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FÓRUM INTERNACIONAL
GAIA TODO UM MUNDO

O conceito do Fórum Internacional Gaia Todo um Mundo está centrado
na ideia de que a nossa cidade tem todas as condições e potencialidades
para ser um ponto de encontro para o Mundo, com participações
internacionais e capacidade única de atração de um extenso espetro
de público. Como cidadão global, cada um é convidado a participar, à
semelhança do que aconteceu no ano passado, na primeira edição de
um evento que superou as nossas expetativas.
Ao longo de quatro dias – de 27 a 30 de Setembro – o centro
histórico será «invadido» por um mundo de criatividade, através de
debates, concertos, artes de rua, cinema, contadores de histórias…
mas sempre com a forte convicção de que, juntos, podemos mudar
o futuro da Humanidade. Todos seremos chamados a partilhar e a
receber conhecimento em prol de uma frutífera Cooperação para o
Desenvolvimento Sustentável. Que exemplos deveremos seguir e de que
forma poderemos todos cooperar são algumas das dúvidas que aqui
procurará esclarecer-se para que todos consigamos dar um contributo
sério para o desenvolvimento sustentável.
Com este evento, que já deu provas de ser uma aposta a seguir,
queremos criar públicos, sem descurar o envolvimento da comunidade
local. Queremos uma simbiose o mais perfeita quanto possível entre o
turismo e o contexto local, reavivando a função cosmopolita do centro
histórico de Gaia. Sentimos a obrigação e, ao mesmo tempo, a vontade
de participar num debate que, sendo algo para o qual os cidadãos não
estão diariamente atentos, dado serem questões que não lhes tocam
no quotidiano, tem de manter-se vivo sob pena de aligeirarem-se
responsabilidades futuras. No final, espero que fiquemos todos com um
murro no estômago e que sejamos interpelados para que, em cada dia,
cada um de nós faça o seu papel.

Eduardo Vítor Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
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Pelo segundo ano consecutivo, o Fórum Internacional Gaia Todo um
Mundo surge com o objetivo de dar corpo à marca da cidade de Gaia e
à sua assinatura como ideia universal. O centro histórico da cidade reúne
pensadores e criadores, de várias nacionalidades, para debater questões
fundamentais para o futuro da humanidade, tendo como tema em 2018,
a Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável.
O desenvolvimento sustentável como um “meta-tema” constante que se
transforma num permanente “pulsar” sentido e numa fusão de impulsos
e estímulos que transportem cada participante para um universo de
partilha universal, de unidade dentro da diversidade. Se todos somos
responsáveis por este espaço comum em que vivemos, TODOS temos
de enfrentar o enorme desafio de encontrar estratégias e ações para a
sustentabilidade.
Durante quatro dias, são vividos momentos de celebração da
participação de cada um como cidadão global, num acontecimento em
ambiente de festa, que para além de momentos formais e informais de
reflexão e debate sobre o tema, integra uma vasta programação cultural.
Haverá lugar para debates, música, cinema, intervenções e performances
de rua, participação da comunidade, arte pública, contadores de
histórias... Este será um momento de pensamento, mas sempre um
convite à fruição da riqueza criativa da Humanidade.
O Fórum Internacional Gaia Todo um Mundo é uma festa da cidadania
onde todos são convidados a participar!

A equipa Gaia Todo um Mundo
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PENSAMENTO
PROGRAMADOR
NUNO COBANCO
“A HUMANIDADE TEM PRAZO
DE VALIDADE”
World Wide Fund for Nature

“TODOS SOMOS RESPONSÁVEIS”
José Eli da Veiga

“A Humanidade tem prazo de validade” (World Wide Fund for Nature)
e “TODOS SOMOS RESPONSÁVEIS” (José Eli da Veiga) são o mote que
estruturam a área do pensamento do Fórum Internacional Gaia Todo um
Mundo.
Por um lado, pretende-se envolver todos na responsabilidade partilhada
com o planeta, que no limite pode pôr em causa o nosso Mundo e
até mesmo a nossa existência. O Fórum Internacional Gaia Todo um
Mundo tem assim como desígnio fomentar o desenvolvimento de uma
sociedade civil mais ativa e consciente da sua responsabilidade na
criação de um mundo mais equitativo e mais justo.
Por outro lado, pretende-se promover a cooperação política, mas
também científica, de divulgação artística e outras que permitam
que o esforço levado a cabo entre países desenvolvidos e em vias de
desenvolvimento possam contribuir para combater as dificuldades
ambientais, económicas e sociais e promover também um maior
equilíbrio na repartição e utilização dos recursos e das oportunidades.
A participação dos cidadãos, da população, no planeamento, discussão,
definição e criação do seu futuro e da sua capacidade de ação é
fundamental para promover o desenvolvimento desejado, que é o
inteligente e sustentável, principalmente num Mundo cada vez mais
globalizado e interdependente. Neste contexto, a Cooperação para o
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Desenvolvimento assume progressivamente um papel cada vez mais
essencial.

RECURSOS HÍDRICOS: OS DESAFIOS PARA
A SUSTENTABILIDADE E SOBREVIVÊNCIA
DO HOMEM

As Nações Unidas lançaram em Março, deste ano, uma década de
ação pela água – a Década Internacional para a Ação: Água para o
Desenvolvimento Sustentável (2018-2028). Promover novas parcerias,
melhorar a cooperação e fortalecer a capacidade de implementar a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, são os principais
objetivos desta iniciativa.

Capela Corpus Christi
27 de Setembro 10h00

A importância da concentração de esforços na concretização do
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, prende-se com o facto da
água segura e do saneamento adequado serem elementos fundamentais
para ecossistemas saudáveis, para a redução da pobreza e para o
alcance do crescimento inclusivo, para o bem-estar social e para os
meios de subsistência sustentáveis; metas para muitos dos 17 Objetivos
da Agenda 2030.

Professor Doutor Filipe Duarte Santos, Presidente do
Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável
Professor Eilon Adar, Investigador da Universidade
Ben-Gurion, Israel
Engº. Rui Godinho, Associação Portuguesa de
Distribuição e Drenagem de Águas
Engº. Jaime Melo Baptista, responsável pelo
Centro Internacional da Água em Portugal
Engº. Hugo Carvalho, Presidente do Conselho
Nacional de Juventude

A procura crescente, a má gestão e as mudanças climáticas são fatores
que aumentam o stress hídrico e a escassez de água, que constituem um
grave problema, em muitas partes do mundo. Mais de 2 mil milhões de
pessoas em todo o mundo não têm acesso a água potável e mais de 4,5
mil milhões a serviços de saneamento adequados, alertou o secretáriogeral da ONU. “Até 2050, pelo menos uma em cada quatro pessoas
viverá num país onde a falta de água potável será crónica ou recorrente”,
disse António Guterres, durante o lançamento da Década Internacional
para a Ação: Água para o Desenvolvimento Sustentável.

Nuno Cobanco

Sessão de abertura com o Sr. Presidente
da Câmara Municipal de Gaia,
Professor Doutor Eduardo Vítor Rodrigues

CONFERÊNCIA
GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE
Casa Ferreirinha
28 de Setembro 10h00
Diretor executivo Michael Sutton, da Goldman
Environmental Prize
LeeAnne Walters, Estados Unidos, Laureada em 2018
Geoffrey Lean, Jornalista ambiental mais antigo do
Mundo e Júri da Goldman
Rajendra Singh, Ativista ambiental que fez “renascer”
rios no deserto da Índia
Minni Jain, Director Operations da ONG FLOW’
Partnership
Assinatura de memorando de entendimento, entre
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e Liga para a
Proteção da Natureza.
* a confirmar

O IMPACTO ECONÓMICO DA ÁGUA
E DOS RECURSOS HÍDRICOS
Capela Corpus Christi
27 de Setembro 14h30
Prof. Joaquim Poças Martins, Secretário-Geral do
Conselho Nacional da Água
Engº. Pedro Teiga, Vice-presidente da Associação
Portuguesa dos Recursos Hídricos (APRH)
Dr. António Graça - Diretor de Investigação e
Desenvolvimento da Sogrape Vinhos, SA

