Arte Têxtil 
Contemporânea

6, 8, 13 E 27 
21H45

CCVF Cinema Cineclube de Guimarães

SÁB 12 
18H00

CCVF Exposição Observatório Natural 
CCVF 15 anos

SÁB 12 
21H30

CCVF Música Teresa Salgueiro 
Com Orquestra de Guimarães
CCVF 15 anos

SEX 18 
21H30

CIAJG Música Julinho da Concertina
Terra - Ciclo Músicas do Mundo 

18 SET A
24 OUT
SEX E SÁB

CDMG Formação Formação em Bordado 
de Guimarães

SÁB 19 
21H30

CCVF Teatro Catarina e a beleza 
de matar fascistas 
Tiago Rodrigues 
Estreia Absoluta

SEX 25  
22H00, 22H30, 23H00 

CIAJG  Visita Noturna/
Performance

EMC Turno da Noite 

SÁB 26   
11H00 E 15H00 

CDMG  Oficina de Stop 
Motion 

EMC Vamos fazer um Filminho?
Zero em Comportamento  

SÁB 26 
17H00

CCVF Cinema Mini-Cineclube

SET-DEZ CDMG Projeto de 
Recolha de 
Sons e Tradição 
Oral com a 
Comunidade 

O Colecionador de Sons
Arca de Sons | Daniel Pereira Cristo

OUTUBRO
SEX 2 
21H30

CIAJG  Música Baiuca
Terra - Ciclo Músicas do Mundo 

SÁB 3  
16H00

CCVF Visita Orientada EMC
LABORATÓRIO 
DA PAISAGEM

Visita Orientada à Exposição 
Observatório Natural

OUT 2020 A 
MAI 2021 

ESPAÇO 
OFICINA 
E CCVF

Formação Oficinas do Teatro Oficina – OTO 

QUA 7 A 
SEX 9   
10H30, 14H30 E 
16H00

SÁB 10    
16H00

SEG 12 E 
TER 13     
10H30, 14H30 E 
16H00

CIAJG Teatro EMC Gestos Bravos
Joana Providência

SÁB 10    
10H00-13H00

CCVF Formação EMC Formação para Professores 
Gestos Bravos 
Joana Providência

SÁB 10 
17H00

CCVF Cinema Mini-Cineclube

DOM 11   
11H00 E 15H00 

CDMG Oficina de 
Construção 
de Animais 
com Elementos 
Naturais 

EMC Domingos nos Museus
Cabeças de Bugalho Chocho 
Historioscópio
 

11, 13, 18, 
22, 25 E 27  
21H45

CCVF Cinema Cineclube de Guimarães

QUA 14 A 
SÁB 17 

CCVF Música Westway LAB 

SEG 19 
11H00-17H00

CCVF Oficina para 
Professores e 
Técnicos 

EMC Oficina de Criação Teatral 
Aldebarã

TER 20  
14H30-17H00

CCVF Oficina para 
alunos do 2º e 
3º Ciclo

EMC Oficina de Vídeo Arte  
Aldebarã

TER 20  
11H30

QUA 21 E 
QUI 22   
11H30 E 14H30

ESCOLAS
IPSS 

Teatro EMC Aldebarã 
Terra Amarela 

AGENDA AGENDA 



OUTUBRO
SÁB 24  
18H00

CIAJG Visita 
Orientada às 
Reservas da 
Coleção

EMC Na Reserva
Francisco Neves

SÁB 24   
21H30

CCVF Música Camané & Mário Laginha
Aqui Está-se Sossegado

QUA 28  
10H00-12H00 E 
19H00-21H00

Formação 
Online

EMC Formação para Professores 
A Árvore Branca 
Raimundo Cosme
 

QUI 29 E 
SEX 30   
10H30 E 15H00

CIAJG Teatro EMC As Cidades Invisíveis 
Alex Cassal

SÁB 31 
21H30

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

ATÉ 14 FEV 
2021

CIAJG Exposições Caos e Ritmo #1 

TODO O ANO
LOJA
OFICINA

Exposição In Memoriam - Alberto Sampaio  

CDMG Exposição Território e Comunidade
Casa da Memória

AGENDA 
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Exposição Internacional
Contextile 2020 - Bienal de Arte Têxtil 
Contemporânea

Exposição internacional, composta por 58 
obras de 50 artistas oriundos de 29 países, 
resultantes da seleção de entre 1150 propostas 
(de 870 artistas, 65 países) recebidas através 
de convocatória aberta e promovida pela 
Contextile 2020. As propostas responderam 
a uma temática livre ou desenvolveram-se 
a partir do conceito transversal à bienal: 
“Lugares de Memória – Interdiscursos de um 
território têxtil”. Um júri, multidisciplinar, 
constituído por Janis Jefferies, Lala de 
Dios, Rosa Godinho, Cláudia Melo, Jorge 
Costa selecionou trabalhos artísticos que 
revelam elevada criatividade, originalidade 
e competência técnica em torno do elemento 
têxtil, pela construção, tema, conceito ou 
material utilizado.  

An international exhibition, 
consisting of 58 works by 50 
artists from 29 countries, 
selected from 1150 proposals 
(submitted by 870 artists from 
65 countries) received after an 
open call organised by Contextile 
2020. The proposals responded to 
a free theme or were developed 
on the basis of the biennial’s 
transversal concept: “Places 
of Memory – Inter-discourses 

of a textile territory”. A 
multidisciplinary jury - formed 
by Janis Jefferies, Lala de Dios, 
Rosa Godinho, Cláudia Melo and 
Jorge Costa - selected artistic 
works that reveal high creativity, 
originality and technical 
competence in relation to the 
respective textile element, in 
terms of the construction, theme, 
concept or material used.

