




“O Serviço Educativo não é um serviço, mas tem uma 
missão. Não é uma escola, mas aprende-se. Faz-se 
perguntas com respostas que são perguntas. Ou viagens, 
ou línguas novas para falar. Não é um ATL, mas ocupa-se 
o tempo. A inventar nomes para umas coisas e a trocar os 
nomes de outras. Não é a casa da avó, mas cheira bem. 
O Serviço Educativo é de todos e é para todos. O Serviço 
Educativo cultiva o inimaginável, porque inimaginável 
é o futuro e é o futuro que queremos construir. Com 
artistas, com professores, com meninos, e pais, e avós. 
Com pessoas. Com pessoas que querem pensar e fazer 
das nossas cidades lugares para viver bem. As artes, os 
artistas e o Serviço Educativo não vão salvar o mundo; 
o mundo não precisa de ser salvo. O mundo precisa de 
um sol verde, uma lua clara como uma lupa e jardins com 
reflexos de vidros partidos. 
Excerto do Manifesto do Serviço Educativo d’A Oficina Número 0 do LURA

Em 2006 a equipa do serviço educativo lançava o seu 
manifesto através do jornal LURA. Hoje, passados 13 
anos, podemos ter assumido outra designação, ampliado 
as premissas, mas a missão, o olhar e as preocupações 
mantêm-se. A Educação e Mediação Cultural ou EMC 
trabalha nos palcos, nos jardins, nos museus, nas praças 
e está em muitos lugares. Todos os lugares com espaço 
para a atenção, a curiosidade e a generosidade. A 
EMC trabalha com pessoas grandes, pequenas, novas, 
velhas, com muito mundo já visto e muito mundo ainda 
a descobrir. Esta agenda que construímos e agora 
partilhamos, reúne toda a informação que considerámos 
importante para saberem mais sobre o nosso trabalho 
durante os próximos meses. Mas como o nosso trabalho 
não existe sem vocês, será a vossa presença agora e nos 
tempos futuros, a dar sentido a este caminho.

Fátima Alçada



p—46
exposições

> todas as idades 
23 jan—1 fev 
CIAJG   
Válvula
Eu estive aqui!
Uma história do graffiti de A a Z
Exposição organizada e 
desenhada por António 
Jorge Gonçalves

> todas as idades 
13 fev—6 mar 
CIAJG / Instalação  
Caixa para Guardar
o Vazio
Fernanda Fragateiro e 
Aldara Bizarro 

> todas as idades 
mai—set’20   
CIAJG   
Lições Iluminadas

> todas as idades 
mai—set’20     
CDMG   
Pergunta ao Tempo

p—48
formação

> professores 
21 + 22 out  
CIAJG   
Autocarro
para Sonhos
Oficina de Sonhos
Formação para Professores 
com Rita Canário

> professores 
11 dez
CCVF   
Estranhões
e Bizarrocos
Formação para Professores 
com Joana Providência

> professores 
2 + 4 abr
CCVF   
A Árvore Branca
Formação para Professores 
com Raimundo Cosme

> professores 
9 mai
CCVF   
Romeu e Julieta
Formação para Professores 
com Cláudia Jardim

> maiores 12 
13 jan + 13 
+ 14 fev
CCVF   
Oficina A Dança
e a Filosofia
Leonor Barata

> alunos e professores
out’19—jun’20 
CIAJG   
CircOOnferência
Projeto de formação em circo 
contemporâneo

> professores +  
técnicos
fev—mar’20  
CIAJG   
Aldebarã

> maiores 8 
out’19—mai’20  
CIAJG   
Oficinas do
Teatro Oficina
OTO

p—54
grandes
projetos

out—dez 2019 
escola   
Validade
Projeto sobre sustentabilidade 
através da prática artística 

set’19—jul’20 
escola   
Mais Três

set’19—jul’20 
escola   
Lições Iluminadas

set’19—jul’20 
escola   
Pergunta ao Tempo

p—62
Agenda 

setembro 2019 
a julho 2020

p—6
espetáculos

> todas as idades
7 set 
CCVF / Música
Concerto especial
para os mais novos
Bruno Pernadas
Manta

> maiores 6 
20 out + 
21—25 out 
CIAJG  / Teatro
Autocarro para Sonhos
Rita Canário, Eduardo Brito, 
Marta Freitas

> maiores 6 
21 + 22 + 23 nov 
CCVF  / Teatro
A Menina do Mar
Comemorações do 
Centenário de Sophia de 
Mello Breyner Andresen 
(1919-2019)

> maiores 4 
15 dez + 
16—20 dez 
CIAJG  / Teatro
Estranhões 
e Bizarrocos
Joana Providência

> maiores 12
23 + 24 jan 
CIAJG  / Palestra-Concerto 

Válvula
Palestra-concerto a partir 
da história do graffiti
António Jorge Gonçalves 
e Lbc Soldjah

 
 
 
 
> maiores 6 
13 fev—6 mar 
15 + 29 fev 
CIAJG / Instalação-Dança 
Caixa para Guardar
o Vazio
Fernanda Fragateiro e 
Aldara Bizarro 

> maiores 14 
19 + 20 mar 
CIAJG / Teatro 
As Cidades Invisíveis
Alex Cassal  

> 3 aos 6 anos  
30 mar—6 abr +
3 + 4 Abr  
CCVF / Teatro
A Árvore Branca
Raimundo Cosme

> maiores 8 
16 + 17 + 18 abr  
CCVF / Teatro

Aldebarã
Marco Paiva 

> maiores 6 
7 + 8 + 9 mai 
CCVF / Teatro
Romeu e Julieta
Teatro Praga

> 3 aos 10 anos  
29—30 jun + 
1—4 jul 
CCVF/ Teatro
Antiprincesas 
Frida Kahlo
Cláudia Gaiolas

p—30
oficinas
e visitas

> maiores 12 
29 + 30 set + 24 + 
25 + 26 + 27 nov 
+ 15 dez
CIAJG / Visita performativa
Ponto de Fuga
Nuno Preto 

> maiores 12 
6 + 7 out + 3 nov 
+ 4 nov + 8 + 9 + 
10 dez 
CCVF / Visita performativa
Do Avesso
Manuela Ferreira

> maiores 6 
27 out + 15 dez
CIAJG + CDMG / Oficinas / 
Visitas 
Domingos nos Museus 

> maiores 6 
18—20 dez 
CDMG + CCVF + CIAJG
Oficinas de Férias
de Natal

> maiores 3 
todo o ano 
CDMG + CIAJG
Oficinas Criativas

> maiores 3
todo o ano 
CDMG + CCVF+ CIAJG
Visitas Orientadas



Bilhetes
Os bilhetes encontram-se à 
venda nas bilheteiras físicas 
do Centro Cultural Vila Flor 
(CCVF), do Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães 
(CIAJG) e da Casa da Memória 
(CDMG), e também online em 
oficina.bol.pt. No entanto, se 
preferir, pode enviar um e-mail 
para bilheteira@aoficina.pt ou 
telefonar para o número 253 
424 700. O nosso serviço de 
atendimento estará disponível 
para esclarecer dúvidas e ajudar 
no processo de compra e 
reserva de bilhetes.

Bilhetes a  
Preço Reduzido
Os bilhetes para a programação 
da EMC têm um preço reduzido 
e vários descontos que 
permitem que todos tenham 
acesso às diferentes atividades. 
No website www.aoficina.pt 
poderá encontrar mais 
informações, clicando no ícone 
‘Bilheteira & info útil’.

Acesso a Mobilidade 
Reduzida
As salas do CCVF e do CIAJG 
têm lugares reservados na 
plateia para pessoas com 
mobilidade reduzida. A reserva 
desses mesmos lugares deve 
ser efetuada através do telefone 
253 424 700 ou do e-mail 
bilheteira@aoficina.pt. 
Ambos os espaços dispõem 
de parques de estacionamento 
com lugares reservados para 
público com mobilidade 
reduzida e as casas de banho 
de apoio às salas de espetáculo 
encontram-se devidamente 
adaptadas. 

Sessões 
Descontraídas
Neste programa é possível 
encontrar espetáculos com 
sessões descontraídas, ou seja, 
sessões que decorrem numa 
atmosfera mais acolhedora e 
com regras mais tolerantes, no 
que diz respeito ao movimento 
e ao barulho na plateia, 
podendo implicar adaptações 
ao nível da iluminação, do som 
e no acolhimento ao público. 
Estas sessões destinam-se a 
todos os indivíduos e famílias 
que preferem ou beneficiam de 
um ambiente mais descontraído 
num espaço cultural (por 
exemplo, pessoas com 
défice de atenção, pessoas 
com deficiência intelectual, 
pessoas com condições do 
espectro autista, pessoas com 
deficiências sensoriais ou de 
comunicação). As sessões 
descontraídas procuram reduzir 
os níveis de ansiedade e tornar 
a experiência mais agradável. 
São uma colaboração entre 
teatros, equipas artísticas, pais, 
cuidadores e acompanhantes, 
para que todas as pessoas 
possam usufruir do mesmo 
espetáculo. 