A ÁGUA COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO
E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Capela Corpus Christi
27 de Setembro 16h00
Eng. Lucrécio Costa, Diretor da Direção Nacional de
Águas de Angola*
Eng. Diogenes Orsini, Presidente do CA da EPAL de
Luanda*
Dr. Miguel Lemos, Administrador Executivo das
Águas de Gaia
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MÚSICA
PROGRAMADOR
ANDRÉ GOMES
Na segunda edição do Fórum Internacional Gaia Todo Um Mundo,
a música volta a assumir o papel da descoberta. Em dois sentidos
possíveis. Por um lado, a programação apresentada este ano volta a
juntar nomes confirmados com valores emergentes da música nacional
e internacional. Por outro, o festival continua a convidar o público a
aventurar-se por locais menos conhecidos do centro histórico de Gaia,
mostrando cantos e recantos da cidade e valorizando o seu património.
Durante quatro dias, o espaço Zé da Micha, a Capela do Convento
Corpus Christi, o Armazém 22, a Mercearia do Bernardino, entre outros,
acolherão uma programação em que a diversidade continua a ser uma
das marcas principais.
Ao longo de quatro dias será possível ouvir o património histórico da
country norte-americana nas vozes das Maiden Radio, a poesia caribenha
de Anthony Joseph, as canções folk de Joan Shelley, a pop sofisticada
dos Oso Leone, o resultado da residência artística de Live Low (que
apresentará um espetáculo concebido especificamente para o festival),
a eletrónica bucólica das HÄEMA, a centrifugação de géneros de Bruno
Pernadas, as canções pós-clássicas de Alberto Montero, o rock tuareg de
Bombino, a folk-rock de Marem Ladson e as novas canções do brasileiro
Castello Branco, que estará em Gaia durante uma semana a trabalhar no
seu novo disco e a desenvolver várias iniciativas com a comunidade local
(e que poderão ser ouvidas no concerto muito especial que encerra a
programação musical do GTM).

André Gomes
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MAIDEN RADIO

ANTHONY JOSEPH

Claustros Corpus Christi
27 de Setembro 22h00

Zé da Micha
28 de Setembro 23h30

As Maiden Radio são resultado de uma colaboração
entre Cheyenne Mize, Julia Purcell e Joan Shelley,
que começou em 2009 no Louisville, em Kentucky.
A partir do terceiro álbum, Wolvering, o grupo
demonstrou que a sua união musical vai para além
dos nove anos da sua existência. Partindo de uma
exploração cada vez mais profunda da tradição
musical de Kentucky e dos Apalaches, o trio tem
como objetivo fazer incidir luz em algumas das
mais obscuras e encantadoras músicas da América
de outros tempos, recompondo-as e cantando-as
em harmonias a três. Enquanto demonstram uma
clara reverência e amor pelos grandes cantores do
passado, a sua música permanece intemporal e bela e
as suas composições originais são indistinguíveis das
músicas que se ouvem desde há muitos anos.

Nascido em Trinidad mas a viver atualmente em
Londres, Anthony Joseph é poeta, romancista, músico
e professor. Foi descrito como “o líder da vanguarda
negra na Grã-Bretanha”. A sua obra ocupa um espaço
entre o surrealismo, o jazz e os ritmos do discurso
e da música das Caraíbas, assumindo igualmente
a influência do spoken word ou do hip hop. A sua
já longa discografia confirma, disco após disco, a
urgência e a força da sua missão musical. Em Gaia,
Anthony Joseph e a sua banda apresentarão canções
do novo disco, People of the Sun, gravado na sua
terra natal, e que confirma de certo modo o regressar
às suas origens.

Voz e guitarra/banjo: Joan Shelley
Voz e percussão: Julia Purcell
Voz e violino: Cheyenne Mize

JOAN SHELLEY

OSO LEONE

Capela Corpus Christi
28 de Setembro 21h00

Zé da Micha
28 de Setembro 22h00

Joan Shelley tem-se assumido nos últimos anos
como um dos nomes obrigatórios da música folk
norte-americana. Discos como Electric Ursa (2014)
e Over and Even (2015), confirmam a sua voz como
uma das mais interessantes da atualidade. No seu
último trabalho, produzido por Jeff Tweedy (Wilco)
e que conta como habitual com Nathan Salsburg
como parceiro inseparável, Joan Shelley assina um
conjunto de canções em que parte da tradição folk
norte-americana para lhe injetar uma saudável e
irresistível modernidade. Neste concerto contará com
a colaboração de Julia Purcell e Cheyenne Mize, com
quem formou o grupo Maiden Radio.

Os Oso Leone (Maiorca, Espanha) surpreenderam
com o seu disco homónimo em que a folk era um
género dominante. Uníssonos bem temperados,
guitarras serenas e arranjos quentes moldavam um
discurso substancial que obrigava a seguir-lhes os
passos fossem onde fossem. Com Mokragora, o seu
sucessor, empreenderam um dos mais interessantes
amadurecimentos musicais de que há memória.
Disco paisagístico, espécie de hipnose contínua,
mostrou que as influências dos Oso Leone vão
desde a tropicália ao hip-hop, passando pela música
psicadélica ou o ethio-jazz. E confirmou que são um
dos grupos mais excitantes saídos de Espanha nos
últimos tempos.

Voz e guitarra/banjo: Joan Shelley
Voz e percussão: Julia Purcell
Voz e violino: Cheyenne Mize

Voz: Anthony Joseph
Baixo: Andrew John
Bateria: David Olubitan
Saxofone Alto, Soprano e Barítono: Jason Yarde
Guitarra: Thibaut Remy
Percursão: Richard Baker

Baixo: Eusebio A. Joy
Guitarra e voz: Xavier Marin
Bateria: Franco Valenciano
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HAËMA
Claustro Corpus Christi
29 de Setembro 20h00
HAËMA é o projeto partilhado por Susana Nunes
e Diana Cangueiro. Vem tomando a forma que
a cumplicidade de ambas talha, sob o signo da
eletrónica e do trip-hop, apadrinhado pela pop,
sustentado pelo jazz. As suas músicas falam de
peixes que voam e da noiva do Ulisses, do sol e
de acrobacias circenses. Sibilam palavras doces
enquanto se ouvem batidas com travo a limão.
Editaram este ano o seu primeiro álbum, Preamar,
com carimbo da Kambas Records e produzido com a
colaboração de Fred Ferreira.
Voz, cítara, eletrónica: Susana Nunes
Teclados, eletrónica: Diana Cangueiro

LIVE LOW
Com participação do Encantus Corus
Armazém 22
29 de Setembro 17h00
O projeto Live Low nasceu no Porto sobre a batuta de
Pedro Augusto e em 2016 lançou Toada, o seu muito
elogiado disco de estreia. O quarteto apresentará um
concerto à volta da literatura gaiense e com a cidade
relacionada, sobretudo no hemisfério que se prolonga
do cais da Afurada até ao cais de Quebrantões
e Areinho, e de todas as ligações daí possíveis,
retratando uma cidade virada para o mundo,
esposada do Porto. Contará com a participação do
coro Encantus Corus, para um espetáculo concebido
especialmente para o Gaia Todo um Mundo que
acontecerá no Armazém 22, e que mais tarde dará
resultado a uma edição fonográfica.
Teclados e programações: Pedro Augusto
Baixo e voz: Miguel Ramos
Voz e outros instrumentos: Ece Canli
Guitarra: Gonçalo Duarte
Técnicos de gravação: José Cordeiro e Vitor Barros

ALBERTO MONTERO
Capela Corpus Christi
29 de Setembro 21h00
O espanhol Alberto Montero tem já um longo percurso, mas com o seu último disco o músico natural de
Puerto de Sagunto, Valência, deu um salto de gigante. La Catedral Sumergida é um disco de uma reinvenção
sonora admirável, com uma poesia que não está ao alcance de todos. Há ecos, névoa e uma neblina contínua
que se estende ao longo deste disco; desde o título até a capa ou aos títulos das músicas, o registo tem um fio
condutor quase invisível, praticamente imperceptível, um vórtice capaz de arrastar até os mais desprevenidos.
La Catedral Sumergida será apresentado pela primeira vez em Portugal – e com formação completa - num
local pensado para o intimismo cerimonial que a sua música pede, a Capela do Convento Corpus Christi.
Voz e guitarra: Alberto Montero
Voz e sintetizador: Eloy Bernal
Bateria: Marcos Junquera
Voz e baixo: Xavi Muñoz
Cuarteto Dumka
Violino: Marcos Escobar Rodríguez
Violino: Elena Vázquez Ledo
Viola: David López
Violoncelo: Margarida Mariño Suarez
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BOMBINO
Zé da Micha
29 de Setembro 23h30

BRUNO PERNADAS
Zé da Micha
29 de Setembro 22h00
O nome de Bruno Pernadas já dispensa apresentações, tal o impacto da sua proposta musical nos últimos
anos. How can we be joyful in a world full of knowledge, editado em 2014 pela Pataca Discos, foi um primeiro
aviso. Those who throw objects at the crocodiles will be asked to retrieve them é o segundo trabalho de Bruno
Pernadas e combina vários estilos tais como west coast jazz dos anos 70, lounge oriental, krautrock, freak folk,
pop music, sampling e processamento de eletrónica low fi, exótica e soul music. Com a sua banda completa,
Bruno Pernadas promete levar o público numa viagem pelo maravilhoso mundo das multiplicidades sonoras.
Guitarra, sintetizador, sampler e composição: Bruno Pernadas - Bateria e sampler: João Correia - Baixo
elétrico: Nuno Lucas - Voz, teclados e sintetizador: Margarida Campelo - Voz e guitarra: Francisca Cortesão Voz e guitarra: Afonso Cabral - Trompete e flugelhorn: Diogo Duque - Sax alto, tenor e soprano: João Capinha Sax tenor, soprano e barítono: Raimundo Semedo.