5 SET A 
25 OUT
Palácio Vila Flor
—
Exposição  
—
Todas 
as idades 
—
Entrada gratuita 
—
terça 
a sábado
10h00-13h00
15h00-18h00
—
Excecionalmente, 
mantendo o mesmo 
horário, a exposição 
estará aberta:
6 e 7 setembro 
25 outubro 
—
Mais info 
www.contextile.pt  
i.point Contextile 2020 
(Rua Paio Galvão, 
6 e 7 - Guimarães) 

Centro
Cultural
Vila Flor
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“Memory of Paper” 
Paper Making 
Workshop
Magda Sobon
Contextile 2020 - Bienal de Arte Têxtil 
Contemporânea

Com base num programa autoral, o workshop 
“Memória do Papel” fornecerá aos participantes 
o conhecimento básico sobre fabricação manual 
de papel. Os conhecimentos práticos serão 
o ponto de partida na criação dos conceitos 
artísticos do próprio participante. A “memória 
do papel” – entendida como propriedade 
intrínseca no assumir de formas e texturas, 
é aplicada – será utilizada para obter vários 
formatos e estruturas. Os participantes irão 
também aprender como ajustar e usar estes 
métodos às condições dos seus próprios 
trabalhos e criações.

Based on an authorial programme, 
the “Paper Memory” workshop 
will provide participants with 
basic knowledge about manual 
papermaking. Practical knowledge 
will be the starting point, used 
by each participant to create 
their own artistic concepts. The 

“paper memory” - understood 
as an intrinsic property in the 
assumption of shapes and 
textures - will be used to obtain 
various formats and structures. 
Participants will also learn how to 
adapt these methods to their own 
works and creations.

TER 8 
SET 
10H00-18H00
—
Oficina
—
Público-alvo 
artistas, comunidade 
local, atuais e ex-
trabalhadores têxteis, 
estudantes
—
Inscrição prévia 
através do e-mail 
bienal@contextile.pt 
—
55 eur 
(inclui materiais e peça 
individual produzida)
—
Mais info 
www.contextile.pt 

Textile Talks     
Contextile 2020 - Bienal de Arte 
Têxtil Contemporânea

As TextileTalks, componente fundamental do 
programa da Contextile, incitam à reflexão e ao 
debate sobre o têxtil no contexto da arte contem-
porânea, promovendo a apresentação e discussão 
(aberta) de processos e projetos artísticos. O 
programa de 2 dias foi desenhado a partir das 
candidaturas apresentadas, em resposta ao Open 
Call aberto para artistas e investigadores da arte 
têxtil contemporânea de todo o mundo, com 44 
participações, entre artistas e representantes de 
entidades internacionais da arte têxtil. Participam 
também os artistas convidados e em residência da 
Contextile 2020, partilhando os seus processos de 
trabalho, da pesquisa à criação. Em consequência 
da pandemia, muitos oradores participam online, 
por estarem impedidos de viajarem.

TextileTalks, a fundamental 
component of Contextile’s 
programme, encourage reflection 
and debate on textiles in the 
context of contemporary art, 
promoting presentation and (open) 
discussion of artistic processes and 
projects. The 2-day programme 
has been designed on the basis 
of the applications submitted in 
response to the worldwide Open 
Call to artists and researchers in 

contemporary textile art, with 44 
participants, including artists and 
representatives of international 
textile art institutions. The guest 
artists and artists in residence at 
Contextile 2020 will also participate, 
sharing their work processes - from 
research to creation. As a result 
of the Covid-19 pandemic, many 
speakers will participate online, 
because they are unable to travel.

DOM 6 E 
SEG 7 SET 
10H00-13H00 E 
14H30-18H00
Pequeno Auditório
—
Conversa
—
Todas 
as idades 
—
Entrada gratuita , 
mediante inscrição 
prévia através do e-mail 
bienal@contextile.pt 
—
Mais info 
www.contextile.pt 
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Observatório Natural

Os Jardins do Centro Cultural 
Vila Flor transformam-se num 
observatório da biodiversidade 
de Guimarães. Do contexto 
urbano, onde ganham real 
preponderância as áreas verdes 
e azuis com uma relação direta 
com a escala humana, aos espaços 
florestais onde a riqueza faunística 
e florística nos impressiona. As 
imagens em exposição, captadas 
pelo fotógrafo Jorge Sarmento, 
retratam  diferentes espécies de 
fauna e flora encontradas em 
locais como a Montanha da Penha, 
o Parque da Cidade, a Veiga de 
Creixomil, entre outros.

The gardens of the Centro 
Cultural Vila Flor will become 
an observatory of urban 
biodiversity in Guimarães. The 
images on display, taken by the 
photographer Jorge Sarmento in 

different parts of the city - such 
as Penha, the City Park and Veiga 
de Creixomil, among others, show 
different species of fauna and flora 
in the region.  

SÁB 12 
SET
18H00
Jardim
—
Inauguração 
da Exposição
—
Entrada gratuita 
—
Exposição 
patente até 
1 dezembro  
—
Todas 
as idades 
—
Parceria 
Câmara Municipal 
de Guimarães, 
Fundação de 
Serralves, 
A Oficina e 
Laboratório da 
Paisagem

15 anos 
 Centro Cultural 
 Vila Flor 
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Centro
Cultural
Vila Flor

Visita Orientada 
à Exposição
Observatório Natural

—
Maiores de 3
—
c. 60 min.
—
min. 3 / máx. 7 
participantes

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

SÁB 3 OUT 
16H00 
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Teresa Salgueiro 
Com Orquestra de Guimarães

Quinze anos após a abertura, a 
voz que inaugurou o CCVF, Teresa 
Salgueiro, regressa ao mesmo palco 
para novo momento singular, desta 
vez acompanhada pela Orquestra 
de Guimarães nascida do processo 
de crescimento artístico decorrido 
ao longo deste arco temporal no 
território. Celebra-se pois a afirmação 
de um equipamento que transformou 
para sempre a paisagem cultural 
do concelho e do país, através de 
importante repertório nacional 
orquestrado para a sublime voz da 
cantora. Um resgate de memória 
identitária que se vira ao futuro e 
sustenta simbolicamente o empodera-
mento cultural de Guimarães assente 
no binómio material vs. imaterial, de 
resto todo um legado com méritos 
muito alargados. 

Fifteen years after the CCVF’s opening 
ceremony, that featured a performance 
with vocals by Teresa Salgueiro, she 
will return to the same stage for a 
new memorable moment, this time 
accompanied by the Guimarães Orchestra. 
The latter was created in the wake of the 
artistic growth that has occurred over 
the past fifteen years in Guimarães. The 
concert will celebrate affirmation of the 
CCVF, that has permanently transformed 

the cultural landscape of Guimarães and 
Portugal. It will feature an important 
national repertoire, adapted for Teresa 
Salgueiro’s sublime voice. Redemption 
of an identity-based memory that looks 
towards the future and symbolically 
supports the cultural empowerment of 
Guimarães based on the link between 
material and immaterial, that constitutes 
a broad and extremely valuable legacy.