Audiodescrição
A audiodescrição é um recurso 
de acessibilidade que amplia a 
compreensão e a participação 
das pessoas com deficiência 
visual em geral. A partir de 
2020, a EMC terá os seus 
primeiros espetáculos com 
sessão de audiodescrição 
onde, através de uma faixa 
narrativa adicional, se faz uma 
descrição objetiva de todas as 
informações que apreendemos 
visualmente (expressões faciais, 
ambiente cénico, etc.) e que 
não são percetíveis através da 
audição. Esta descrição é feita 
no momento da apresentação 
do espetáculo, em simultâneo 
com as falas e a interpretação 
dos artistas em palco.

Língua Gestual 
Portuguesa
A Língua Gestual Portuguesa 
(LGP) é uma das três línguas 
oficiais de Portugal, através 
da qual grande parte da 
comunidade surda comunica 
entre si. A partir de 2020, a 
EMC vai incluir também na 
sua programação sessões 
com Interpretação em Língua 
Gestual Portuguesa.a
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A EMC trabalha com 
todos e para todos. 
Por isso, a 
acessibilidade é 
uma prioridade no 
nosso trabalho. 
Aqui partilhamos 
informação mais 
detalhada sobre 
os aspetos que 
consideramos 
essenciais para 
trabalhar a 
acessibilidade física, 
social e intelectual.



espetáculos
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Depois de subirem ao palco na 
primeira noite do Manta, Bruno 
Pernadas e a sua banda apresentam 
um concerto especial para os mais 
novos, na tarde de sábado. No 
repertório estão temas que fazem 
parte do imaginário de miúdos e 
graúdos, que conhecemos dos 
filmes de animação e dos desenhos 
animados, como “A Pantera Cor-de-
Rosa”, “Os Simpsons”, “Dartacão e 
os Três Moscãoteiros”, “Os Piratas da 
Terra do Nunca”, entre muitos outros.

Concerto
especial para 
os mais novos
Bruno Pernadas

jardim 
 
2019 

7 set (sáb) 

15h30

Direção Musical 
Bruno Pernadas 
Uma encomenda 
LU.CA – Teatro Luís 
de Camões
Bruno Pernadas 
guitarra elétrica 
Desidério Lázaro 
saxofone e clarinete 
Luís Candeias 
bateria 
Margarida Campelo 
voz 
Paulo Santo 
vibrafone 
Pedro Pinto 
contrabaixo 

âmbito do festival 
Manta

música

todas 
as idades

45 min. 

entrada
livre

A
líp
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Autocarro
para Sonhos
Rita Canário, Eduardo Brito, Marta Freitas 

Na área metropolitana do Grande Porto 
existe um autocarro, o 703, que parte 
da Cordoaria, em pleno coração da 
cidade, e atravessa zonas emblemáticas 
até terminar em Sonhos, na região 
suburbana. É a partir deste percurso 
concreto que se constrói o imaginário 
do espetáculo Autocarro para Sonhos e 
se resgata o direito a sonhar e a desejar 
um mundo melhor. Destinado ao público 
sonhador maior de 6 anos, reclama- 
-se aqui de viva voz o direito ao delírio 
e ao pensamento utópico enquanto 
multiplicador de possibilidades. 

Nesta viagem há 
apenas uma certeza: o 
impossível não existe. 

black box 
 
2019
sessão para
famílias 
20 out (dom) 

15h00
escolas / 2º ano
21—25 out
(seg-sex) 

10h30 + 15h00 

teatro

maiores 6

c. 50 min.

2,00 eur

Coordenação 
artística e 
conceção 
Rita Canário
Dramaturgia 
Eduardo Brito
Encenação 
Marta Freitas
Interpretação 
João Dias, 
José Grossinho, 
Miguel Ramos e 
Pedro Mendonça
Música original 
João Dias, 
José Grossinho 
e Miguel Ramos
Sonoplastia e 
Desenho de Som 
José Grossinho
Desenho de Luz 
Emanuel Pereira
Cenografia e 
Figurinos 
coletivo
Construção 
de Cenografia 
Arlindo Diaz, 
João Dias e 
Miguel Ramos

Confeção de 
Figurinos 
Maria de Fátima 
Almeida, 
Catarina Barros 
(figurinos da 
Orquestra 
Utópica)
Consultoria 
Pedagógica 
Fátima Vieira
Pré-produção 
Violeta Mandillo 
Produção 
Mundo Razoável 
– Associação 
Cultural
Produção 
Executiva 
Mariana Silva / 
Pé-de-Cabra
Apoio 
Câmara Municipal 
do Porto 
Coprodução 
Centro Cultural 
Vila Flor e Casa 
da Música
Parceiros 
Institucionais 
Centro de 
Caridade Nossa 

Senhora do 
Perpétuo Socorro 
e Reitoria da 
Universidade 
do Porto
Agradecimentos 
Américo Silva 
(Sapataria JS), 
Drumming GP, 
Miguel Ralha, 
Pedro Canário, 
Relojoaria Pedras, 
Relojoaria 
S. Gualter 
(“Nequinhas”) 
Agradecimento 
especial aos 
participantes 
nas Oficinas de 
Sonhos (alunos 
do 1º ano da 
Escola EB1 
Bairro/Urgeses, 
Guimarães e 
alunos do 6º ano 
do Centro de 
Caridade Nossa 
Senhora do 
Perpétuo Socorro, 
Porto) A

le
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Um dos títulos mais amados de Sophia 
transforma-se em conto musical, com 
atores e músicos a percorrer a história de 
uma menina que vive no mar – curiosa 
pela vida em terra –, de um menino que 
vive em terra – curioso pela vida no mar 
– e do encontro improvável entre estes 
dois mundos… Não faltarão nesta fantasia 
um simpático peixe clarinetista, um 
desconfiado caranguejo saxofonista, um 
misterioso polvo fagotista e tantos outros 
seres fantásticos, reunidos sob o olhar 
grave do contrabaixista, o Rei do Mar… 

A Menina
do Mar

Será possível chegar 
a um acordo para 
que vivam todos em 
harmonia?

Texto Sophia de 
Mello Breyner 
Andresen 
Por Edward Luiz 
Ayres d’Abreu, 
Ricardo Neves-
Neves e Martim 
Sousa Tavares 
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) 
Direcção 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

grande  
auditório
 
2019

grupos 
escolares
e instituições 

21 nov (qui) 

15h00
22 nov (sex) 

10h30 + 15h00 
público em 
geral e famílias 

23 nov (sáb) 

17h00

teatro

maiores 6

c. 45 min

2,00 eur

Comemorações do 
Centenário de 
Sophia de Mello 
Breyner Andresen 
(1919-2019)

A
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Na companhia de 
Estranhões e Bizarrocos 
e outros seres sem 
exemplo, vamos 
voar para O País dos 
Contrários, conhecer O 
pai que se tornou mãe e 
ouvir contar a história d’ 
O primeiro pirilampo do 
mundo. 

Neste espetáculo de Joana Providência, 
as palavras do escritor angolano José 
Eduardo Agualusa (livro recomendado 
para o 2º ano de escolaridade) permitem-
-nos ler e escrever o mundo interior 
das crianças e o mundo em que elas se 
movimentam, num tempo só por elas 
habitado, no qual todas as coisas duram 
para sempre.

Estranhões
e Bizarrocos
Joana Providência

black box 
 
2019

sessão para
famílias 
15 dez (dom) 

15h00
escolas / 
pré-escolar
16—20 dez  
(seg-sex) 

10h30 + 14h30
+ 16h00  

teatro

maiores 4

c. 45 min.

2,00 eur

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 

N
un

o 
M

at
os



20 21

Válvula é um espetáculo para o público 
adolescente que parte da história do 
graffiti para nos levar numa viagem com 
diversas perguntas: Porque desenhamos 
nas paredes desde há milhares de anos? 
São esses traços transgressão ou arte, 
comunicação ou ocupação? O desenhador 
António Jorge Gonçalves convida o 
rapper Flávio Almada (aka LBC Soldjah) 
para, juntos, arriscarem respostas. Nesta 
performance – meio palestra, meio concerto 
de hip-hop – o desenho digital, a música 
e as palavras guiam-nos pelos riscos 
que caçadores recoletores fizeram nas 
rochas há 30.000 anos, pelas anotações 
desenhadas dos romanos nas paredes 
das casas em Pompeia, e pelos murais 
mexicanos de há 100 anos atrás. Tudo para 
podermos compreender as pinturas a lata 
de spray que enchem em sobressalto os 
muros das nossas cidades.

Válvula
António Jorge Gonçalves e 
Lbc Soldjah

Black Box  

2020 

23 + 24 jan (qui+sex) 

10h30 + 15h00

palestra- 
-concerto 

maiores 12

60 min.