Quatro mil anos num ambiente
hostil ensinou os tuaregues que
a vontade de sobreviver com a
dignidade intacta é mais forte do
que qualquer ameaça externa. É
este o sentimento que Bombino
coloca na sua música, tornandose um símbolo da nova geração
ao fundir ritmos tradicionais
berberes com a energia do rock
em canções sobre a paz. Ao vivo,
Bombino é tão eletrizante como
hipnótico. Capaz de capturar o
espírito da resistência de um povo
e simultaneamente ecoar entre
as guitarras de algumas das suas
grandes influências como Jimi
Hendrix, John Lee Hooker and
Jimmy Page. O seu novo álbum,
DERAN, foi lançado em Maio
para aclamação da imprensa e do
público.
Voz e guitarra: Goumour Almoctar
aka Bombino
Baixo: Youba Dia
Guitarra, cabaça e voz: Illias
Mohamed
Bateria: Corey Wilhelm
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MAREM LADSON
Mercearia do Bernardino
30 de Setembro 18h00
Com apenas um single, All My Storms (2017),
chamou a atenção dos meios de comunicação
e programadores, catalogando a galega/norteamericana (a sua mãe é de Ourense, o seu pai de
Nova Iorque, antigo jogador de basquetebol) como
uma das promessas mais firmes do panorama musical
espanhol. Essa promessa tornou-se realidade com o
seu disco de estreia. Onze canções que se passeiam
pela pop, o rock e pela folk em clássicos instantâneos
como “Shades of Blue”, “Everything I’ve Ever Lost (Is
Coming Back)” ou “For and About” que insinuam que
o futuro criativo de Marem será apaixonante.
Voz e guitarra acústica: Marem Ladson

CASTELLO PARA BEBÉS

CASTELLO BRANCO

Armazém 22
30 de Setembro 10h00

Com participação do Coral Infanto-Juvenil do Orfeão
de Valadares
Armazém 22
30 de Setembro 19h00

“Castello for babies” nasceu na
internet, quase como brincadeira,
depois da explosão de vídeos
enviados por mães de crianças
recém-nascidas que escutavam
a música do brasileiro Castello
Branco nos berços. Dessa curiosa
relação entre a sua música e os
bebés, nasceu a ideia de construir
um espetáculo pensado para o
efeito, naquela que será a estreia
absoluta deste projeto.
Guitarra acústica e voz: Castello
Branco

Quatro anos após o seu álbum de estreia, Serviço,
elogiado pela crítica, listado como um dos melhores
discos brasileiros de 2013, com mais de 500 mil
downloads e com três passagens pela Europa – o
brasileiro Castello Branco lançou Sintoma, o seu
segundo – e muito esperado – disco de originais.
Desse “Ufolclore” – assim foi descrita pelo próprio a
proposta apresentada neste disco – nascem arranjos
delicados e frequências meditativas que vibram
trilhando um caminho elegante, trazendo-nos, no
discurso, questões evolutivas do “Ser”.
Guitarra acústica: Castello Branco
Participação especial: Coral Infanto-juvenil do Orfeão
de Valadares
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ARTES VISUAIS
CURADORIA
ÓSCAR FARIA | SISMÓGRAFO
“NÃO É AINDA O MAR”

Tendo como mote o início de um verso de Eugénio de
Andrade, a exposição “Não é ainda o mar” reúne um
conjunto de obras que podem ser interpretadas como
declinações dessa imagem poética, traduzindo-se
assim esse momento antes de um fim, no qual tudo
pode ainda acontecer. Com curadoria de Óscar Faria
e organizada pelo Sismógrafo, a mostra desenvolvese ao longo de um percurso paralelo ao rio Douro,
no qual se propõe a descoberta não só de espaços
onde a presença da água se faz sentir, mas também
de trabalhos que procuram revelar diferentes estados
líquidos da nossa existência.
Murais de Rigo 23, Fernando Brito e Von Calhau!,
uma intervenção no espaço público pelo Soil
Collective, ocupações de velhos armazéns de vinho
do Porto, com peças de Renato Ferrão e Haarvöl,
uma série inédita de pintura de Pedro Calapez, e
de fotografias de Augusto Alves da Silva e “Roda”,
último projeto de Pedro Morais, artista recentemente
falecido, são algumas das propostas a descobrir
no trajeto proposto. O diálogo entre criações de
diferentes épocas e o confronto da arte atual
com a tradição piscatória são outras das linhas
de trabalho desenvolvidas numa iniciativa onde
se procura estabelecer um equilíbrio entre obras
efémeras e trabalhos destinados a uma inscrição mais
prolongada no território.

No âmbito de “Não é ainda o mar” são ainda
organizadas três residências artísticas: Nuno Barroso/
Veronika Spierenburg; Francisco Pinheiro; e os belgas
Soil Collective, sendo que estes últimos intervêm num
espaço adjacente ao parque de estacionamento do
Cais de Gaia. Com uma vasta experiência na área do
muralismo, Rigo 23 propõe um workhsop destinado
a artistas que desejem acompanhar o processo de
realização da sua nova obra no centro histórico da
cidade. E nos dias do Fórum, várias visitas guiadas
serão realizadas quer pelo curador, quer por artistas
participantes na exposição, que encerra a 11 de
Novembro.
Note-se que os trabalhos, na sua maioria inéditos,
são apresentados em diferentes núcleos: Junta de
Freguesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada,
Convento Corpus Christi, Casa-Museu Teixeira Lopes,
Armazéns da Sogrape e Centro Interpretativo do
Património da Afurada.
“Não é ainda o mar” ficará documentado com
um catálogo desenhado por Maria João Macedo,
com textos de Óscar Faria e Emídio Agra, artista
e doutorado em estética pela Universidade de
Barcelona, Espanha.

Óscar Faria
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EXPOSIÇÃO “NÃO É AINDA O MAR”
27 de setembro a 11 de novembro

O percurso expositivo inicia-se na Junta de Freguesia
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada e termina
no Centro Interpretativo do Património da Afurada,
onde se destacam as tradições piscatórias. Os
núcleos previstos para a exposição são: Convento
Corpus Christi, Casa-Museu Teixeira Lopes, Junta de
Freguesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada,
Centro Interpretativo do Património da Afurada,
Armazéns da Sogrape e três muros da cidade.
“Não é ainda o mar” ficará documentado com um
catálogo que inclui textos de Óscar Faria e Emídio
Agra, doutorado em estética pela Universidade de
Barcelona, Espanha.