SÁB 12 
SET
21H30
Grande Auditório
—
Música  
—
Maiores 
de 6
—
60 min. 
aprox.
—
Entrada gratuita
Levantamento 
máximo de 2 bilhetes 
por pessoa, durante 
o dia do espetáculo, 
no horário de 
funcionamento da 
bilheteira do Palácio 
Vila Flor

15 anos 
 Centro Cultural 
 Vila Flor 

Teresa Salgueiro 
voz
Orquestra de 
Guimarães
Coprodução 
A Oficina e 
Câmara Municipal 
de Guimarães
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Julinho da Concertina 
Terra - Ciclo Músicas do Mundo 

Nascido e criado na ilha de 
Santiago, Cabo Verde, este músico 
de currículo impressionante fez 
parte integrante da moderni-
zação da música cabo-verdiana 
nos anos 1970 e 1980, partici-
pando em discos revolucionários 
como “Trapiche”, de Alexandre 
Monteiro, ou “África Ê”, de Tiny 
das Neves. Integrou também a 
comitiva que acompanhou Cesária 
Évora no início da sua longa 
caminhada. Sediado em Lisboa 
(Amadora) desde o fim dos anos 
1970, Julinho da Concertina 
desenvolveu a sua própria 
identidade como tocador de gaita, 
num estilo melódico e reconhe-
cível por qualquer conhecedor de 
Funaná. Em 2018, lançou o seu 
segundo disco de originais com o 
selo da CelesteMariposa Discos.

Born and raised on the island of Santiago, 
in Cape Verde, this musician, who has an 
impressive curriculum, played a key role 
in the modernization of Cape Verdean 
music in the 1970s and 1980s, and took 
part in ground-breaking records such 
as “Trapiche”, by Alexandre Monteiro, 
or “África Ê” , by Tiny das Neves. He was 
also part of the group that accompanied 

Cesária Évora at the beginning of her long 
career. Based in Lisbon (Amadora) since 
the late 1970s, Julinho da Concertina has 
developed his own identity as a harmonica 
player, in a melodic style, that can be 
recognised by any lover of Funaná music. 
In 2018, he finished his second album of 
original compositions, released by the 
CelesteMariposa Discos label.

SEX 18 
SET 
21H30
Black Box 
—
Música  
—
Maiores 
de 6
—
10,00 eur / 
7,50 eur c/d 
—
Passe Terra 
(3 concertos) 
25,00 eur
—
Organização 
Capivara Azul – 
Associação Cultural
Apoio 
Município de 
Guimarães e 
Direção-Regional 
de Cultura do Norte
Coprodução 
A Oficina
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Centro
Internacional
das Artes 
José de 
Guimarães
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Catarina e a beleza 
de matar fascistas 
Tiago Rodrigues

Tiago Rodrigues (Prémio 
Pessoa 2019) traz ao CCVF a 
estreia absoluta da sua mais 
recente encenação.

Esta família mata fascistas. É uma tradição 
com mais de 70 anos que cada membro da 
família sempre seguiu. Hoje, reúnem-se 
numa casa no campo, no sul de Portugal, 
perto da aldeia de Baleizão. A mais jovem 
da família, Catarina, vai matar o seu 
primeiro fascista, raptado de propósito 
para o efeito. É um dia de festa, de beleza e 
de morte. No entanto, Catarina é incapaz 
de matar ou recusa-se a fazê-lo. Estala o 
conflito familiar, acompanhado de várias 
questões. O que é um fascista? Há lugar para 
a violência na luta por um mundo melhor? 
Podemos violar as regras da democracia 
para melhor a defender? Entretanto, 
surge por vezes o fantasma de uma outra 
Catarina, a ceifeira Catarina Eufémia 
que foi assassinada em 1954, em Baleizão, 
durante a ditadura fascista. Catarina 
Eufémia aparece durante a noite, enquanto 
a família dorme, para conversar com o 
fascista de 2020 que aguarda o seu destino.

This family kills fascists. It’s a 
tradition that everyone in the 
family has followed for over 70 
years. They’ve all got together 
today in a house in the country 
near a village called Baleizão 
in the south of Portugal. The 
youngest member of the family, 
Catarina, is to kill her first fascist, 
who has been kidnapped for 
this very purpose. It’s a day 
to celebrate, a day of beauty 
and death. However, Catarina 
finds herself unable to kill him 
or else she’s refusing to do so. 
A family fight breaks out and 

a lot of questions arise. What 
is a fascist? Is there a place for 
violence in the struggle for a 
better world? Can we violate the 
rules of democracy when we 
seek better ways to defend it? 
Meanwhile, the ghost of another 
Catarina sometimes appears. 
The ghost of an agricultural 
labourer called Catarina Eufémia, 
who was assassinated in 1954 in 
Baleizão during Portugal’s fascist 
dictatorship. She comes at night 
while the family are asleep to talk 
with the fascist who awaits his 
destiny today in 2020.

SÁB 19 
SET
21H30
Grande Auditório
—
Teatro  
—
Espetáculo a 
classificar
—
120 min. 
aprox.
—
10,00 eur /
7,50 eur c/d

 ESTREIA  
 ABSOLUTA 
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Texto e 
encenação 
Tiago Rodrigues
Com 
António Fonseca, 
Beatriz Maia, 
Isabel Abreu, 
Marco 
Mendonça, 
Pedro Gil, 
Romeu Costa, 
Rui M. Silva, 
Sara Barros Leitão
Cenografia 
F. Ribeiro
Figurinos 
José António 
Tenente
Desenho de luz 
Nuno Meira
Sonoplastia e 
desenho de som 
Pedro Costa
Coralidade e 
arranjos vocais 
João Henriques
Apoio ao 
movimento 
Sofia Dias e 
Vítor Roriz
Apoio em luta 
e armas 
David Chan 
Cordeiro
Assistência de 
encenação 
Margarida Bak 
Gordon
Produção 
Teatro Nacional 
D. Maria II 
(Portugal)