2,00 eur

Criação 
António Jorge 
Gonçalves e  
Flávio Almada 
Interpretação 
António Jorge 
Gonçalves (palavras e 
desenho digital), LBC 
SOLDJAH (palavras e 
música)
Direção e produção 
musical 
RAS M
Dj 
ERRY G
Produção 
Culturproject
Uma encomenda 
LU.CA – Teatro Luís 
de Camões

R
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Palestra-concerto 
a partir da história 
do graffiti
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O que faz uma caixa em madeira com
quatro metros de comprimento e três
de altura no meio do CIAJG? É a Caixa
para Guardar o Vazio, da artista plástica
Fernanda Fragateiro, que regressa a
Guimarães 13 anos depois. Composta
por madeira, espelho, aço, e um tapete
de algodão negro, Caixa para Guardar
o Vazio é uma escultura, mas também
um lugar para explorar com o corpo e
com todos os sentidos, num processo
de descoberta individual ou coletivo.
De entre as múltiplas abordagens
que suscita, a escultura relaciona-se
também com matérias curriculares
como a geometria, os conceitos de
escala e volume, e as propriedades
da matéria. A caixa é ativada pelos
corpos de dois bailarinos, que dialogam
entre si e com o público, através
do movimento e da voz, num atelier
performativo especialmente pensado
para as crianças, proporcionando-lhes
um papel ativo e criador.

Caixa para 
Guardar o Vazio
Fernanda Fragateiro e Aldara Bizarro 

piso -1 
 
2020

escolas / 
1º ano
13 fev—6 mar  
(ter-sex) 

10h30 + 15h00
sessões para
famílias 
15 + 29 fev (sáb) 

16h00 

instalação 
/ dança 

maiores 6

1h15 min.

2,00 eur

Autoria 
Fernanda Fragateiro 
Colaboração 
Filipe Meireles 
Coreografia 
Aldara Bizarro 
Bailarinos 
A definir
Coprodução 
(2005) 
Teatro Viriato, 
A Oficina, 
Teatro Aveirense, 
Câmara Municipal 
de Santa Maria da 
Feira, 
Teatro Municipal 
da Guarda e 
Centro Cultural 
de Belém

Jo
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“um lugar para 
explorar com o 
corpo e com todos 
os sentidos”

Jo
sé
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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. 

As Cidades
Invisíveis
Alex Cassal  

teatro  

maiores 14

75 min.

2,00 eur

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

black box 

2020 

19 + 20 mar (qui+sex) 

10h30 + 15h00

Lu
ís

 M
ar

tin
s

“Três viajantes a 
flutuar no meio do 
Mediterrâneo, rumo 
ao desconhecido”
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A história, passada na Aldeia do Muro 
Pintado, tem como protagonistas uma 
copa de uma árvore e uma nuvem que 
decidem trocar de posição. A troca 
trouxe à aldeia um enorme choque – ao 
trocarem de posição, a copa da árvore 
tornou-se uma nuvem verde e, ao 
descer, a nuvem tornou-se numa copa 
de uma árvore completamente branca. 
Em profundo alvoroço, os habitantes 
da aldeia, cientistas e até o chefe da 
banda, tentam obrigar as duas a voltar 
para os seus devidos lugares. Mas 
nada conseguem. A Árvore e a Nuvem 
parecem ter encontrado, nesta troca, o 
lugar onde se sentem realmente felizes. 

A Árvore
Branca
Raimundo Cosme  

pequeno  
auditório  
 
2020 

escolas / 
pré-escolar
30 mar—6 abr 
(seg-sex)  

10h30 + 15h00
sessão com 
língua gestual
3 abr (sex) 

14h30
sessões
para famílias
4 abr (sáb) 

11h00 (sessão 
descontraída) + 16h00

teatro  

dos 3 aos 6 

c. 30 min.

2,00 eur

Criação e 
Interpretação 
Raimundo Cosme 
Cenografia 
Gonçalo Viana
Figurinos 
Mariana Sá Nogueira 
Design de Luz 
Sara Garrinhas
Direção de Produção 
Raquel Bravo
Sonoplastia 
Van Ayres

D
ire

ito
s 

re
se

rv
ad

os

A Árvore Branca é um 
conto sobre a tolerância 
e a convivência entre 
diferentes felicidades.
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Portugal, 2118. Os recursos naturais da 
Terra estão esgotados e é necessário 
encontrar outro planeta habitável. 
Destino: estrela Aldebarã. Missão: evitar 
a extinção da humanidade. Tripulação: 
argonautas futuristas, desajustados, 
que o planeta Terra rejeitou. Numa 
viagem ao desconhecido exploram-se 
questões como alteridade, diversidade 
e construção de linguagem. Aldebarã é 
um espetáculo teatral para a juventude, 
produzido pela associação cultural Terra 
Amarela, uma plataforma de criação 
artística inclusiva, que integra um elenco 
de intérpretes-criadores com um perfil 
que se apoia na riqueza da diferença. 
Uma tripulação incomum, numa aventura 
desafiadora e com uma nova maneira de 
olhar o mundo.

Aldebarã
Marco Paiva   pequeno  

auditório  

2020 

sessão 
para escolas 

16 abr (qui) 

10h00
sessão com
audiodescrição
17 abr (sex)

14h30
sessão
descontraída
para famílias com
audiodescrição
18 abr (sáb) 

16h00

teatro  

maiores 8 

c. 30 min.

2,00 eur

Encenação 
Marco Paiva
Texto 
Alex Cassal
Elenco 
Joana Honório, 
Tânia Alves e 
Tony Weaver
Desenho de luz 
Nuno Samora
Cenografia e 
figurinos 
a definir
Vídeo 
Mário Melo 
Costa

Música 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 A

líp
io

 P
ad

ilh
a

“Numa viagem ao desconhecido 
exploram-se questões como 
alteridade, diversidade e 
construção de linguagem”
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Partindo de William Shakespeare,  
Cláudia Jardim e Diogo Bento andarão 
à volta de Romeu e Julieta, a clássica 
história de amor que põe no centro da 
ação dois teenagers apaixonados em 
rota de colisão com as suas famílias e 
com uma sociedade repressora. Num 
ambiente divertido de uma cozinha dentro 
do palco, os atores guiam os jovens 
espetadores pela história deste romance 
maldito, misturando-a com a feitura de 
um delicioso cheesecake que leva o nome 
dos dois protagonistas shakespeareanos. 
Com uma linguagem adaptada, a tragédia 
originalmente escrita no século XVI, ora 
trágica ora cómica, é aqui contada de 
forma lúdica, através dos ingredientes e 
dos passos da receita do bolo. 

Romeu
e Julieta
Teatro Praga  

teatro  

maiores 6

60 min.

2,00 eur

Texto e Criação 
Cláudia Jardim, 
Diogo Bento e 
Pedro Penim  
Interpretação 
Cláudia Jardim e 
Diogo Bento 
Fotografia 
Alípio Padilha
Direção de Produção 
Andreia Carneiro
Produção 
Alexandra Baião

pequeno  
auditório  
 
2020 

escolas / 
1º e 2º ano
7 + 8 mai (qui+sex)  

10h30 + 15h00
sessão 
para famílias
9 mai (sáb) 

16h00 

A
líp

io
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“os atores guiam os 
jovens espetadores 
pela história deste 
romance maldito”
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Antiprincesas
Frida Kahlo
Cláudia Gaiolas  

Muito longe daqui, do outro lado do 
oceano, existe um país chamado México. 
Neste lugar, há muito, muito tempo, viveu 
uma menina chamada Frida Kahlo, a maior 
pintora do mundo. 
Antiprincesas é uma série de quatro 
espetáculos criados por Cláudia Gaiolas a 
partir da coleção de livros com o mesmo 
nome, sobre mulheres que marcaram a 
história: a pintora mexicana Frida Kahlo, 
a compositora e cantora chilena Violeta 
Parra, a militar boliviana de origem indígena 
Juana Azurduy e a escritora brasileira 
Clarice Lispector. Mulheres sem coroas, 
que não viveram em castelos e não 
tinham superpoderes, mulheres comuns, 
lutadoras, independentes e apaixonadas. A 
evocação destas verdadeiras heroínas vem 
sublinhar a evidência que a vida não é um 
«conto de fadas», mas também que vale 
a pena enfrentar dificuldades e lutar por 
aquilo em que acreditamos.

teatro  

3 aos 10

35 min.