INTERVENÇÕES:

Mural Rua da Barroca - Rigo 23
Mural Sport Club do Porto - Fernando Brito
Mural Creche - Von Calhau!
Centro Interpretativo do Património da Afurada

Nuno Barroso / Veronika Spierenburg, Sebastião
Resende, Hernâni Reis Baptista, Rui Manuel Vieira,
Fernando José Pereira, Renato Ferrão, António de
Sousa e pintura anónima do século XIX.
Levadas - Haarvöl
Abóbadas - Renato Ferrão
Junta de Freguesia de Santa Marinha e São Pedro da
Afurada - Rita Senra, João Pedro Trindade, Fernando
José Pereira, Thierry Simões, Renato Ferrão, Edgar
Massul, Gil Heitor Cortesão e Rosa Carvalho.
Casa-Museu Teixeira Lopes - Hernâni Reis Baptista,
Sebastião Resende, Luís Paulo Costa, Vítor Pomar,
Renato Ferrão, João Jacinto, João Queiroz, Emidio
Agra e Isabel Carvalho.
Convento Corpus Christi | Parlatório - Francisco
Pinheiro, Edgar Massul, Pedro Morais, André Maranha
/ Tomás Maia, Thierry Simões e Hernâni Reis Baptista.
Convento Corpus Christi | Coro baixo - Francisco
Tropa, Pedro Calapez, Hernâni Reis Baptista e
Fernando Brito.
Convento Corpus Christi | Coro Alto - Pedro Huet e
Francisco Pinheiro.
Convento Corpus Christi | Sacristia - Isabel Carvalho
Convento Corpus Christi | Jardim Interior - Sara
Rodrigues / Rodrigo B. Camacho
Convento Corpus Christi | Sala Claustro - Augusto
Alves da Silva
Convento Corpus Christi | Abóbada exterior - Polido
Espaços no Cais de Gaia - Soil Colective
					
* Algumas das peças poderão sofrer alterações quanto ao local onde serão expostas

VISITAS GUIADAS

27 de setembro 14h00 | Convento Corpus Christi
(Início Átrio do Convento)
27 de setembro 18h00 | Polo Ferreirinha
(Início Mural da Creche)
28 de setembro 14h00 | Casa-Museu Teixeira Lopes e
Junta de Freguesia de Santa Marinha e São Pedro da
Afurada (Início Casa-Museu Teixeira Lopes)
29 de setembro 11h00 | Centro Interpretativo do
Património da Afurada
30 de setembro 14h00 | Exposições do Centro
Histórico - do Polo Ferreirinha à Junta de Freguesia
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada (Início
Mural da Creche)

LIVE PERFORMANCE
Sara Rodrigues e Rodrigo Camacho
Capela Corpus Christi
29 e 30 de setembro 16h00-19h00

“73% ÁGUA 71% ÁGUA” - MASTERCLASS
COM RIGO23
Junta de Freguesia de Santa Marinha
e São Pedro da Afurada
23 a 26 de Setembro às 14h30
Durante quatro dias será possível acompanhar
o processo de trabalho de Rigo23 durante a
execução de um novo mural a inaugurar no âmbito
da exposição “Não é ainda o mar” inserida na
programação do “Fórum Internacional Gaia Todo
Um Mundo”. O workshop incluirá ainda um diálogo
constante com o artista sobre o seu percurso,
onde ressalta sobretudo uma particular atenção às
questões quer das comunidades minoritárias, quer
ambientais.
Público-alvo: Writers/grafitters, muralistas e artistas
interessados em intervenção no espaço público.
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CINEMA
PROGRAMADOR
SÉRGIO MARQUES
O conceito de programação de cinema para o
GTM 2018, em redor do tema da água, parte do
documentário de Patricio Guzmán – O Botão de
Nácar – que será exibido nos dias do Gaia Todo um
Mundo. Neste documentário sobre o Chile, e sobre
a água, é abordada a história da antiga população
indígena da Patagónia e o seu respeito pela água.
A água era considerada como elemento da família.
Água – Família.
A água como parte da família, como elemento diário,
como intimidade, como dignidade é o mote para o
programa de cinema que será apresentado em vários
locais do centro histórico de Vila Nova de Gaia.
O público é desafiado a fazer um percurso pelos
filmes, um movimento de aproximação às diversas
abordagens que cada filme traz. A partir de um
pequeno riacho, onde será exibido um dos filmes
mais emblemáticos da origem do cinema Português
- Douro, Faina Fluvial -, até desaguar no rio com uma
mostra de filmes que traz todas as possibilidades,
oriundas de muitos afluentes. O curso das águas,
os filmes, convidam o público numa viagem, entre
os vários espaços (ou os vários portos) com visões,
conversas e navegações inesperadas e reveladoras.
O programa promete viagens por mares de fantasia,
sonhos de água e até tormentas. A partir de
diferentes obras, Gaia será a sala de cinema de Todo
Um Mundo, todos os afluentes vêm desaguar a Gaia
nestes 4 dias, e todos são convidados a mergulhar no
mar do mundo.

Sérgio Marques
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PROGRAMAÇÃO DE CINEMA INSUFLÁVEL
Largo de Santa Marinha
27 e 30 de Setembro
3-5 anos: qui e sexta (escolas) 10h00 | 15h00,, sáb e dom 10h00 | 13h00 | 16h00
6-9 anos: qui e sexta (escolas) 11h00 | 16H00, sáb e dom 11h00 | 14h00 | 17h00
10-12 anos: qui e sexta 14H00 | 17h00, sáb e dom 12h00 | 15h00 | 18h00
Duração: 40 min

FILME-ENCOMENDA
A ANA DEUS
CINE-CONCERTO DOURO, FAINA FLUVIAL
Lavadouro
27 a 30 de Setembro das 15h00 às 22h00, dia 30 até às 21h00
(Sessão Contínua)
O primeiro filme de Manoel de Oliveira, logo revelador da sua mestria,
foi realizado no momento em que o cinema estava a dar o avanço
tecnológico da passagem do mudo para o sonoro. Este filme, ainda
mudo, retrata a vida em redor do Rio Douro com uma câmara
experimental e vanguardista. Apesar de ser mudo o filme tem um ritmo
que quase cria uma música silenciosa no olhar do espetador. “Sinfonias
das cidades” foi um dos registos que nasceu na época do cinema mudo
e que deixou para a história, imagens de cidades como Berlim e Nova
Iorque. Manoel de Oliveira deixou o Porto e o Rio Douro e toda a vida
que acontece nas suas margens, para sempre, neste olhar. O filme
foi apresentado ainda em 1931 como filme mudo. Voltou a estrear em
1934 com uma versão musicada por Luís de Freitas Branco. Em 1994,
com o restauro do filme feito pela Cinemateca Portuguesa, Manoel de
Oliveira encomendou uma nova versão musical a Emmanuel Nunes. No
Lavadouro será exibida a versão muda acompanhada pela música do
local. Um cine-concerto a experimentar.

Clube Fluvial Portuense
27 a 30 de Setembro 11h00-19h00
(sessão contínua)
Apresentação com Ana Deus às
19h00”

O Cinema Insuflável é uma sala de cinema itinerante dirigida a crianças dos 3 aos 12 anos. Com todos
os requisitos de uma sala de cinema, com o escuro necessário, e com 30 lugares, é uma sala que acolhe
programas de cinema vindos de todo o mundo. Para o Gaia Todo um Mundo a sala de cinema das crianças vai
apresentar além de um programa em parceria com o NFB - National Film Board of Canadá, uma das entidades
mais importantes do mundo do cinema de animação, filmes inesquecíveis da história do cinema mundial com a
apresentação de curtas de Charles Chaplin, Buster Keaton e Bert Haastra. Desde os primórdios do Cinema até
ao mais contemporâneo, exibindo todos os registos possíveis: ficção, animação, documentário e cinema mais
experimental.
DOS 3 AOS 5 ANOS:
O TRENÓ
de Olesya Shchukina

A cantora Ana Deus foi desafiada
para criar um filme encomenda
para o Fórum Internacional Gaia
Todo um Mundo. Esta ideia partiu
da descoberta de um espaço no
clube fluvial, espaço emblemático
na marginal de Gaia, onde os
alunos de remo são confrontados
com as imagens filmadas dos
seus treinos. Neste espaço estão
colocadas 9 cadeiras antigas de
cinema. Assim a cantora, agora
numa primeira experiência de
realizadora, irá experimentar a
realização cinematográfica, de
uma forma livre, com a estreia do
seu filme nesta pequena sala de
cinema.

O SONHO DO MERGULHÃO
de Iriz Paabo

A DERRETER
de Carrie Mombourquette

Rússia, 2016, 4’, animação,

Canadá, 2002, 7’, animação,

Canadá, 2012, 1’, animação,

sem diálogos

sem diálogos

sem diálogos

Num dia de inverno, enquanto a sua mãe está E se fossemos um Mergulhão? O pássaro-

Um urso polar tem de procurar trabalho

fora de casa, um esquilo inquieto e curioso

pescador.

na cidade pois o gelo do Ártico está a

faz uma descoberta emocionante...

Nesta curta somos transformados em pássaro

derreter...

e vemos aquilo que o Mergulhão vê.