Coprodução 
Wiener 
Festwochen, 
Emilia Romagna 
Teatro Fondazione 
(Modena), 
ThéâtredelaCité 
- CDN Toulouse 
Occitanie 
& Théâtre 
Garonne Scène 
européenne 
Toulouse, Festival 
d’Automne à Paris 
& Théâtre des 
Bouffes du Nord, 
Teatro di Roma - 
Teatro Nazionale, 
Hrvatsko Narodno 
Kazalište (Zagreb), 
Comédie de 
Caen, Théâtre 
de Liège, Maison 
de la Culture 
d’Amiens, BIT 
Teatergarasjen 
(Bergen), Le 
Trident - Scène 
nationale de 
Cherbourg-en-
Cotentin, Teatre 
Lliure (Barcelona), 
Centro Cultural 
Vila Flor 
(Guimarães), 
O Espaço 
do Tempo 
(Montemor-o-
Novo)
Apoio 
Cano Amarelo, 
Culturgest

Centro
Cultural
Vila Flor
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Turno da Noite    Vamos fazer 
um Filminho?
Zero em Comportamento 

 
Propomos o seguinte desafio. Uma visita 
ao Museu, à hora em que está encerrado ao 
público, aos locais em que não é permitida 
a entrada a pessoas estranhas ao serviço, 
para ouvirmos histórias sobre peças que não 
estão expostas. Desafio aceite? No dia 25 de 
setembro, às 22h00, às 22h30 e às 23h00, 
iremos realizar percursos de descoberta às 
reservas do CIAJG e conhecer os museus que 
existem dentro do MUSEU.

Nesta oficina, as crianças vão aprender a 
fazer uma pequena curta-metragem através 
da técnica do stop-motion. Os participantes 
aprendem todo o processo, desde a elaboração 
de curtas histórias, com personagens e cenários 
confecionados em plasticina, até à captura 
e animação das fotografias em software 
específico no computador.

We propose the following 
challenge: a guided visit to the 
Museum, when it is normally 
closed to the public, to places 
normally inaccessible to outsiders, 
to hear stories about works of 
art that are not on display. Do 

you accept the challenge? On 
September 25, at 10 pm, 10:30 pm 
and 11 pm, we will go on routes 
of discovery to the collections of 
the CIAJG and visit the various 
mini-museums that exist inside 
the MUSEUM.

In this workshop, children will 
learn how to make a short film 
using stop-motion. Participants 
will learn the entire process, from 
writing short stories, featuring 

characters and set designs made 
of plasticine, to capturing and 
animating the photographs, using 
specific computer software.

SEX 25 
SET
22H00, 22H30, 
23H00 
—
Visita Noturna/
Performance
—
Maiores 
de 6
—
30 min. 
aprox.
—
min. 3 / máx. 7 
participantes
—
2,00 eur, 
mediante 
inscrição prévia 
através do email 
mediacaocultural@
aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 716

SÁB 26 
SET 
11H00 E 15H00
—
Oficina de Stop Motion 
—
Maiores 
de 6
—
c. 90 min.
—
min. 3 / máx. 7 
participantes
—
2,00 eur, 
mediante 
inscrição prévia 
através do email 
mediacaocultural@
aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 716
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Centro
Internacional
das Artes 
José de 
Guimarães

Casa da
Memória

Educação e 
Mediação 
Cultural

Educação e 
Mediação 
Cultural
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Território e 
Comunidade

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

The Casa da Memória de 
Guimarães (House of Memory of 
Guimarães - CMG) is a centre for 
interpretation and knowledge. 
Through the exhibition Territory 
and Community, it offers different 
perspectives of the memory of 
a place. The Casa da Memoria’s 
exhibition space houses images, 
stories, documents and objects 
that enables visitors to learn 
about different aspects of the 
community, spanning a wide 
temporal arc: from Prehistory 

to the Foundation of Portugal 
as a Nation, through the Rural 
Societies and the Festivities 
and Industrialisation of the Ave 
valley to the Contemporary era. 
There are many ways to visit the 
Casa da Memoria, each visitor 
has a diferente experience, but 
its programme of activities is 
reinforced with regular invitations 
for guided tours or workshops, 
that multiply the possible 
perspectives of this space.

TODO 
O ANO
—
3,00 eur 
2,00 eur c/d
Entrada 
gratuita (crianças 
até 12 anos /
domingos de 
manhã, 
10h00-12h30)
—
terça 
a domingo
10h00-13h00
15h00-19h00

V
IS

ITA
 C

O
NJUNTA CDMG + C

IA
JG

 V
ISITA

 C
O

NJUNTA CDMG + C
IA

JG
  

5,00 EUR 

/ 

3,50 EUR 

C/D

O Colecionador 
de Sons
Projeto de Recolha de Sons e Tradição 
Oral com a Comunidade 
Arca de Sons | Daniel Pereira Cristo

Pelo território de Guimarães, vai fazer-se um 
caminho de encontro com pessoas, para a 
recolha de sons, cantigas, dizeres e paisagens 
sonoras, naturais, citadinas, artesanais ou 
industriais. Ao acervo sonoro recolhido, 
junta-se uma estória, uma criação artística de 
música eletrónica contemporânea e não só. 
Para ouvir esta coleção, o encontro é na Casa 
da Memória, no seu dia de aniversário, a 25 de 
abril de 2021.

Throughout the municipality of 
Guimarães, we will chart a path to 
meet people, and collect sounds, 
songs, sayings and natural, city, 
craft or industrial soundscapes. A 
story will be added to the sound 
collection, an artistic creation of 

contemporary electronic music 
and much more. To listen to this 
collection, we will meet at the Casa 
da Memória on its anniversary - 
April 25, 2021.

SET A
DEZ
Território 
—
Músicos 
Arca de Sons - 
Daniel Pereira Cristo 
e Hélder Costa 
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Oficinas do 
Teatro Oficina – OTO

As portas do Espaço Oficina voltam a abrir-se 
para mais uma temporada das OTO – Iniciação 
(para quem queira começar a experimentar), 
Criação (para os mais experientes) e Jovens. 
Começamos, ainda em 2020, com módulos de 
criação, movimento e voz, o treino básico de 
todo o intérprete. Em 2021, reorganizam-se as 
turmas em grupos de trabalho para as várias 
criações finais que serão pensadas (também) 
pelos alunos e apresentadas, no final de maio, 
por todo o CCVF! 