2,00 eur

Direção 
Cláudia Gaiolas   
Interpretação 
Leonor Cabral
Dramaturgia 
Alex Cassal
Cenografia e 
Figurinos  
Ângela Rocha
Desenho de luz 
Daniel Worm
Sonoplastia 
Teresa Gentil 
Fotografia 
Estelle Valente
Produção 
Executiva  
Armando Valente 

Coprodução 
Teatro Meia Volta e 
Depois à Esquerda 
Quando Eu Disse 
e São Luiz Teatro 
Municipal
Uma encomenda 
São Luiz Teatro 
Municipal e 
Programação em 
Espaço Público, a 
partir da coleção 
Antiprincesas, 
edição de parceria 
entre a Tinta-da-
China e a EGEAC

jardins 

2020 

escolas / 
pré-escolar
29 jun (seg)  

10h30 + 14h30 
+ 16h00
30 jun (ter)  

10h30 +14h30
1 jul (qua)  

10h30 + 14h30 
+ 16h00
2 + 3 jul (qui+sex)  

10h30 + 14h30
sessão 
para famílias
4 jul (sáb) 

17h00

E
st

el
le

 v
al

en
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“Frida Kahlo, 
a maior pintora 
do mundo”
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oficinas e
visitas
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2019  
público geral 
e famílias 
6 out + 3 nov + 
8 dez (dom) 

17h00
grupos escolares
e instituições 
7 out + 4 nov + 
9—10 dez (seg—ter)

10h30 + 15h00 
 
marcação 
Lotação mín. 10 / máx. 25 
pessoas; Marcações de 
grupos escolares e outras 
instituições com, pelo menos, 
uma semana de antecedência,
através de telefone 
253 424 700 ou e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt

visita 
performativa

maiores 12

90 min. 

2,00 eur

Do Avesso
Manuela Ferreira

No CCVF, a magia começa fora do 
palco! Nesta visita – que é também 
um espetáculo – vamos fazer o 
percurso inverso que por norma 
fazemos quando chegamos ao 
teatro. Acompanhados por um grupo 
inusitado, vamos descobrir armazéns, 
elevadores e outras passagens (quase) 
secretas, que abrigam memórias e 
preservam saberes das pessoas que 
preenchem o quotidiano de uma sala 
de espetáculos.

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

P
au
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2019  
público geral 
e famílias 
29 set + 24 nov  
+ 15 dez (dom) 

17h00
grupos escolares
e instituições
30 set + 
25—27 nov (seg—qua)

10h30 + 15h00
 
marcação 
Lotação mín. 10 / máx. 25 
pessoas; Marcações de grupos 
escolares e outras instituições 
com, pelo menos, uma semana 
de antecedência, através de 
telefone 253 424 700 ou e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt

visita
performativa

maiores 12

90 min. 

2,00 eur

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, silêncio e sensações, 
ruídos e ecos, movimento e cor, 
e… mais salas, tantas salas. Nesta 
caminhada, vamos descobrir que o 
CIAJG também tem lugares invisíveis, 
feitos de escadas e corredores, 
máquinas e vento, e outras salas 
que guardam objetos valiosos que 
precisam ser preservados. Aqui, o 
visitante é a personagem principal. O 
que absorve é aquilo que o transforma.

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

P
au

lo
 P

ac
he

co
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visita 
CIAJG — 10h00

Visita guiada 
à exposição 
Plant 
Revolution! 
Francisco Neves

O CIAJG inaugura a sua 
proposta de visitas guiadas 
com um percurso pela 
exposição temporária 
Plant Revolution! que é 
orientado por Francisco 
Neves. A visita antecede 
uma oficina de artes visuais 
inspirada pela exposição e 
também desenvolvida por 
Francisco Neves. O público 
pode participar em ambas 
as atividades ou escolher 
apenas uma delas.

oficina de artes visuais 
CIAJG — 11h00

A Escala da 
Fronteira
Francisco Neves

Através do desenho, da 
imagem e da palavra, 
recorrendo a retroprojetores, 
folhas, tintas, livros, 
lupas, elementos minerais 
e vegetais, vamos 
experimentar e refletir 
sobre a nossa existência, 
as formas de vida que 
coexistem no mesmo 
planeta e relativizar fronteiras 
ontológicas e ecológicas.

Oficina de Artes Visuais 

oficina de olaria
CDMG — 11h00

Histórias de 
Cântaros e 
Cantarinhas
Fernanda Braga 

Nesta oficina, 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.

2019  
público geral 
e famílias 
27 out (dom) 

visitas e 
oficinas

todas as 
idades

90 min. 

2,00 eur 
por atividade

Domingos
nos Museus

Os domingos serão 
sempre dias de 
encontros nos museus.
E agora, ainda mais!
A nova temporada 
chega com novidades:
nos meses de outubro, 
dezembro, março e 
maio, haverá domingos 
especiais, preenchidos 
com visitas, oficinas e 
espetáculos, para toda 
a família!

P
au
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 P
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visita performativa
CIAJG — 17h00

Ponto de  
Fuga
Nuno Preto
Maiores 12 

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.

oficina de sabores 
tradicionais 
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 
participantes 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. 

visita 
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.  

oficina de artes 
visuais 
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.

espetáculo 
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.

Domingos
nos Museus

2019  
público geral 
e famílias 
15 dez (dom) 

visitas e 
oficinas

todas as 
idades

90 min. 

2,00 eur 
por atividade
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oficina de 
artes visuais 

CIAJG
qua 18 dez, 10h00 e 15h00 

A escala da 
fronteira 
Francisco Neves 

Através do desenho, da imagem 
e da palavra, recorrendo a 
retroprojetores, folhas, tintas, 
livros, lupas, elementos 
minerais e vegetais, vamos 
experimentar e refletir sobre a 
nossa existência, as formas de 
vida que coexistem no mesmo 
planeta e relativizar fronteiras 
ontológicas e ecológicas.

oficina  
de olaria 

CDMG
qui 19 dez, 10h00 e 15h00 

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.

oficina de artes plásticas, 
dança e teatro  

CCVF
qui 19 + sex 20 dez, 
10h00 + 15h00  

Horizonte
Catarina Vieira, Rita 
Westwood e 
Elena Castilla 

Onde está o horizonte? 
Consegues vê-lo? A que 
distância és capaz de ver os 
detalhes mais ínfimos? Nesta 
oficina vamos abrir bem os 
olhos e ver o que está à nossa 
volta (e também o que não está), 
despertando o corpo para os 
detalhes que nos rodeiam e 
descobrir palavras e movimentos 
para narrar a nossa relação com 
o mundo e os materiais para lhe 
dar forma.

oficina de sabores
tradicionais

CDMG
sex 20 dez, 10h00 e 15h00

Bolo Rei e Rainha 
Álvaro Dinis e Liliana Duarte 
Cor de Tangerina

Inspirados no receituário 
típico deste doce, amplamente 
difundido pela época Natalícia,  
procuraremos partilhar o 
formato tradicional do bolo 
na sua base. No entanto, 
reinventarmo-nos é fundamental! 
Nesta oficina, iremos explorar 
outros ingredientes a serem 
conjugados, permitindo que o 
nosso quotidiano seja generoso 
em conhecimentos novos para o 
palato e curiosidade.

18—20 dez  
(qua—sex) 

oficinas

maiores 6

25 pessoas 
individuais ou 
em grupo

90 min. 

2,00 eur por 
pessoa

Oficinas
de Férias
de Natal
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oficinas

maiores 6

25 pessoas 
individuais ou 
em grupo

90 min. 

2,00 eur por 
pessoa

Oficinas
de Férias
da Páscoa

2020  

30 mar—9 abr 
(seg—qui)  

P
au

lo
 P
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co

Domingos
nos Museus

visitas e 
oficinas
todas as 
idades

90 min. 

2,00 eur 
por atividade

2020  
público geral 
e famílias 
8 mar (dom)  

17 mai (dom)  

P
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construção de tótemes

CIAJG 
Corpo-Tóteme
Melissa Rodrigues
Maiores 3 

Caixas que se transformam 
em corpos, corpos que se 
transformam em animais, 
animais que protegem as 
florestas, florestas que 
guardam segredos. Dentro 
de uma coisa, há sempre 
outra. E, dentro do Museu, 
o que há? Máscaras, 
esculturas… Vamos 
descobrir o interior do 
CIAJG e, a partir da relação 
que criamos com alguns 
dos objetos expostos, 
construímos uma máscara-
-tóteme que ganha corpo 
e movimento e, depois, se 
transforma numa instalação.  

oficina de olaria

CDMG 
Que pássaro 
é este?
Maria Fernanda Braga 
Maiores 3  

“A cantarinha continua a 
viver nesta fragilidade de 
resistir ao tempo.” Nesta 
oficina vamos explorar 
diferentes figuras que 
compõem a tampa da 
Cantarinha dos Namorados.
Assim continuamos as 
Histórias de Cântaros 
e Cantarinhas e com 
diferentes técnicas de 
modelação metemos as 
mãos no barro.

oficina de sabores 
tradicionais

CDMG 
As voltas da 
colher de pau
Álvaro Dinis Mendes e 
Liliana Duarte  
(Cor de Tangerina)  
Maiores 3 

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. No final, 
é só provar e saborear! Bom 
apetite!

oficina de construção 
de máscaras

CIAJG 
Outro Eu
Gonçalo Fonseca
Maiores 8 

Tudo começa com uma 
visita ao universo de 
máscaras de José de 
Guimarães e a partir deste 
imaginário partimos para a 
construção de máscaras, 
com diversos materiais 
como casca de árvore, 
pedra e cartão. Outro 
Eu é uma oficina onde a 
imaginação e a criatividade 
de cada um é revelada em 
cada máscara. 