(NIMMIKAAGE) ELA DANÇA
COM O POVO
de Michele Latimer

O RAPAZ E O GANSO DA NEVE
de Gayle Thomas

O CASTELO DE AREIA
de Co Hoedeman

Canadá, 2015, 3’, experimental, sem diálogos

Canadá, 1984, 11’, animação, sem diálogos

Canadá, 1977, 13’, animação, sem diálogos

Uma homenagem às primeiras nações do

Um menino que ajuda um Ganso da Neve

A história do homem-areia e das criaturas que

Canadá – os Métis e os Inuit. Ao mudar a

ferido. Depois disso passam o verão inteiro

ele cria com a areia. As criaturas criam um

lente do colonialismo o filme, experimental,

como grandes companheiros até à chegada

castelo e celebram a construção da sua nova

Realizador: Manoel de Oliveira

foca-se no papel forte das mulheres

do outono, quando o Ganso da Neve tem de

casa, até serem interrompidas pela presença de

Ano: 1931

indígenas, resistentes e lutadoras

voar para sul com os outros gansos.

uma personagem inesperada, não convidada

Ficha artística:

Duração: 19’

para a festa. Premiado com o Óscar de melhor

Género: Documentário

curta metragem de animação.

Classificação Etária: M/6
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DOS 5 AOS 9 ANOS:
O GATO VOLTOU
de Cordell Barker

DOS 10 AOS 12 ANOS:
OUTONO
de Cécile Fauchie, Helene
Letourneur, Louise Flatz,
Marie Briand, Marina
Saunier Yann Austin

O SONHO DO MAR
de Ellen Besen

HISTÓRIA TRÁGICA
COM FINAL FELIZ
de Regina Pessoa

O LAR DO
OURIÇO-CACHEIRO
de Eva Cvijanovic

O EMIGRANTE
de Charles Chaplin

VIAGEM A CABO VERDE
de José Miguel Ribeiro

NOITE DE TEMPESTADE
de Michèle Lemieux

Croácia, 2017, 10’, animação,

1917, 19’, ficção, mudo com

Portugal, 2010, 10’, animação,

Canadá, 2003, 9’, animação,

Canadá, 1988, 7’, animação,

França, 2016, 3’, animação,

Canadá, 1979, 5’, animação,

Portugal, 2005, 8’, animação,

inglês com legendas em

intertítulos em inglês e legendas

falado em português

inglês com legendas em

sem diálogos

sem diálogos

inglês com legendas em

falado em português

português

em português

História de uma viagem de 60

português

Baseada numa canção popular,

Na oficina mágica das quatro

português

Há pessoas que, contra a sua

Baseado num poema de Banko

Charlot faz a viagem de barco

dias a andar em Cabo Verde.

Uma menina que se questiona

esta louca animação mostra

estações, o Outono está a

As crianças, tal como os adultos,

vontade, são diferentes. Tudo

Copic, da ex-jugoslávia. Um

da Europa para a América, o

Sem telemóvel ou relógio, sem

sobre ela e sobre o mundo,

as tentativas maníacas do Sr.

ultimar as mudanças da sua

têm às vezes uns dias maus.

o que desejam é serem iguais

conto que transcende culturas

mundo novo, para procurar uma

programar antecipadamente

enquanto uma tempestade se

Johnson para se livrar de um

estação no planeta Terra. Está

A menina deste filme decide

aos outros, misturarem-se

e gerações, o lar do Ouriço-

vida melhor. Durante a viagem

e com o essencial às costas, o

levante durante a noite.

pequeno gato amarelo, que

apressado para revelar as suas

mergulhar numa fantasia do

deliciosamente na multidão. Há

Cacheiro é um acto, não é um

conhece uma rapariga que lhe

viajante descobre as montanhas,

não quer de maneira nenhuma

cores ao mundo, mas não tem

fundo do mar e divertir-se

quem passe o resto da sua vida

lugar uma cultura.

toca no coração. Já na América,

povoações, o mar, uma tartaruga,

abandonar a casa.

muito tempo porque o Inverno já

com a sua amiga, a senhora

lutando para conseguir isso,

Um abrigo protetor e digno que

sem dinheiro e sem trabalho,

a música, as cabras, a bruma

vem a caminho.

Polvo. O regresso à realidade é

negando ou tentando abafar

reflete e define quem somos

constata que a vida continua

seca, os cabo-verdianos e acima

revigorante.

essa diferença. Outros assumem-

difícil. A sua única alegria é que

de tudo uma parte essencial de

na e dessa forma elevam-se,

acaba por reencontrar a rapariga

si mesmo

conseguindo assim um lugar

do barco.

junto dos outros... no coração

ZOO
de Bert Haanstra

O CAMPO À BEIRA MAR
de André Ruivo

O BARCO
de Buster Keaton

OS OLHOS DO FAROL
de Pedro Serrazina

RUA DA PAZ
de Charles Chaplin

NADINE
de Patrick Péris

SE EU FOSSE DEUS...
de Cordell Barker

ÁGUA MOLE
de Alexandra Ramires
e Laura Gonçalves

Holanda, 1962, 10’, documentário,

Portugal, 2015, 8’, animação,

EUA, 1921, 21’, ficção, mudo com

Portugal, 2010, 15’, animação,

sem diálogos

falado em português

intertítulos em inglês e legendas

sem diálogos

1917, 34’, ficção, mudo com

Canadá, 2017, 4’, ficção/

Canadá, 2014, 8’, animação,

Portugal, 2017, 9’, animação/

Quando visitamos um jardim

Quando chega o verão as

em português

Numa ilha rochosa e exposta

intertítulos em inglês e legendas

animação, inglês com legendas

inglês com legendas em

documentário, falado em

zoológico quem é que observa

praias junto ao mundo rural

Buster Keaton vai com a sua

aos elementos, um faroleiro

em português

em português

português

português

quem?

são tomadas por estranhos

família de viagem com um barco

vive isolado com a sua filha.

Charlot é um vagabundo que

Vinda do nada, a rapariga

Enquanto disseca um sapo

Os últimos habitantes de uma

invasores.

que ele próprio construiu. Como

Do alto da sua torre o pai vela

graças a um padre e uma

mais bonita do mundo senta-

na aula de biologia, um rapaz

aldeia não se deixam submergir

é de esperar, a viagem acaba por

rigorosamente pelo horizonte e

missionária é convertido. Torna-

se na mesa à minha frente na

fantasia o que poderia fazer se

no esquecimento. Num mundo

ser um conjunto de desastres

pela segurança dos barcos que

se polícia e responsável pela Rua

biblioteca. Será que isto é bom

tivesse os poderes de Deus. Será

onde a ideia de progresso parece

inesperados.

passam. Sem outra companhia,

da Paz, mas Charlot polícia é

ou mau? O sorriso dela paralisa-

que os usaria para o bem? Para o

estar acima de tudo, esta casa

a rapariga desenvolve uma

demasiado imprevisto para esta

me, mas tenho de falar com ela.

mal? Um bocadinho dos dois?

flutua.

cumplicidade única com o mar,

personagem...

O Samurai que existe dentro de

As possibilidades são infinitas,

que lhe traz brinquedos sob

mim vai lutar contra o monstro

a possibilidade de brincar com

a forma de objetos que dão

da minha ansiedade

a vida e com a morte, de criar

à praia. Ao ritmo das ondas,

monstros que podem castigar

estes objetos desvendam

quem nos chateia todos os

acontecimentos antigos,

dias. Melhor ainda, criar um dia

memórias que as marés não

perfeito com o amor da vida.

conseguem apagar…
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EXIBIÇÃO DE FILMES COM CONVIDADOS

AMA-SAN

O BOTÃO DE NÁCAR

MULHER.MAR

Um mergulho, a luz do sol do
meio-dia atravessa a água a pique.
O ar que está nos seus pulmões
terá que chegar até que se consiga
arrancar o haliote. Estes mergulhos
são dados no Japão há mais de
2000 anos pelas Ama-San.

O oceano contém toda a história
da Humanidade, as vozes da terra
e as que vêm do espaço. A água
é também a maior fronteira do
Chile e guarda o segredo de dois
botões que foram encontrados
nas suas profundezas. Com
2670 milhas de costa, o Chile é
o maior arquipélago do mundo
e tem paisagens espetaculares:
vulcões, montanhas e glaciares.
Também aí se ouvem as vozes dos
primeiros indígenas da Patagônia,
os primeiros colonos ingleses e as
dos prisioneiros políticos. Alguns
dizem que a água tem memória.
Este filme mostra que também tem
voz.