The doors of the Espaço Oficina 
will open again for another season 
of the Teatro Oficina Workshops 
- Initiation (for those who want to 
start experimenting), Creation (for 
more experienced participants) 
and Young People. In the first 
months, we start with creation, 
movement and voice modules, 
basic training for a fully-rounded 

actor. From January 2021, classes 
will be reorganised into working 
groups for the final work, which, for 
the first time, will give students the 
responsibility for creation (always 
accompanied by the trainers from 
Teatro Oficina). At the end of May 
2021, everyone will meet for a 
genuine theatre party at the CCVF! 

OUT 2020 
MAI 2021 
—
Formação
—
OFICINA INICIAÇÃO 
(a partir dos 12 anos) 
Segunda e Quarta-feira, 
19h30 às 21h00  
OFICINA CRIAÇÃO 
(a partir dos 12 anos) 
Terça e Quinta-feira, 
19h30 às 21h00 
OFICINA JOVENS 
(dos 8 aos 12 anos) 
Sexta-feira, 18h00 às 
19h30 
—
SESSÕES A PARTIR 
DE 6 OUTUBRO 
Local Espaço Oficina
—
Inscrições 
até 30 setembro 
Valor Mensalidade 
20 eur
Valor Inscrição 
40 eur 
(correspondente ao 
primeiro e último mês)
Mais informações em 
www.aoficina.pt

Baiuca     
Terra - Ciclo Músicas 
do Mundo 

O que há em comum entre um aturuxo, grito 
tradicional galego, e uma sessão de clubbing? 
É a essa pergunta que tenta responder Baiuca, 
um projeto do músico e produtor Alejandro 
Guillán, que se constrói no cruzamento entre 
o cancioneiro tradicional da Galiza, onde este 
nasceu, e a música eletrónica. Baiuca apresenta-se 
e Guimarães em formato especial, acompanhado 
pelo percussionista Xosé Luís Romero e pelas 
cantoras Andrea e Alejandra Montero, do grupo 
de música tradicional Aliboria, com quem editou 
no ano passado “Misturas”, segundo registo 
depois da estreia com “Solpor”, longa duração de 
2018. O concerto terá projeções realizadas em 
direto pelo videoartista Adrián Canoura.

What is there in common between 
the traditional Galician war cry, the 
aturuxo, and a clubbing session?
The project, Baiuca, developed 
by the musician and producer, 
Alejandro Guillán, tries to answer 
this question. It explores the 
crossroads between traditional 
Galician music, where the project 
was born, and electronic music.
Baiuca’s performance in Guimarães 
will have a special format, and will 

be accompanied by percussionist 
Xosé Luís Romero and the singers 
Andrea and Alejandra Montero, 
from the traditional music group 
Aliboria, with whom he released 
“Misturas” in 2019 - the second 
album after his debut album 
“Solpor”, released in 2018. The 
concert will be screened live by the 
video artist, Adrián Canoura.

SEX 2 
OUT
21H30
Black Box 
—
Música
—
Maiores 
de 6 
—
10,00 eur / 
7,50 eur c/d 
—
Passe Terra 
(3 concertos) 
25,00 eur
—
Organização 
Capivara Azul – 
Associação Cultural
Apoio 
Município de 
Guimarães e 
Direção-Regional 
de Cultura do Norte
Coprodução 
A Oficina
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Gestos Bravos
Joana Providência

Podemos ler, logo na primeira página d’O 
Homem que Plantava Árvores, de Jean Giono, 
que para conhecer uma pessoa excecional é 
preciso observá-la durante muitos anos.  Se 
observássemos durante décadas o protagonista 
da história – e outros plantadores no Brasil, 
na Índia, etc. – veríamos como, com o passar 
do tempo lento dos anos, vão deixando atrás 
dos seus passos florestas construídas bolota a 
bolota, rebento a rebento. Ao olharmos para a 
paisagem vemos o seu enorme projeto de vida, 
construída de pequenos gestos generosos e 
pacientes, que esperam anos para conhecer o 
seu maravilhoso resultado.
Ao olhar para o rastro que vamos deixando 
no nosso dia-a-dia, construído de pequenos 
gestos displicentes e descuidados, vemos um 
mar de plástico, de espécies desaparecidas, 
de desflorestação e de alterações climáticas. 
Precisamos de olhar com urgência para o 
impacto das nossas ações não só no hoje, mas no 
ontem e no amanhã da nossa vida. On the very first page of Jean 

Giono’s “The Man Who Planted 
Trees”, it is stated that in order 
to meet an exceptional person 
you have to observe them for 
many years. If we watch the 
protagonist of the story over 
several decades - and the story 
of other planters in Brazil, India, 
etc. - we would see how, slowly 
over the years, they leave forests, 
built acorn by acorn, one sapling 
at a time. When we look at the 
landscape, we see its huge life 
project, built of small, generous 

and patient gestures, that wait 
many years to learn about their 
wonderful results.
If we look at the trail that we 
leave in our daily lives, built of 
small careless gestures, we see 
a sea of plastic, extinct species, 
deforestation and climate 
change. We urgently need to look 
at the impact of our actions - not 
only today, but yesterday and 
tomorrow in our lives.

GRUPOS ESCOLARES
E INSTITUIÇÕES

QUA 7 A 
SEX 9 OUT
10H30, 14H30 
E 16H00

SEG 12 E 
TER 13 OUT 
10H30, 14H30 
E 16H00

PÚBLICO GERAL E FAMÍLIAS

SÁB 10 
OUT
16H00
Black Box 
—
Teatro 
—
Maiores 
de 6
—
c. 40 min.
—
máx. 
90 lugares 
—
2,00 eur

Direção 
Joana Providência
Dramaturgia 
Raquel S.
Intérpretes 
cocriadores 
Bruna Costa, 
Margarida 
Gonçalves e 
Rui Paixão
Música e Desenho 
de Som 
Ana Bento e 
Bruno Pinto
Figurinos 
Cátia Barros
Cenografia e 
Adereços 
Cristóvão Neto
Luz 
Mário Bessa

Ilustrações 
Carolina Gaessler 
Fotografias de 
Cena 
Pedro Figueiredo
Registo Vídeo 
Evoke Collective
Design Gráfico 
Nuno Matos
Direção de 
Produção 
Glória Cheio
Agradecimentos 
Engenheiro Carlos 
Silva
Coprodução 
Teatro do Bolhão e 
A Oficina  

Formação para 
Professores 

SÁB 10 OUT 
10H00-13H00 
CCVF / Sala 
de Ensaios

Lotação máx. 25 participantes
Acesso gratuito mediante inscrição prévia através do 
e-mail mediacaocultural@aoficina.pt ou do tlf. 253 424 716

Sessão de trabalho com 
Joana Providência acerca do 
processo de construção do 
espetáculo “Gestos Bravos”.