oficina de desenho 
em couro 

CDMG 
Curtir o 
nosso mapa
Francisco Neves 
Maiores 8  

Cada um de nós tem dentro 
um mapa pessoal dos 
lugares por onde passou. 
Vamos cartografar memórias 
desses lugares, de forma 
livre e criativa, com caneta, 
broca, martelo e picador. E 
linha, se preciso for! Através 
de desenho em superfície de 
couro, cruzam-se técnicas 
tradicionais com linguagens 
artísticas, aludindo à 
importância da indústria 
dos curtumes na cidade de 
Guimarães. 

oficina de olaria

CDMG 
Histórias de  
Cântaros
e Cantarinhas
Maria Fernanda Braga e 
Joy Hanford  
Maiores 3 

A olaria vimaranense é feita 
de barro e de histórias. 
Inspirados pela Cantarinha 
dos Namorados, moldamos 
barro vermelho na roda 
de oleiro. Mão na água, 
água no barro, barro na 
mão…Depois de algumas 
voltas, surgem pequenas 
peças, que podem ser 
ornamentadas com mica 
branca polvilhada. Depois, 
é só cozer durante algumas 
horas… 

Estas experiências 
criativas são desafios 
para descobrir, 
questionar, experimentar 
e criar, a partir de novas 
linguagens e saberes. 
Entre artes visuais e 
artes performativas, 
do património material 
ao património imaterial, 
sugerem-se espaços de 
liberdade e de saber-
-fazer, com artistas, 
artesãos, professores, 
crianças, jovens e outros 
aventureiros. 

oficinas

mín. 10 / 
máx. 25 
pessoas

90 min. a  
2 horas 

2,00 eur por 
oficina

Oficinas 
realizadas por 
marcação com, 
pelo menos, 
uma semana de 
antecedência, 
através do 
253424700 
ou e-mail 
mediacaocultu-
ral@aoficina.pt

Oficinas
Criativas

todo o ano
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CCVF
Um Teatro 
por dentro 
e por fora
Nas visitas a este espaço 
que é também um teatro, 
cada grupo é recebido com 
um percurso desenhado à 
medida da sua curiosidade, 
experiências e propósitos. 
Enquanto percorre os 
vários locais (interiores ou 
exteriores), vai conhecendo 
a História do Teatro e a 
evolução do espaço cénico 
ao longo dos tempos. Vai 
ainda explorar os bastidores 
de uma casa de espetáculos 
e descobrir os segredos de 
uma caixa negra que tem o 
poder de tudo transformar.

Programa 
Vai e Vem
Uma visita que vem, uma 
oficina que vai. É assim o 
Vai e Vem.
Através deste programa, 
no concelho de Guimarães, 
proporcionamos a possi-
bilidade de visitar um dos 
nossos espaços e receber 
uma oficina criativa nas 
escolas e instituições.

CIAJG + CDMG
Visitas 
Conjuntas
Uma casa e um museu, pelo 
meio uma rua que os liga. 
Um percurso entre o Centro 
Internacional das Artes José 
de Guimarães e a Casa da 
Memória, numa visita que 
propõe ligar dois espaços 
diferentes entre si, mas com 
muito em comum.

Visitas
Orientadas

visitas

maiores 3 

mín. 10 / 
máx. 25 pessoas

c. 90 min.   

Visitas Orientadas 
1,50 eur a 
2,00 eur (grupos 
escolares/instituições) 
e 4,00 eur a 5,00 eur 
(outros grupos)
Visitas Conjuntas 
2,00 eur 
(grupos escolares/
instituições) e 
5,00 eur (outros grupos
Programa 
Vai e Vem
2,00 eur  
1 visita orientada a um 
dos espaços + 1 oficina 
criativa nas escolas/
instituições

Marcação com, pelo 
menos, uma semana 
de antecedência, 
através de telefone 
253 424 700 ou e-mail 
mediacaocultural@
aoficina.pt

Um teatro, um museu, 
um palácio e uma casa. 
Todos de portas e 
janelas abertas para a 
cidade e para o mundo, 
num convite à entrada 
de pessoas e ideias. 
Cá dentro, encontram 
histórias e sentidos que 
nascem do encontro com 
objetos, tempos e lugares 
extraordinários. Cada 
visita é única, com um 
percurso desenhado à 
medida da curiosidade de 
cada um.

todo o ano
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Válvula
Eu estive aqui!
Uma história do graffiti de A a Z
Exposição organizada e desenhada por 
António Jorge Gonçalves

Caixa para
Guardar
o Vazio
Instalação

Lições
Iluminadas

Pergunta
ao Tempo

Glossário apresentado num conjunto de 20 caixas-
-dioramas. A exposição dá a ver as relações entre 
o graffiti contemporâneo e aquilo que os humanos 
foram riscando em diferentes épocas e geografias: 
das gravuras pré-históricas às assinaturas dos 
writers, dos escritos de casa de banho aos murais 
revolucionários, das runas viking nas catedrais 
medievais aos alfabetos indecifráveis nas paredes 
das nossas cidades, do hip-hop aos comentários nas 
paredes das casas romanas, descobrimos um mundo 
ritual de comunicação, rebeldia e beleza.

2020 

23 jan—1 fev 

black box 
 

2020

13 fev—6 mar  
2020

mai—set  
2020

mai—set   

exposições



5352

Autocarro
para Sonhos
Oficina de Sonhos

Formação para
Professores com
Rita Canário

Estranhões
e Bizarrocos
Formação para
Professores com 
Joana Providência

Sessão de trabalho com Rita 
Canário acerca do processo 
de construção do espetáculo 
Autocarro para Sonhos. 

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

sala de  
conferências 
 

2019 

21 out (seg)  

09h30—12h30 
22 out (ter)  
18h30—21h30 

Formação 
Rita Canário
Consultoria Pedagógica 
Fátima Vieira  
Acesso gratuito 
mediante inscrição 
prévia através o e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 700

sala de  
ensaios 
 

2019 

11 dez (sex)  

10h00—13h00

Formação 
Joana Providência
Acesso gratuito 
mediante inscrição 
prévia através o e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 700

 

formação
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Oficina A Dança
e a Filosofia 
Leonor Barata

“A Dança e a Filosofia” é o primeiro laboratório do 
projeto A Dança e o Ensino Criativo, desenvolvido 
pela Companhia Paulo Ribeiro, que propõe um 
cruzamento da dança com as disciplinas curriculares, 
com o objetivo de promover a aproximação entre o 
pensamento educativo e o mundo artístico. Nesta 
oficina, o corpo dançante é apresentado como um 
corpo que pensa e encerra em si grandes questões 
filosóficas, transversais a todos nós e a todos os 
tempos. Este laboratório permitirá refletirmos sobre o 
nosso percurso, os nossos desejos, a nossa posição 
no mundo e face ao outro. Tudo isto em movimento e 
com leveza, numa verdadeira ginástica da alma.

sala de  
ensaios 
 

2020 
professores e educadores
13 jan (seg) 18h30 
alunos 3º ciclo e
secundário
13 + 14 fev (qui+sex) 

10h00 + 14h30 

Público-alvo maiores 12
Duração 90 min. 
Lotação máx. 30 pessoas / 
1 turma por sessão  
Acesso gratuito 
mediante inscrição 
prévia através o e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 700

CircOOnferência
Projeto de formação em circo
contemporâneo

No ano 2019/20, o circo contemporâneo junta-se 
ao teatro, à dança e à música, e invade as escolas 
de Guimarães, no âmbito do projeto Mais Três. 
CircOOnferência é um projeto de formação 
e sensibilização, destinado às crianças e 
aos docentes, que se desenvolve em duas 
componentes – pedagógica e performativa. As 
atividades pedagógicas irão fomentar a pesquisa, 
a experimentação e a descoberta, e serão um 
motor para a criação de um espetáculo final.

2019/2020 

out—jun 

na
escola

Direção artística 
António Oliveira 
Pedagogia e 
Dramaturgia 
António Oliveira, 
Julieta Rodrigues 
e outros
Intérprete 
António Oliveira
Apoio ao Movi-
mento a definir

Sonoplastia 
Carlos Adolfo
Cenografia 
a definir
Figurinos 
Julieta Rodrigues
Técnica 
Rui Azevedo
Produção 
Radar 360º

A Árvore 
Branca
Formação para
Professores com
Raimundo Cosme

Sessão de trabalho com 
Raimundo Cosme acerca do 
processo de construção do 
espetáculo A Árvore Branca.