Maria está mergulhada em perdas
e ausências. Decidiu tornar-se na
única mulher pescadora de toda
uma comunidade para tomar o
lugar do irmão falecido. Maria
transforma-se e vive como um
homem.
Mulher.Mar é uma viagem aos
lugares da incerteza e da morte.
Um filme sobre um ser humano
que se abandona para compensar
a ausência de quem já partiu

Sala de Estar do Zé da Micha
27 Setembro
19h00 AMA-SAN
28 Setembro
18h30 Sessão de Curtas - THE QUEST OF THE LONELY DORY MEN +
OURO BRANCO
20h00 O BOTÃO DE NÁCAR
01h00 A SEREIA DE UM MILHÃO DE DÓLARES
29 Setembro
18h30 AMA-SAN
01h00 O BOTÃO DE NÁCAR
30 Setembro
15h30 Sessão de Curtas - THE QUEST OF THE LONELY DORY MEN +
OURO BRANCO
17h00 MULHER. MAR
18h30 O ATALANTE

O espaço do centro de dia do Zé da Micha será transformado em sala de
estar, com mobiliário e todos os mais elementos que são reconhecidos
como parte de um espaço familiar e confortável, onde serão exibidos
filmes que serão apresentados e comentados por vários convidados.
Para cada filme, que terá pelo menos duas exibições, serão convidados
personalidades e coletivos locais para comentarem e conversarem com
o público sobre os temas dos filmes. Assim, está previsto a presença dos
realizadores portugueses, Luísa Sequeira será a moderadora presente
em todos os filmes.

Ficha técnica:
Realizador: Cláudia Varejão
Ano: 2016
Duração: 116’
Género: documentário
Classificação etária: M/12
Conversa com Luísa Sequeira e Rui Catalão
(dia 27) Jorge Romão (dia 29

Ficha técnica:
Realizador: Filipe Pinto e Pedro Pinto
Ano: 2012
Duração: 19’
Género: ficção
Classificação etária: não classificado -

Ficha técnica:

sugestão M/12

Realizador: Patricio Guzmán

Conversa com Luísa Sequeira e Realizadores

Ano: 2015

Filipe Pinto e Pedro Pinto

Duração: 82’
Género: documentário
Classificação etária: M/12
Conversa com Luísa Sequeira e Eduardo
Vitor Rodrigues (dia 28) e com José Soeiro
(dia 29)

THE QUEST OF THE LONELY
DORYMEN + OURO BRANCO
No vídeo The Quest of the Lonely
Dorymen evoca-se a alegoria
dos solitários pescadoresmarinheiros dos dóris. As viagens
da Frota Branca à Terra Nova,
Labrador e Gronelândia no Canadá
entrecruzaram-se com Portugal, na
ria de Aveiro e na sua comunidade
piscatória. O ambiente cinemático
tem, por isso, como fonte principal
a água e o sal.
Através de um arquivo de família
e de testemunhos anónimos
procura-se trazer à visibilidade
um discurso imagético, particular,
do período do Estado Novo – a
Campanha do Bacalhau – que tem
sido silenciado ao longo do nosso
passado recente.
No filme desenha-se um percurso
de errância: respingam-se
fragmentos da paisagem da cidade
e exploram-se as fragilidades
dessa deambulação entre as
ruínas do maritimísmo português,
a decadência industrial, e a pósmemória coletiva do litoral na
atualidade.
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Ficha técnica:
Realizador: Mariana Mendes Delgado
Ano: 2016/2017
Duração: 10’+8’
Género: documentário experimental
Classificação etária: não classificado sugestão M/12
Conversa com Luísa Sequeira, Mariana
Mendes Delgado e antigos pescadores de
bacalhau da Afurada (dia 28) e mulheres de
antigos pescadores de bacalhau da Afurada
(dia 30)

A SEREIA DE UM MILHÃO DE
DÓLARES
O filme conta a história de Annette
Kellerman, famosa nadadora
australiana, que foi estrela de
cinema nas primeiras décadas do
século XX. Escandalizou o mundo
quando apareceu nas praias
públicas vestindo um fato banho
simples, adequado só para os
homens naquele tempo.
Nos anos 50, já com uma fama
semelhante, Esther Williams,
encarna aqui o papel de Annette,
como se este papel se repetisse na
vida das duas mulheres atletas.
Um clássico do cinema musical
americano, sempre muito
excessivo e fantasioso, para
lembrar que o cinema pode ser
tudo o que quisermos.
Ficha técnica:

O ATALANTE
O “Atalante”, personagem deste
filme, é um barco que navega
pelos canais de Paris. Neste barco
um homem e uma mulher, recémcasados, passam a sua lua-de-mel.
Uma história que parece simples,
no entanto esta última obra de Jean
Vigo, é uma obra-prima da história
do cinema. Muito se pode explicar
sobre este filme, a sua importância
para época, as pouco óbvias
fórmulas de nos contar esta história,
que a câmara de Jean Vigo inventa
em cada plano. Mas o mais claro é
(talvez isto seja mesmo a magia do
cinema) que este é um filme para
usufruir, para ver sempre, e para se
deixar ir, como um barco no canal.
Um filme que é uma carta de
amor, um conto de fadas e uma
experiência sensorial que só o
cinema pode causar ao espectador.

Realizador: Mervin LeRoy
Ano: 1952

Ficha técnica:

Duração: 115’

Realizador: Jean Vigo

Género: biográfico/musical

Ano: 1934

Classificação etaria: M/6

Duração: 89’

Conversa com Luísa Sequeira, António

Género: ficção

Alvarenga e Tiago Cunha (Presidente do

Classificação etária: M/12

Conselho Municipal da Juventude)

Conversa com Luísa Sequeira

35

PERFORMANCE
PROGRAMADORA
MARIANA AMORIM
CONSULTORA DE PROGRAMAÇÃO
TÂNIA GUERREIRO
A escolha programática é inspirada na ideia de
memória e de consciência da nossa condição humana
sobre a qual tenho desenvolvido o meu trabalho na
área da performance e da dança, usando como meios
de expressão a dança, o vídeo, a fotografia e a escrita.
A proposta que apresento para o Fórum Internacional
Gaia Todo um Mundo é baseada na noção de que as
ruas de uma cidade contêm, até nos mais recônditos
lugares, a essência da sua comunidade. Pretende-se
através do trabalho de pesquisa desenvolvido em
conjunto com a comunidade da zona histórica de
Vila Nova de Gaia, nomeadamente a comunidade
feminina da Tuna Musical de Santa Marinha, encontrar
as memórias que nos permitem criar uma identidade.
Para se poder pensar em Desenvolvimento
Sustentável tem que se pensar em comunidade. Será
através da ideia de união, ligação e consequência
global que talvez possamos pensar em soluções
para o nosso futuro. E esse futuro comum constróise com base na identidade e memória do lugar. O
percurso conta gotas engloba várias intervenções
performáticas nas ruas do Centro Histórico de Gaia.
Todas as intervenções são vistas isoladamente
mas fazem todas parte de uma mesma pesquisa e
desenvolvem-se através do conceito de anamorfose,

havendo uma dilatação coreográfica/performativa
espácio-temporal. É como ver o globo do mundo num
mapa-mundi.
Irão trabalhar em colaboração comigo as artistas
Isabel Costa, Eduarda Andresen, os performers
Cláudia Eiras e Flávio Rodrigues, os músicos AP e
Miguel Ramos, Carlos Raposo e Domingos Alves, a
impressão dos textos ficará a cargo de Ofi Atalaia.
Além de serem artistas com quem já colaborei
anteriormente, todos eles, na sua respectiva área
artística, partilham os mesmos valores, sentido de
ética e estética. São também, artistas cujo percurso
individual admiro e que fazem parte da comunidade
consciencializada de que é necessária uma mudança
comportamental a nível social e de consumo. A luta é
nossa e os bens são escassos.