Working session with Joana 
Providência on the construction 
process of the performance, 
“Gestos Bravos”.

Centro
Internacional
das Artes 
José de 
Guimarães
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Domingos 
nos Museus     
Cabeças de Bugalho Chocho 
Historioscópio 
 

Pinhas, folhas, cascas de árvore, bolotas e 
bugalhos… Natureza morta pronta a ganhar vida 
e a contar histórias. Partindo de elementos da 
natureza iremos explorar novas formas de vida, 
numa construção coletiva onde todos terão um 
papel ativo e poderão expressar-se livremente.

Pine cones, leaves, bark, acorns 
and pellets ... A still life image that 
is ready to come to life and tell 
stories. Starting from elements of 
nature we will explore new forms 

of life, in a collective construction 
where everyone will play an active 
role and express themselves freely.

DOM 11 
OUT
11H00 E 15H00 
—
Oficina de Construção 
de Animais com 
Elementos Naturais 
—
Maiores 
de 6 
—
c. 90 min.
—
min. 3/ máx. 7 
participantes 
—
2,00 eur, mediante 
inscrição prévia 
através do e-mail 
mediacaocultural@
aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 716

Oficina de 
Criação Teatral 
Aldebarã 

 

Oficina de 
Vídeo Arte 
Aldebarã 

 

Partindo do espetáculo “Aldebarã”, o grupo 
irá trabalhar sobre metodologias e processos 
de intervenção e criação artística em grupos 
inclusivos. Esta oficina procura uma nova 
maneira de olhar o mundo e uma valorização 
da riqueza da diferença, através da integração 
da mesma.

Vamos criar um vídeo promocional do 
espectáculo “Aldebarã”? Partindo do desenho 
direcionado à temática do espetáculo, o grupo 
alvo irá produzir material plástico para a 
construção de um objeto fílmico. Animar 
desenhos, recortes e colagens, através da 
operação simples de material de captação e 
tratamento digital da imagem. Vamos a isso?

Starting from the show, “Aldebarã”, 
the group will work on different 
methodologies and processes of 
intervention and artistic creation 
in inclusive groups. This workshop 

seeks a new way of looking at 
the world and an appreciation of 
the wealth of difference, through 
its integration.

Are we going to create a 
promotional video for the show 
“Aldebarã”? Starting from the 
drawing inspired by the theme of 
the show, the group will produce 
plastic material for construction of 

a film. Animate drawings, cutouts 
and collages, through the simple 
operation of capturing material 
and digital image processing. 
Let’s go?

SEG 19 
OUT
11H00-17H00
Sala de Ensaios
—
Oficina para 
Professores e Técnicos  
—
Orientação 
Marco Paiva e
Joana Saraiva 

TER 20 
OUT
14H30-17H00
Sala de Ensaios
—
Oficina para alunos do 
2º e 3º Ciclo  
—
Orientação 
Mário Melo Costa

Casa da
Memória

Centro
Cultural
Vila Flor

Educação e 
Mediação 
Cultural

Educação e 
Mediação 
Cultural
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Aldebarã      
Terra Amarela  
 

Estava tudo preparado para que a nave Milu 
aterrasse no Pequeno Auditório do Centro 
Cultural Vila Flor em abril. Daí partiríamos 
para “Aldebarã”, numa viagem pela diversidade. 
Mas por vezes é preciso reajustar as rotas para 
chegarmos em segurança ao nosso destino! 
Assim, pensando na segurança, mas também na 
necessidade de continuarmos a fazer as grandes 
viagens que nos mostram os novos Mundos, A 
Oficina e a Terra Amarela levam a nave Milu 
às salas de aula e, a partir daí, partiremos em 
segurança até “Aldebarã”. Nada substitui a 
experiência de uma sala de teatro! Mas também 
nada é mais poderoso do que a nossa capacidade 
de imaginação.
O Teatro acontecerá sempre em qualquer espaço 
onde exista inquietação e curiosidade. O que 
A Oficina e a Terra Amarela têm a certeza é que 
estaremos sempre atentos uns aos outros.
Até já! Estamos quase a chegar.

Everything was prepared for 
the Milu ship to land in the 
Centro Cultural Vila Flor’s Small 
Auditorium in April 2020. It would 
enable us to leave for “Aldebarã”, 
on a journey across diversity. But 
sometimes we have to readjust 
our routes to arrive safely at our 
destination! So, thinking about 
safety, and the need to continue 
making the great journeys that 
reveal new Worlds, A Oficina 
and Terra Amarela take the 
Milu ship to the classrooms 

and, from there, we will leave 
safely to “Aldebarã ”. Nothing 
can replace the experience of 
a theatre auditorium! But also 
nothing is more powerful than 
our imagination.
Theatre will always take place 
in any space where there is 
restlessness and curiosity. What 
A Oficina and Terra Amarela are 
sure of is that we will always be 
attentive to each other.
See you soon! We’re almost there.

TER 20  
OUT
11H30

QUA 21 E
QUI 22  
OUT
11H30 E 14H30  
—
Teatro
—
Alunos do 2º e 3º 
ciclo e Clientes IPSS 
participantes do 
processo criativo 
—
c. 90 min.

Escolas/
IPSS Na Reserva 

Francisco Neves 

 

Um museu não se completa somente na área de 
exposição. Muito mais há para ver e descobrir 
para além do que normalmente visitamos. E 
uma visita, por si só, nunca é igual, e isso é bom. 
Os museus são sempre para revisitar e encontrar 
muito mais. Nesta visita orientada vemos o lugar 
onde as peças descansam e ganham força para 
voltar à exposição: na reserva.