Romeu 
e Julieta
Formação para
Professores com
Cláudia Jardim

Sessão de trabalho com 
Cláudia Jardim acerca do 
processo de construção do 
espetáculo Romeu e Julieta.

sala de  
ensaios 
 

2020 

9 mai (sáb)  

11h00 

Formação 
Cláudia Jardim
Acesso gratuito 
mediante inscrição 
prévia através o e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 700

sala de  
ensaios 
 

2020 

2 abr (qui)  

19h00
4 abr (sáb)  

17h30 

Formação 
Raimundo Cosme
Acesso gratuito 
mediante inscrição 
prévia através o e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 700
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oficina iniciação
(a partir dos 12 anos)

seg + qua 
19h30—21h00
oficina criação
(a partir dos 12 anos)

ter + qui 
19h30—21h00
oficina jovens
(dos 8 aos 12 anos)

sex
18h00—19h30

espaço  
oficina 
 
out 2019—  
mai 2020 

As Oficinas do Teatro Oficina (OTO) são um espaço 
de aprendizagem, mas também de encontro e de 
partilha, sobre esta arte que chamamos teatro. 
Durante um ano, os participantes são desafiados 
a investigar o corpo, a voz e a imaginação, com 
exercícios e técnicas que fomentam a autoconfiança 
e a sociabilização. E no fim? As três turmas das OTO 
reúnem-se numa criação conjunta, que celebra o final 
da temporada. 

Oficinas do
Teatro Oficina
OTO

Oficina Vídeo Arte para
Alunos do 2º e 3º ciclo
e clientes IPSS
Mário Melo Costa

Partindo do desenho direcionado à temática do 
espetáculo Aldebarã, será produzido material plástico 
para a construção de um vídeo que integrará as 
apresentações do espetáculo em Guimarães.

2020 

23 + 24 mar (seg+ter)      
14h00—18h00

10 aos 15 anos
Lotação máx. 15 participantes 
Acesso gratuito 
mediante inscrição 
prévia através o e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 700

Mensalidade 20 eur
Inscrição 40 eur 
(correspondente ao 
primeiro e último mês)
Data limite de 
inscrição 
27 de setembro
Informações e 
inscrições em 
www.aoficina.pt

out—dez 2019
oficinas de criação,
movimento e voz para
todos os grupos

jan—mai 2020
criação final para 
todos os grupos
direção de Nuno Preto

Oficinas para Professores
e Técnicos
Marco Paiva e Joana Saraiva

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.

Assembleia Comunitária
Marco Paiva

Nesta assembleia participativa, olharemos para a 
cidade onde vivemos e pensaremos juntos sobre os 
conceitos de acessibilidade física e intelectual. 

sala de  
ensaios 
 

Aldebarã

2020 

17—20 fev (seg—qui)

9—12 mar (seg—qui)

16h00—18h00

Lotação máx. 15 participantes 
Acesso gratuito 
mediante inscrição 
prévia através o e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 700

2020 

17 fev (seg)   
19h00—21h00

Lotação 60 pessoas 
Entrada livre
Todos os públicos

Oficina Teatral Inclusiva
para Alunos do 2º e 3º ciclo
e clientes IPSS
Marco Paiva e Joana Saraiva

Nesta oficina serão trabalhadas questões como 
alteridade, diversidade e construção de linguagem, 
no contexto da sociedade atual.

2020 

9—12 mar (seg—qui)    
23—26 mar (seg—qui)    
11h00—13h00

Lotação máx. 15 participantes 
Acesso gratuito 
mediante inscrição 
prévia através o e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt 
ou do tlf. 253 424 700
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na 
escola

out, nov,  
dez 2019

Validade
Projeto sobre sustentabilidade 
através da prática artística 

Coordenação 
Inês de Carvalho e Ana 
Luísa Azevedo (Ecos 
Pessoais), Cláudia 
Escaleira e João Martins 
(Ecos Materiais), Ana 
Carvalho e Ricardo 
Lafuente (Ecos Digitais) 
Coordenação do 
espetáculo final 
Inês de Carvalho 
Coordenação de 
produção 
Teresa Camarinha 
Registo vídeo 
Sara e Alexandra Allen 
Coprodução 
Visões Úteis e A Oficina 

projeto  

alunos 
3º CEB 
3 turmas / 
3 escolas 

Validade é um projeto artístico e pedagógico, 
dirigido aos alunos do 3º ciclo do ensino básico, 
que procura sensibilizá-los para o papel individual 
de cada um na sustentabilidade do mundo, 
estimulando a mudança de mentalidades e de 
comportamentos nas nossas práticas sociais. 
O projeto divide-se em três momentos – “Ecos 
Pessoais” (out-dez’18), “Ecos Materiais” (out-
dez’19) e “Ecos Digitais” (out-dez’20) – dos quais 
resultam exercícios de partilha com a comunidade 
escolar e com a comunidade em geral.

O que é que é 
ou deve ser de 
todos? O ar, a 
água, a terra? 
Os alimentos, 
a energia, o 
conhecimento? 
Como nos 
sustentamos?

grandes 
projetos
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MAIS TRÊS são dois + um, a família cresce e é 
preciso mais espaço, são três novas formas 
de ver o mundo. Mais Três é o programa que 
integra o Mais Dois e o Ante Pé, para crianças 
a partir dos 3.

No programa Mais Três pretende-se que a criança 
seja envolvida nas atividades, ouça orientações, 
descubra possibilidades, aprecie, partilhe 
descobertas e se proponha a novos desafios. Desta 
forma estaremos a estimular as suas capacidades 
cognitivas e a desenvolver competências essenciais 
como a compreensão, a curiosidade e a invenção, a 
expressão e a sociabilidade. 
O Mais Três sustenta-se no trabalho em sala de 
aula (com professores e materiais especificamente 
orientados para estas aulas), em interação com 
um conjunto de atividades realizadas em todas as 
turmas: receção de artistas em sala de aula; aulas 
abertas com a participação dos pais/encarregados 
de educação; e saídas para ver espetáculos nos 
espaços culturais programados pel’A Oficina, como o 
Centro Internacional das Artes José de Guimarães e 
o Centro Cultural Vila Flor.

na 
escola

set 2019—  
jul 2020 

Mais Três

As artes performativas, como o teatro, a dança e 
a música, fazem parte da natureza humana e da 
necessidade de comunicarmos e relacionarmo- 
-nos com o conhecimento. O apelo à descoberta, 
à imaginação, à criatividade, à escuta, à 
compreensão do que são as emoções, mas 
também o reconhecimento do que está à nossa 
volta, do que conhecemos e do que sabemos – 
são dois lados do mesmo desafio que é crescer 
(em qualquer idade).
A coordenação deste programa resulta de uma 
parceria entre a Câmara Municipal de Guimarães 
(Vereação da Educação) e A Oficina (Educação e 
Mediação Cultural) e tem vindo a contribuir, num 
esforço de equidade em todo o Concelho, para o 
reconhecimento das artes performativas enquanto 
áreas de conhecimento, estruturantes para a 
formação do indivíduo e da relação com o coletivo 
em que se insere.

Programa de 
Aprendizagem 
na área 
das Artes 
Performativas 
| Teatro, 
Dança e 
Música  

AAAF /  
AEC  
(1º e 2º ano) /  
CAF  
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na 
escola

2019/2020

Lições Iluminadas

Lições Iluminadas é um projeto educativo e 
artístico desenvolvido para o Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães (CIAJG). Construído 
em processo criativo contínuo com crianças 
do 3º ano do 1º ciclo do ensino básico, dos 
14 agrupamentos escolares do concelho de 
Guimarães, este projeto procura unir e colocar em 
diálogo o lugar da Escola com o lugar do Museu, 
gerando neste intercâmbio novos espaços de 
pensamento e aprendizagem. As ações de trabalho 
desenvolvidas pelas crianças ao longo das várias 
sessões irão culminar numa exposição-relato que 
ocupará uma nova e instigante presença no CIAJG. 

Coordenação 
Marta Silva
Direção criativa 
João Terras 

projeto  

alunos 
3.º ano  
(1.º CEB)  
14 turmas
14 escolas
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na 
escola

2019/2020

Pergunta ao Tempo

Pergunta ao 
Tempo é um 
projeto anual de 
investigação e de 
criação artística 
patrimoniais. 

A partir dos núcleos temáticos da Casa da 
Memória de Guimarães, 14 turmas – 4º ano do 
1º ciclo – dos 14 agrupamentos escolares de 
Guimarães, desenvolvem, ao longo do ano letivo, 
um trabalho de investigação sobre o património 
local, em estreita relação com as famílias, as 
comunidades e o território. No final do ano são 
expostos os resultados desse processo, numa 
exposição que invade o espaço museológico da 
Casa da Memória com peças artísticas criadas 
pelas crianças.