Mariana Amorim
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LAVA A ROUPA - PERFORMANCE-DANÇA
DIRECÇÃO ARTÍSTICA DE MARIANA AMORIM
28 de Setembro 20h
29 de Setembro 15h
30 de Setembro 16h
Duração aprox: 40 minutos

“...quando os pequenos e as águas do mar estavam frias, eu fazia uma rodinha com eles e cantava:
ó João tintim, ó João Tintão...” Alcina D’Freitas.
Inspirada nas memórias das participantes a performance Lava a Roupa tenta encontrar uma das identidades
da comunidade da zona histórica de Vila Nova de Gaia. As participantes na pesquisa pertencem à Tuna Musical
de Santa Marinha, são na sua maioria marchantes, o que lhes dá um sentido rítmico e de espaço único. Além
da recolha das memórias, a partilha das histórias e das caminhadas noturnas pelas ruelas da zona histórica
encontramos uma gestualidade comum que emergiu durante os nossos encontros. A performance acontece
entre a Rua do Pinhal, nas varandas da Rua Cândido dos Reis, nas Escadas/Fonte e no Largo Joaquim
Magalhães.
Ficha artística e técnica
Direcção, Coreografia, textos em colaboração com as intérpretes: Mariana Amorim
Interpretação: Alcina Freitas, Alice Santos, Ana Barbosa, Berta Barbosa, Cândida Silva, Cecília Macedo, Fátima Fernandes

INFILTRAÇÃO - VIDEO CONCERTO
Direcção Artística de Mariana Amorim
27 de Setembro 19h
29 de Setembro 18h
30 de Setembro 14h
Duração: 40 minutos
Vídeo-concerto com a intervenção de diferentes
músicos sobre o vídeo que estará a ser projetado.
O vídeo vai ser desenvolvido com a colaboração da
artista Isabel Costa e foram convidados para tocar
ao vivo, na quinta-feira, a artista Eduarda Andresen,
no sábado será a vez do pianista Domingos Alves
contracenar com a instalação de vídeo e domingo
teremos uma improvisação jazzística por parte de AP
e Miguel Ramos.

Composição musical e interpretação: Carlos Raposo

ESTENDAIS - INSTALAÇÃO-PERFORMANCE
Direcção Artística de Mariana Amorim
27 de Setembro 14h, Flávio Rodrigues
28 de Setembro 16h, Cláudia Eiras
29 de Setembro 15h30, Cláudia Eiras
30 de Setembro 17h, Flávio Rodrigues
Duração: Permanente
Uma das leituras que podemos fazer sobre uma
cidade é se tem ou não estendais visíveis nas suas
janelas e o conteúdo dos mesmos. De repente
temos uma imagem que nos permite entrar nas
vidas alheias. Da pesquisa desenvolvida com a
comunidade feminina da Tuna Musical de Santa
Marinha foram produzidos textos que acompanharão
todo o percurso performático. Haverá também uma
gincana acionada pelo público que ler as mensagens
pelas ruas. Flávio Rodrigues e Cláudia Eiras terão
duas intervenções performáticas nos diferentes dias
(consultar horário).

Letra da música: Carlos Raposo e Mariana Amorim

Ficha artística e técnica

Assistência ensaios: Cláudia Eiras

Direção: Mariana Amorim

Produção: Francisca Almeida/Esquiva Companhia de Dança

Assistência/Colaboração no vídeo: Isabel Costa

Impressão Textos: Ofi Atalaia

Músicos: Ap e Miguel Ramos, Eduarda Andresen e Domingos Alves

Apoio:

Performer vídeo: Cláudia Eiras

Ficha artística e técnica

Tuna Musical De Santa Marinha

Produção: Francisca Almeida/Esquiva Companhia de Dança

Estrutura: Mariana Amorim
Colaboração/Performance: Flávio Rodrigues e Cláudia Eiras
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Textos em colaboração com as intérpretes de Lava a Roupa:
Mariana Amorim
Produção: Francisca Almeida/Esquiva Companhia de Dança
Impressão Textos: Ofi Atalaia

INSTALAÇÃO

27 a 30 de Setembro
Público-alvo: Geral (M/6)
Formato: instalação
Ficha artística e técnica:
Estrutura: Mariana Amorim
Colaboração/Performance: Flávio Rodrigues e Cláudia Eiras
Textos em colaboração com as intérpretes de Lava a Roupa:
Mariana Amorim
Produção: Francisca Almeida/Esquiva Companhia de Dança

ASSEMBLEIA

I CAN’T SEE THE SEA

Impressão Textos: Ofi Atalaia

Rui Catalão
Capela Corpus Christi
28 de Setembro 18h00

Maurícia Neves
Armazém 22
28 Setembro 21h00
29 Setembro 15h00

PERFORMANCE
Escadas do Monte Coimbra (Monte dos Judeus)
27 Setembro 15h00 Flávio Rodrigues
28 Setembro 16h00 Cláudia Eiras
29 Setembro 15h30 Cláudia Eiras
30 Setembro 17h00 Flávio Rodrigues
Público-alvo: Geral (M/6)
Ficha Artística/ Técnica:
Estrutura: Mariana Amorim
Textos em colaboração com as intérpretes de Lava a Roupa:
Mariana Amorim
Impressão Textos: Ofi Atalaia

Um grupo de habitantes que vive no local onde a
“Assembleia” é apresentada reúne-se para debater os
problemas mais comuns e urgentes da comunidade.
Mas o que é que pode acontecer quando a
comunidade é convidada a assumir a mudança – sem
ter como opção virar-se para as instituições que por
norma têm essa responsabilidade? O que é que pode
acontecer quando assumimos que os nossos actos
têm um impacto tão político como o dos políticos
que nos representam? Como é que nos comportamos
e agimos perante o “problema da co-habitação”?

Intervenção performática: Flávio Rodrigues e Cláudia Eiras
Produtora: Francisca Almeida

Duração: apróx. 60 minutos
Público-alvo: Geral
Classificação Etária: M/12
Formato: Performance/conferência

I can’t see the sea fala da impossibilidade de ver com clareza. Somos
sempre influenciados por diferentes pontos de vista, sentimentos e
dogmas.
Neste projeto, o corpo relaciona-se com os objetos e a paisagem que
gradualmente vai sendo desenhada em palco, misturando-se na ideia de
contaminação, olhar turvo.
Duração: 40 minutos
Publico-alvo: Geral
Classificação Etária: M/6 anos
Formato: Dança e Artes Plásticas
Ficha Artística e Técnica:
Concepção e direcção artística: Maurícia | Neves
Interpretação e espaço cénico: Maurícia | Neves e Jhonny Aguiar
Assistência e aconselhamento: Joana Castro

Ficha Artística eTécnica:

Iluminação: Carin Geada

Autoria, formação e encenação: Rui Catalão

Apoio à produção: ORG.I.A / PI

Produção: ORG.I.A – Organização, Investigação e Artes / [PI]

Apoio logístico: Luís Gomes

Produções Independentes

Co-produção: FIAR

Coprodução: Teatro Maria Matos

Apoios: GTM e Materiais Diversos, Ocean Alive, AMO Portugal - Associação Mãos à Obra

Apoio: Artemrede, Câmara Municipal da Moita / Centro de

Portugal

Experimentação Artística

Residências: EIRA, TEMPO (Teatro Municipal de Portimão), Teatro de Ferro, Estúdios Victor

Projeto financiado pelo Ministério da Cultura/Direção-Geral das Artes

Córdon – CNB, Centro Cultural de Cartaxo e Armazém 22.
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JULIETA BEBE UMA CERVEJA NO INFERNO
Tiago Vieira
Abóbadas
29 Setembro 16h00
30 Setembro 15h00

Para comemorar os cinco anos de existência da Latoaria, decidi criar um solo de 20 minutos para um só
espectador, com um prólogo interpretado por uma atriz. Partindo de uma reescrita das palavras de Julieta
de William Shakespeare, pretende-se um encontro num dilúvio, um sacrifício perante a espera, a exaustão
e a impossibilidade de deixar de amar. O amor como ato revolucionário longe da escravatura das relações
medíocres. A violência de todos os dias em que sentimos as grandes ausências monstruosas. O desejo
como lugar de ruptura, o encontro como possibilidade e todos os segredos que transportamos na pele como
vestígios de antigas experimentações. Deus pode surgir surpreendentemente na metafísica do obsceno.
Eu só consigo acreditar num amante que saiba dançar, uma espécie de Zaratrustra em colapso, que leia
Rimbaud como se aquelas palavras fossem minhas. O tempo é contado como num bordel. Julieta é um
manifesto, o direito de sermos amados pelo que somos e não por aquilo que deveríamos ser. Amar até às
últimas consequências sempre, submissão nunca.
Duração: 60 min
Público-alvo: Geral/teatro
Classificação Etária: M/6
Formato: Performance/Teatro/Dança
Ficha Artística e Técnica:
direcção: Tiago Vieira
prólogo: Teresa Machado
apoio técnico: Luís Gomes
Apoio à produção: PI
Produção: Latoaria
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TEATRO/
ENCONTRO DE
CONTOS
PROGRAMADOR
RICARDO ALVES
Contar um conto é partilhar mais que saberes, valores e tradições, forma primeira de formar cidadãos e
construir imaginários partilhados.
É hábito perdido, quase esquecido, que se impõem recuperar. Possivelmente a primeira forma de arte que
elaboramos e seguramente será a última a desaparecer.
O Encontro do Conto, que tem este ano a sua primeira edição, pretende inscrever Gaia na rota nacional dos
encontros de contadores de histórias, transformando o Encontro num momento de partilha de experiências
entre profissionais da palavra e das questões da educação e o público, infantil e adulto.
Paralelamente às sessões com contadores profissionais convidados dirigidas ao público escolar e geral,
anualmente será publicado um conto original e produzido um espetáculo.
De salientar nesta primeira edição a transformação da centenária Tuna Musical de Santa Marinha na casa
deste encontro, casamento entre uma coletividade fortemente implantada no terreno com uma longa tradição
cultural e um festival que se quer de encontro entre as diversas realidades que fazem uma cidade.
Que o Encontro dos Contos seja o que devem ser todos os encontros, uma festa de partilha de cumplicidades,
experiências, conhecimento e risos.