A museum is much more than the 
exhibition area. There is much 
more to see and discover than that 
which we can normally visit. Every 
visit is different, and that’s a good 
thing. Museums are always there to 

revisit and discover much more. In 
this guided tour we see the place 
where the works rest and gain 
strength to return to the exhibition: 
the archive.

SÁB 24 
OUT
18H00
—
Visita Orientada às 
Reservas da Coleção
—
Maiores 
de 6
—
c. 60 min.
—
máx. 7 participantes
—
2,00 eur, 
mediante 
inscrição prévia 
através do email 
mediacaocultural@
aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 716

Encenação 
Marco Paiva 
Texto 
Alex Cassal 
Elenco 
Joana Honório, 
Tânia Alves e 
Tony Weaver 
Desenho de luz 
Nuno Samora 
Vídeo 
Mário Melo Costa 
Músico original 
José Alberto Gomes 
Produção 
Terra Amarela 
Plataforma de 
Criação Artística 
Inclusiva 
Coprodução 
LU.CA – Teatro Luís de 
Camões, Cine-Teatro 
Louletano e A Oficina
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Camané 
voz
Mário Laginha 
piano

Camané & 
Mário Laginha
Aqui Está-se Sossegado 

Camané e Mário Laginha não são estranhos. 
Já deram vários concertos juntos. Do 
excelente entendimento sentido nessas 
colaborações esporádicas, resultou agora o 
inevitável aprofundamento dessa simbiose. 
“Aqui Está-se Sossegado” é um novo projeto 
pensado para dar mais brilho a uma voz e a 
um piano que se descobriram cúmplices desde 
a primeira vez que encheram um palco. O 
concerto contará com cerca de duas dezenas 
de temas saídos do cânone fadista tradicional 
do repertório de Camané e incluirá, também, 
inéditos compostos por Mário Laginha, que 
musicou já um poema de Álvaro de Campos, 
“Ai Margarida”, que integra um dos últimos 
discos de Camané. 

Camané and Mário Laginha 
have worked together on 
many occasions, including 
various concerts. The excellent 
understanding developed in 
these sporadic collaborations 
has now resulted in the inevitable 
strengthening of this symbiosis. 
“Aqui Está-Sossegado” (Here 
things are calm) is a new project 
designed to highlight the vocal 
and piano skills that have been 
accompanied by many other 

musicians since their first joint 
stage performance. The concert 
will feature about 24 songs 
from Camané’s traditional 
fado repertoire and will also 
include unpublished songs 
composed by Mário Laginha, 
who has already written a song 
to a poem by Álvaro de Campos, 
“Ai Margarida”, which Camané 
performed in one of his most 
recent records.

SÁB 24 
OUT
21H30
Grande Auditório 
—
Música 
—
Maiores 
de 6
—
10,00 eur /  
7,50 eur c/d
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As Cidades 
Invisíveis 
Alex Cassal

Inspirado na obra homónima de Italo Calvino, 
o espetáculo “As Cidades Invisíveis” leva adultos 
e adolescentes a refletirem sobre as questões 
relacionadas com as migrações e os refugiados. 
Três viajantes a flutuar no meio do Mediterrâneo, 
rumo ao desconhecido, relembram os nomes das 
55 cidades descritas por Italo Calvino no seu livro. 
Cidades com nomes de mulheres, que nascem e 
morrem, sonham e temem, fogem e reconstroem 
as suas vidas noutros lugares, se lá conseguirem 
chegar. Mas também cidades construídas num 
território sem fronteiras, que podem unir e 
separar países, pessoas e culturas. No total são 55 
objetos em cena, que os atores levam consigo nesta 
longa viagem e que ganham novos significados, 
representando cidades imaginárias ou reais.

Inspired by Italo Calvino’s 
homonymous novel, Invisible Cities 
encourages adults and teenagers 
to think about issues related to 
migration and refugees.
Three migrants floating in the 
middle of the Mediterranean Sea, 
heading towards the unknown, 
recall the names of the 55 cities 
that Italo Calvino describes in his 
novel. Cities named after women, 

who are born and die, dream and 
fear, flee and rebuild their lives 
elsewhere, if they can get there. 
But also cities built in a borderless 
territory, which can unite and 
separate countries, people and 
cultures. There are 55 objects on 
stage, which the actors take with 
them on this long journey, which 
gain new meanings - representing 
imaginary or real cities.

As Cidades Invisíveis 
a partir do livro de 
Italo Calvino
—
Dramaturgia e 
Encenação 
Alex Cassal 
Criadores-Intérpretes 
Alfredo Martins, 
Paula Diogo e 
Rafaela Jacinto
Pesquisa 
Joana Frazão 
Iluminação 
Daniel Worm  
Fotos 
Luís Martins
Coprodução 
Má-Criação, 
Maria Matos Teatro 
Municipal e 
Cine-Teatro Louletano

ESCOLAS, INSTITUIÇÕES
E PÚBLICO GERAL

QUI 29 E 
SEX 30 OUT 
10H30 E 15H00
Black Box  
—
Teatro 
—
Maiores 
de 14
—
75 min.
—
máx. 90 lugares
—
2,00 eur

Centro
Internacional
das Artes 
José de 
Guimarães

Educação e 
Mediação 
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 “Romeo and Juliet” was born 
from the idea of reassembling 
Sergei Prokofiev’s scores, created 
for a ballet based on William 
Shakespeare’s tragic play.
This isn’t the first time that 
Miguel Moreira has been 
confronted with the universes 
of Prokofiev and Shakespeare. 
He already has an extensive 
relationship, but his main current 
interest, as a creator is focused 
on dance and its language, urging 
an encounter with Prokofiev 

and Shakespeare, capable of 
looking at humanity, as it is, in its 
immense fragility and dreams. 
Shakespeare primarily emanates 
an image of mystery. His legacy 
is a hymn to the magical places 
of incomprehension. “Romeo 
and Juliet” impels us to enter 
recurrently distant contexts, 
looking at the history of dance 
in confrontation with the 
contemporary world, society, 
and all its icons and values. 
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Direção 
Miguel Moreira 
Com 
Francisco Camacho, 
Maria Fonseca e 
shadoWMan
Música 
Prokoviev com recriação 
ao vivo de Ricardo 
Toscano e João 
Pereira e músico a 
nomear (consoante os 
espetáculos)
Conceção plástica 
Jorge Rosado e 
Ecco Mie
Pesquisa 
Maria Mel
Vídeo 
João Pedro Fonseca 
Fotografia 
Helena Gonçalves 
Apoio 
Espaço das Gaivotas
Produção 
Útero 
Coprodução 
 A Oficina, 
Cine-Teatro Avenida, 
Citemor - Festival de 
Montemor-o-Velho, EIRA, 
Festival Acaso, 
Theatro Circo