Coordenação 
João Lopes  
Direção criativa 
Francisco Neves 

projeto  

alunos 
4º ano  
(1º CEB) 

14 turmas
14 escolas



agenda
setembro 2019
julho 2020
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8 SET [DOM] 9 SET [SEG]

10 SET [TER] 11 SET [QUA] 12 SET [QUI]

13 SET [SEX] 14 SET [SÁB]

set
2019

1 SET [DOM] 2 SET [SEG]

3 SET [TER] 4 SET [QUA] 5 SET [QUI]

6 SET [SEX] 7 SET [SÁB]

set
2019

Manta — “concerto especial para os mais novos”
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22 SET [DOM] 23 SET [SEG]

24 SET [TER] 25 SET [QUA] 26 SET [QUI]

27 SET [SEX] 28 SET [SÁB]

set
2019

Dia Europeu sem Carros
15 SET [DOM] 16 SET [SEG]

17 SET [TER] 18 SET [QUA] 19 SET [QUI]

20 SET [SEX] 21 SET [SÁB]

set
2019
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6 OUT [DOM] 7 OUT [SEG]

8 OUT [TER] 9 OUT [QUA] 10 OUT [QUI]

11 OUT [SEX] 12 OUT [SÁB]

out
2019

Do Avesso Do Avesso

29 SET [DOM] 30 SET [SEG]

1 OUT [TER] 2 OUT [QUA]

3 OUT [QUI] 4 OUT [SEX] 5 OUT [SÁB]  

set
2019

out
2019

Ponto de Fuga Ponto de Fuga

F

Dia Mundial da Música

Dia Mundial do Sorriso
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20 OUT [DOM] 21 OUT [SEG]

22 OUT [TER] 23 OUT [QUA] 24 OUT [QUI]

25 OUT [SEX] 26 OUT [SÁB]

out
2019

Autocarro para Sonhos Autocarro para Sonhos

Autocarro para Sonhos Autocarro para Sonhos Autocarro para Sonhos

Autocarro para Sonhos

Formação Professores, 

com Rita Canário

Formação Professores, 

com Rita Canário

13 OUT [DOM] 14 OUT [SEG]

15 OUT [TER] 16 OUT [QUA] 17 OUT [QUI]

18 OUT [SEX] 19 OUT [SÁB]

out
2019
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3 NOV [DOM] 4 NOV [SEG]

5 NOV [TER] 6 NOV [QUA] 7 NOV [QUI]

8 NOV [SEX] 9 NOV [SÁB]

nov
2019

Do Avesso Do Avesso

Dia Mundial do Cinema

27 OUT [DOM] 28 OUT [SEG]

29 OUT [TER] 30 OUT [QUA] 31 OUT [QUI]

1 NOV [SEX] 2 NOV [SÁB]

out
2019

nov
2019

Ponto de Fuga

Domingos nos Museus

F
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17 NOV [DOM] 18 NOV [SEG]

19 NOV [TER] 20 NOV [QUA] 21 NOV [QUI]

22 NOV [SEX] 23 NOV [SÁB]

nov
2019

A Menina do Mar

A Menina do Mar A Menina do Mar

Dia Mundial da Criatividade
10 NOV [DOM] 11 NOV [SEG]

12 NOV [TER] 13 NOV [QUA] 14 NOV [QUI]

15 NOV [SEX] 16 NOV [SÁB]

nov
2019
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1 DEZ [DOM] 2 DEZ [SEG]

3 DEZ [TER] 4 DEZ [QUA] 5 DEZ [QUI]

6 DEZ [SEX] 7 DEZ [SÁB]

dez
2019

F24 NOV [DOM] 25 NOV [SEG]

26 NOV [TER] 27 NOV [QUA] 28 NOV [QUI]

29 NOV [SEX] 30 NOV [SÁB]

nov
2019

Ponto de Fuga Ponto de Fuga

Ponto de Fuga Ponto de Fuga
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15 DEZ [DOM] 16 DEZ [SEG]

17 DEZ [TER] 18 DEZ [QUA] 19 DEZ [QUI]

20 DEZ [SEX] 21 DEZ [SÁB]

dez
2019

Estranhões e Bizarrocos Estranhões e Bizarrocos

Estranhões e Bizarrocos Estranhões e Bizarrocos 

Oficinas Férias de Natal

Estranhões e Bizarrocos 

Oficinas Férias de Natal

Estranhões e Bizarrocos 

Oficinas Férias de Natal

Domingos nos Museus

8 DEZ [DOM] 9 DEZ [SEG]

10 DEZ [TER] 11 DEZ [QUA] 12 DEZ [QUI]

13 DEZ [SEX] 14 DEZ [SÁB]

dez
2019

Do Avesso Do Avesso

Do Avesso Formação Professores 

com Joana Providência 

F
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29 DEZ [DOM] 30 DEZ [SEG]

31 DEZ [TER] 1 JAN [QUA]

2 JAN [QUI] 3 JAN [SEX] 4 JAN [SÁB]

dez
2019

jan
2020

F
Dia Mundial da Paz

22 DEZ [DOM] 23 DEZ [SEG]

24 DEZ [TER] 25 DEZ [QUA] 26 DEZ [QUI]

27 DEZ [SEX] 28 DEZ [SÁB]

dez
2019

N
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12 JAN [DOM] 13 JAN [SEG]

14 JAN [TER] 15 JAN [QUA] 16 JAN [QUI]

17 JAN [SEX] 18 JAN [SÁB]

jan
2020

Oficina A Dança e a 

Filosofia

5 JAN [DOM] 6 JAN [SEG]

7 JAN [TER] 8 JAN [QUA] 9 JAN [QUI]

10 JAN [SEX] 11 JAN [SÁB]

jan
2020
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26 JAN [DOM] 27 JAN [SEG]

28 JAN [TER] 29 JAN [QUA] 30 JAN [QUI]

31 JAN [SEX] 1 FEV [SÁB]

jan
2020

fev
2020

“Válvula” Exposição

“Eu estive aqui” Exposição

“Válvula” Exposição 

“Eu estive aqui” Exposição

“Válvula” Exposição 

“Eu estive aqui” Exposição

“Válvula” Exposição 

“Eu estive aqui” Exposição

“Válvula” Exposição 

“Eu estive aqui” Exposição

“Válvula” Exposição 

“Eu estive aqui” Exposição

“Válvula” Exposição

“Eu estive aqui” Exposição

19 JAN [DOM] 20 JAN [SEG]

21 JAN [TER] 22 JAN [QUA] 23 JAN [QUI]

24 JAN [SEX] 25 JAN [SÁB]

jan
2020

Válvula

“Eu estive aqui” Exposição

“Válvula” Exposição

“Eu estive aqui” Exposição

Válvula

“Eu estive aqui” Exposição
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9 FEV [DOM] 10 FEV [SEG]

11 FEV [TER] 12 FEV [QUA] 13 FEV [QUI]

14 FEV [SEX] 15 FEV [SÁB]

fev
2020

Caixa para Guardar o Vazio

Caixa para Guardar o Vazio 

Oficina A Dança e a Filosofia

Caixa para Guardar o Vazio 

Oficina A Dança e a Filosofia

2 FEV [DOM] 3 FEV [SEG]

4 FEV [TER] 5 FEV [QUA] 6 FEV [QUI]

7 FEV [SEX] 8 FEV [SÁB]

fev
2020
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23 FEV [DOM] 24 FEV [SEG]

25 FEV [TER] 26 FEV [QUA] 27 FEV [QUI]

28 FEV [SEX] 29 FEV [SÁB]

fev
2020

Caixa para Guardar o Vazio

E

Caixa para Guardar o Vazio Caixa para Guardar o Vazio 

Caixa para Guardar o Vazio 

Caixa para Guardar o Vazio 

Caixa para Guardar o Vazio Caixa para Guardar o Vazio 

16 FEV [DOM] 17 FEV [SEG]

18 FEV [TER] 19 FEV [QUA] 20 FEV [QUI]

21 FEV [SEX] 22 FEV [SÁB]

fev
2020

Caixa para Guardar o Vazio 

Caixa para Guardar o Vazio 

Caixa para Guardar o Vazio 

Aldebarã Visita às Escolas 

+ Oficinas para Professores 

e Técnicos + Assembleia 

Comunitária

Caixa para Guardar o Vazio 

Aldebarã Visita às Escolas 

+ Oficinas para Professores e 

Técnicos 

Caixa para Guardar o Vazio 

Caixa para Guardar o Vazio 

Aldebarã Oficinas para 

Professores e Técnicos 

Caixa para Guardar o Vazio 

Aldebarã Oficinas para 

Professores e Técnicos 
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8 MAR [DOM] 9 MAR [SEG]

10 MAR [TER] 11 MAR [QUA] 12 MAR [QUI]

13 MAR [SEX] 14 MAR [SÁB]

mar
2020

Domingos nos Museus

Aldebarã Oficina Teatral 

Inclusiva + Oficinas para 

Professores e Técnicos

Aldebarã Oficina Teatral 

Inclusiva + Oficinas para 

Professores e Técnicos

Aldebarã Oficina Teatral 

Inclusiva + Oficinas para 

Professores e Técnicos

Aldebarã Oficina Teatral 

Inclusiva + Oficinas para Pro-

fessores e Técnicos

1 MAR [DOM] 2 MAR [SEG]

3 MAR [TER] 4 MAR [QUA] 5 MAR [QUI]

6 MAR [SEX] 7 MAR [SÁB]

mar
2020

Caixa para Guardar o Vazio Caixa para Guardar o Vazio 

Caixa para Guardar o Vazio 

Caixa para Guardar o Vazio 

Caixa para Guardar o Vazio Caixa para Guardar o Vazio 
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22 MAR [DOM] 23 MAR [SEG]

24 MAR [TER] 25 MAR [QUA] 26 MAR [QUI]

27 MAR [SEX] 28 MAR [SÁB]

mar
2020

Dia Mundial do Teatro

Aldebarã Oficina Vídeo Arte 

+ Oficina Teatral Inclusiva 

Aldebarã Oficina Teatral 

Inclusiva 

Aldebarã Oficina Teatral 

Inclusiva 

Aldebarã Oficina Vídeo Arte + 

Oficina Teatral Inclusiva 

15 MAR [DOM] 16 MAR [SEG]

17 MAR [TER] 18 MAR [QUA] 19 MAR [QUI]

20 MAR [SEX] 21 MAR [SÁB]

mar
2020

As Cidades Invisíveis

As Cidades Invisíveis

Dia Mundial da Árvore, da Marioneta e da Poesia
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5 ABR [DOM] 6 ABR [SEG]

7 ABR [TER] 8 ABR [QUA] 9 ABR [QUI]

10 ABR [SEX] 11 ABR [SÁB]

abr
2020

A Árvore Branca

Oficinas de Férias da 

Páscoa

Oficinas de Férias da 

Páscoa

Oficinas de Férias da 

Páscoa

Oficinas de Férias da 

Páscoa

A Árvore Branca

F

29 MAR [DOM] 30 MAR [SEG]

31 MAR [TER] 1 ABR [QUA]

2 ABR [QUI] 3 ABR [SEX] 4 ABR [SÁB]

mar
2020

abr
2020

A Árvore Branca

Oficinas de Férias da 

Páscoa

A Árvore Branca

Oficinas de Férias da 

Páscoa

A Árvore Branca

Oficinas de Férias da 

Páscoa

A Árvore Branca

Oficinas de Férias da 

Páscoa

A Árvore Branca

Oficinas de Férias da 

Páscoa

A Árvore Branca

Dia Internacional do 
Livro Infantil 

Dia das Mentiras 
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19 ABR [DOM] 20 ABR [SEG]

21 ABR [TER] 22 ABR [QUA] 23 ABR [QUI]

24 ABR [SEX] 25 ABR [SÁB]

abr
2020

F

Dia Mundial do Livro

Dia da Liberdade - 25 de Abril

12 ABR [DOM] 13 ABR [SEG]

14 ABR [TER] 15 ABR [QUA] 16 ABR [QUI]

17 ABR [SEX] 18 ABR [SÁB]

abr
2020

P

Aldebarã

Aldebarã

Aldebarã

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
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3 MAI [DOM] 4 MAI [SEG]

5 MAI [TER] 6 MAI [QUA] 7 MAI [QUI]

8 MAI [SEX] 9 MAI [SÁB]

mai
2020

Romeu e Julieta

Romeu e Julieta

Romeu e Julieta

26 ABR [DOM] 27 ABR [SEG]

28 ABR [TER] 29 ABR [QUA] 30 ABR [QUI]

1 MAI [SEX] 2 MAI [SÁB]

abr
2020

mai
2020

F

Dia Mundial da Dança Dia Internacional do Jazz
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17 MAI [DOM] 18 MAI [SEG]

19 MAI [TER] 20 MAI [QUA] 21 MAI [QUI]

22 MAI [SEX] 23 MAI [SÁB]

mai
2020

Dia Internacional dos Museus

Domingos nos Museus

10 MAI [DOM] 11 MAI [SEG]

12 MAI [TER] 13 MAI [QUA] 14 MAI [QUI]

15 MAI [SEX] 16 MAI [SÁB]

mai
2020
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31 MAI [DOM]

1 JUN [SEG] 2 JUN [TER] 3 JUN [QUA]

4 JUN [QUI] 
9º + 11º+ 12º

5 JUN [SEX] 6 JUN [SÁB]

mai
2020

jun
2020

Dia Mundial da Criança

Dia Mundial do Ambiente

24 MAI [DOM] 25 MAI [SEG]

26 MAI [TER] 27 MAI [QUA] 28 MAI [QUI]

29 MAI [SEX] 30 MAI [SÁB]

mai
2020

Dia Internacional do Brincar 
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14 JUN [DOM] 15 JUN [SEG]

16 JUN [TER] 17 JUN [QUA] 18 JUN [QUI]

19 JUN [SEX]
Pré-escolar + primária

20 JUN [SÁB]

jun
2020

7 JUN [DOM] 8 JUN [SEG]

9 JUN [TER]  
5º+6º+7º+8º+10º

10 JUN [QUA] 11 JUN [QUI]

12 JUN [SEX] 13 JUN [SÁB]

jun
2020

F F
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28 JUN [DOM] 29 JUN [SEG]

30 JUN [TER] 1 JUL [QUA]

2 JUL [QUI] 3 JUL [SEX] 4 JUL [SÁB]

jun
2020

jul
2020

Antiprincesas Frida Kahlo

Antiprincesas Frida Kahlo

Antiprincesas Frida Kahlo

Antiprincesas Frida Kahlo Antiprincesas Frida Kahlo

Antiprincesas Frida Kahlo

Dia Mundial das Bibliotecas 

21 JUN [DOM] 22 JUN [SEG]

23 JUN [TER] 24 JUN [QUA] 25 JUN [QUI]

26 JUN [SEX] 27 JUN [SÁB]

jun
2020

F

Dia Europeu da Música 
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12 JUL [DOM] 13 JUL [SEG]

14 JUL [TER] 15 JUL [QUA] 16 JUL [QUI]

17 JUL [SEX] 18 JUL [SÁB]

jul
2020

5 JUL [DOM] 6 JUL [SEG]

7 JUL [TER] 8 JUL [QUA] 9 JUL [QUI]

10 JUL [SEX] 11 JUL [SÁB]

jul
2020
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26 JUL [DOM] 27 JUL [SEG]

28 JUL [TER] 29 JUL [QUA] 30 JUL [QUI]

31 JUL [SEX] 1 AGO [SÁB]

jul
2020

19 JUL [DOM] 20 JUL [SEG]

21 JUL [TER] 22 JUL [QUA] 23 JUL [QUI]

24 JUL [SEX] 25 JUL [SÁB]

jul
2020
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Casa da 
Memória de 
Guimarães

Espaço 
Oficina

Castelo de 
Guimarães

Paço dos 
Duques de 
Bragança

R
. Paio G

alvão

Av. Conde de Margaride

A
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Centro 
Cultural 
Vila Flor

Centro 
Internacional  
das Artes José 
de Guimarães

CP

CIAJG  
CENTRO  
INTERNACIONAL DAS  
ARTES JOSÉ DE 
GUIMARÃES
 
Av. Conde 
Margaride, 175
4810-535 Guimarães
Tel. 253 424 715
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
4810-535 Guimarães
Tel. 253 424 716
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

 

 

EO     
ESPAÇO OFICINA 
 
Av. D. João IV, 
1213 Cave
4810-532 Guimarães
Tel. 253 424 700
www.aoficina.pt

CCVF   
CENTRO CULTURAL  
VILA FLOR
 
Av. D. Afonso 
Henriques, 701
4810-431 Guimarães
Tel. 253 424 700
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 dias 
de espetáculo 
e durante o período de 
apresentação
Dos 3 aos 9 anos
1,00 eur

Estacionamento
144 lugares em 
parque coberto

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, 
WortenEntidades 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 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 reco-
mendável 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 

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

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

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

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

CIAJG  
CENTRO  
INTERNACIONAL 
DAS  
ARTES JOSÉ DE 
GUIMARÃES
 
Av. Conde 
Margaride, 175
4810-535 Guimarães
Tel. 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
4810-535 Guimarães
Tel. 253 424 716
casadamemoria@
aoficina.pt
www.casadamemo-
ria.pt

Horário de bilheteira
terça-feira a domingo
10h00-13h00
14h00-19h00
_
Em dias de 
espetáculo
1 hora antes / até meia 
hora depois

 
 

EO     
ESPAÇO OFICINA 
 
Av. D. João IV, 1213 
Cave
4810-532 Guimarães
Tel. 253 424 700
geral@aoficina.pt

CCVF   

CENTRO CULTURAL  
VILA FLOR
 
Av. D. Afonso 
Henriques, 701
4810-431 Guimarães
Tel. 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 
dias de espetáculo 
e durante o período de 
apresentação
Dos 3 aos 9 anos

Estacionamento
144 lugares em 
parque coberto
 

Casa da 
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Centro 
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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 / 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, Nuno Eiras, 
Ricardo Santos, Rui 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 Eduardo Gonçalves (Manutenção), 
Catarina Castro (Estagiária), 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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