SÁB 31 
OUT
21H30
Grande Auditório 
—
Dança
—
Espetáculo a 
classificar
—
70 min. aprox.
—
10,00 eur /  
7,50 eur c/d

Centro
Cultural
Vila Flor Romeu e Julieta 

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

“Romeu e Julieta” nasce da 
ideia de remontar as partituras 
que Serguei Prokofiev 
criou para ballet baseado na 
tragédia homónima de 
William Shakespeare.

Não é a primeira vez que Miguel 
Moreira se confronta com os universos 
de Prokofiev e Shakespeare. A relação 
já é extensa, mas neste momento o seu 
desígnio enquanto criador fixa-se na dança 
e na sua linguagem, urgindo o encontro 
com Prokofiev e Shakespeare, capazes de 
olhar a humanidade, tal como é, na sua 
imensa fragilidade e sonho. Shakespeare, 
principalmente, carrega uma imagem 
de mistério e o seu legado é um hino 
aos lugares mágicos da incompreensão. 
“Romeu e Julieta” impele-nos a entrar 
em contextos recorrentemente distantes, 
perspetivando a história da dança em 
confronto com o mundo contemporâneo, a 
sociedade, e todos os seus ícones e valores. 
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Caos 
e Ritmo #1

Caos e Ritmo desenha um círculo e enuncia 
um regresso a Para Além da História, exposição 
que fundou o Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães em 2012. Fundado sobre os 
poderes do corpo e a consciência individual 
enquanto uma entre tantas outras entidades 
que partilham e convivem num mundo feito 
de diversidade, Caos e Ritmo serve de mote 
para uma reflexão encantada e desencantada, 
poética e política, sobre o lugar do homem e, 
em particular, da criação artística num mundo 
doente e amnésico – uma exposição-estrutura 
que servirá de lugar para a fundação de 
discursos, reflexões e práticas transversais às 
disciplinas, às geografias e às culturas.

Chaos and Rhythm completes a 
circle and announces a return 
to Beyond History - the founding 
exhibition of the José de 
Guimarães International Centre 
for the Arts in 2012.
Founded on the powers of the 
body and individual awareness 
as one entity, amongst so 
many other entities, that share 
and live in a world made of 
diversity, Chaos and Rhythm 

is the motto for an enchanted 
and disenchanted, poetic 
and political reflection on 
the place of mankind and, in 
particular, of artistic creation 
in a sick and amnesiac world 
- an exhibition-structure that 
will serve as a foundation for 
various transversal practices, 
discourses and reflections, 
spanning different disciplines, 
geographies and cultures.

ATÉ 
14 FEV 
2021 
—
Exposições
_
4,00 eur 
3,00 eur c/d
Entrada 
gratuita (crianças 
até 12 anos /
domingos de 
manhã, 
10h00-12h30)
—
terça 
a domingo
10h00-13h00
15h00-19h00

José de Guimarães, 
André Príncipe, 
Mesquitela Lima, 
Mariana Caló e 
Francisco Queimadela, 
Rosa Ramalho, 
Quintino Vilas Boas Neto, 
Susana Chiocca, 
Skrei, 
Agostinho Santos, 
Hugo Canoilas,
Franklin Vilas Boas,
Coleção de Arte Popular 
de Agostinho Santos, 
Coleções de Arte Africana, 
Arte Pré-Colombiana e 
Arte Antiga Chinesa de 
José de Guimarães ©
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Internacional
das Artes 
José de 
Guimarães
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VENDA DE BILHETES 
oficina.bol.pt
Centro Cultural Vila Flor
Centro Internacional das 
Artes José de Guimarães
Casa da Memória
Loja Oficina
Lojas Fnac, El Corte Inglés, 
Worten, 
Entidades aderentes da BOL

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

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

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

VISITAS ORIENTADAS  
INFORMAÇÃO GERAL
Público-alvo Maiores de 3/4 anos   
Duração c. 90 min. 
Lotação mín.10/ máx. 25 pessoas 
Preços Visitas Orientadas 
1,50 eur a 2,00 eur (grupos 
escolares/instituições) e 4,00 a 
5,00 eur (outros grupos)
Preços Visitas Conjuntas 2,00 eur 
(grupos escolares/instituições) e 
5,00 eur (outros grupos)

CCVF | PALÁCIO VILA FLOR
Terça a sábado 
das 10h00 às 13h00 e  
das 15h00 às 19h00
(a última visita terá início  
às 17h30) 
 
CIAJG | CDMG 
Terça a domingo 
das 10h00 às 13h00 e  
das 15h00 às 19h00
(a última visita terá início 
às 17h30)

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

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

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

Estacionamento
70 lugares em 
parque coberto 

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

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

Estacionamento
144 lugares em parque coberto

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

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

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

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

Centro 
Internacional  
das Artes José 
de Guimarães

Centro  
Cultural  
Vila Flor

CP

Loja 
Oficina

Casa da 
Memória de 
Guimarães

Av. Conde Margaride
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3 min.  
(220 mts)

6 min.  
(500 mts)

9 min.  
(700 mts)

6 min.  
(500 mts)

Espaço 
Oficina
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IV

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

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

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

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

BLACK BOX



CARTÃO 
QUADRILÁTERO
CULTURAL
12 MESES 

-50% DESCONTO
Como aderir?
www.bol.pt
Bilheteiras dos Espaços Culturais

CENTRO 
CULTURAL 
VILA FLOR 
[GUIMARÃES]

CASA 
DAS ARTES 
[VILA NOVA DE 
FAMALICÃO]

THEATRO 
CIRCO
[BRAGA] 

THEATRO 
GIL VICENTE 
[BARCELOS]

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

A OFICINA

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

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