Ricardo Alves
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ENCONTRO DO CONTOS

O CONTO DE DUAS ALDEIAS

Tuna de Santa Marinha

Tuna de Santa Marinha

“Sessão de Contos”
29 de Setembro 10h30 | 11h30 | 16h30

27 de Setembro
18h00 Estreia do espetáculo/ 19h00 Lançamento do livro
29 de Setembro 15h00
30 de Setembro 12h00

“Roda dos Contos”
30 de Setembro 17h00
Aberta ao público; com Ricardo Alves, Ana Sofia
Paiva, José Craveiro e Clara Haddad
Nas sessões individuais cada contador conta histórias.
Na roda dos contos serão desafiados artistas locais,
professores, pais e público geral a virem eles próprios
contar um conto e conversar sobre a arte de contar
contos. Uma sessão com a presença de todos os
convidados. Contar um Conto é partilhar mais que
saberes, valores e tradições, forma primeira de formar
cidadãos e construir imaginários partilhados.
Duração: 45 minutos
Público-alvo: Escolar e Familiar
Classificação Etária: M/4
Formato: Conversa

Este projeto inclui a escrita e edição de um conto para a infância com o título “ O conto das Duas Aldeias” e a
sua apresentação em espetáculo.
Espetáculo criado em parceria com o Fórum Internacional Gaia Todo um Mundo sobre o tema da cooperação
para o desenvolvimento sustentável e que estreia a 27 de Setembro de 2018. Este é um espetáculo despojado.
Ecológico. Tudo é focado no essencial.
Na história que se conta e no ator que conta a história. A imaginação não polui, constrói sem produzir excesso
ou desperdício. A base deste texto é um conto tradicional que foi lido há muito tempo no jornal “O público”:
Duas aldeias discutiam o usufruto do rio que as dividia, tendo decidido organizar um desafio: quem desviasse
o rio primeiro para a sua aldeia ficava com ele. Essa seria uma forma de resolver o problema da crescente falta
de água do rio, a outra forma será a cooperação para o desenvolvimento, a procura de uma solução a dois
para um problema comum.
Ficha Artística:
Produção: Teatro Ovo Alado
Coprodução: Teatro da Palmilha Dentada
Texto original e encenação de Ricardo Alves

Ficha artística

Público M/6 (aguarda classificação)

Programação de Ricardo Alves e Ana Sofia Paiva

Música Original : Carlos Adolfo

Contadores convidados – Ana Sofia Paiva, José Craveiro

Figurinos: Inês Mariana Moitas

e Clara Haddad

Ilustrações: Sandra Neves
Interpretação: Ivo Bastos
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COROS
DIRETORA ARTÍSTICA
CARMINA REPAS GONÇALVES/
PROJECTO CARDO
Este concerto coordenado pelo Projecto Cardo
levará o público a mergulhar no mais belo repertório
inspirado na Água. Água como bem essencial à
vida, ao crescimento, à renovação, como meio de
comunicação e ligação entre continentes, como fonte
de inspiração para artistas que compreenderam
a sua beleza, magnitude e importância. Realizado
pelo Coro de Adultos e pelo Coro Infantil do Gaia
Todo um Mundo, constituídos pela população local
e criados especificamente para este concerto, com a
direção de Carmina Repas Gonçalves e Cristina Repas
Gonçalves e a participação dos músicos Antony
Fernandes (gaitas de fole), Hugo Sanches (guitarra
barroca e alaúde) e Tiago Soares (percussão), este
concerto promete ser um momento de beleza,
inspiração, reflexão e união para o público e para
os participantes. Técnica vocal, manutenção da
concentração, escuta e produção simultânea de som,
intenção e fraseado, envolvimento e trabalho de
equipa serão algumas das competências trabalhadas
intensivamente nas quatro semanas anteriores à
primeira apresentação pública, dia 30 de Setembro
pelas 11 da manhã, seguindo-se a gravação do disco e
respetivo lançamento num concerto em 2019.

CONCERTO CORAL
Capela Corpus Christi
30 de Setembro 11h00
O concerto coordenado pelo Projecto Cardo,
apresentará pela primeira vez o Coro de Adultos e o
Coro Infantil do Gaia Todo um Mundo criados com a
população local, para a realização deste programa e
gravação de um CD, sobre o tema da Água.
Duração: 90 minutos
Publico Alvo: Geral
Classificação etaria: M/4
Ficha artística e técnica:
Carmina Repas Gonçalves -Coordenação e direção artística;
direção coral
Cristina Repas Gonçalves - direção coral
Antony Fernandes - Coordenação e produção; Gaitas de fole e voz
Hugo Sanches - Guitarra barroca e alaúde
Tiago Soares - Percussão
Abel Andrade - Fotografia e design gráfico (CD)
Daniel Santos - Captação e mistura (CD)
Ricardo Torres - Captação e mistura (CD)

Carmina Repas Gonçalves (Diretora Artística)
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PERCURSO
SONORO
À MARGEM
CRIAÇÃO DE TIAGO CORREIA
À MARGEM - AUDIOWALK
Ruas do Centro Histórico
27 a 30 Setembro 09h30-00h00
27 de Setembro 17h00 - estreia - Percurso com o Autor - Inicia no
Atrium do Convento Corpus Christi
Duração: 45 min
Um percurso sonoro – audiowalk – para percorrer e (re)descobrir as ruas
da zona histórica de Gaia. Convida os participantes a entrar numa ficção
e a acompanhar o discurso de um personagem misterioso - um velho
habitante, que tenta recuperar a memória de si mesmo e cuja história
se confunde com a do próprio lugar. Uma criação original de Tiago
Correia que parte de uma pesquisa e recolha locais. A ficção inspira-se
na realidade, para uma experiência imersiva que explora as fronteiras do
teatro.
Inicia-se na Loja Interativa do Turismo de Gaia, onde serão entregues os
auscultadores para acompanhar o percurso sonoro.
Ficha Artistica e Técnica:
Texto Original, Recolha e Direção Artística – Tiago Correia
Assistência à Criação – Sara Miro
Direção de Som – Ana Pedro
Interpretação (voz) – António Durães
Música Original – André Júlio Teixeira
Participação Especial - Coro Espaço Corpus Christi
Produção: A TURMA (estrutura financiada pela República Portuguesa/
Direção Geral das Artes)
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JUVENTUDE
COPROGRAMAÇÃO COM O
CONSELHO MUNICIPAL DA
JUVENTUDE DE GAIA

WORKSHOPS DE PREPARAÇÃO DA ASSEMBLEIA
ENTRE ASPAS
com Margarida Monteiro Barros
Capela Corpus Christi
24 de Setembro 10h

LABORATÓRIO SOBRE OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
com Carlos Santos
Capela Corpus Christi
24 de Setembro 14h
Duração: 5 h

LABORATÓRIO DE POESIA E COMPOSIÇÃO
com Castello Branco
Capela Corpus Christi
26 de Setembro 17h
Mais do que um workshop, o objetivo é que seja
um trabalho em conjunto. O brasileiro Castello
Branco pretende estabelecer um encontro com um
grupo de alunos de escolas de Gaia e ao longo de
quatro horas construir um poema a partir de todos
esses contributos. Poema esse que Castello Branco
musicará e transformará em canção a tempo de estar
em palco no concerto que dará no festival no dia 30
de Setembro.

WORKSHOP “ASSEMBLEIA - O PROBLEMA DA
CO-HABITAÇÃO” com Rui Catalão
Capela Corpus Christi
27 de Setembro 17h00

Tendo o Conselho Municipal da Juventude como
coprogramador, esta área programática foi um
convite à participação dos jovens da cidade
no Fórum Internacional Gaia Todo um Mundo
e constituiu um processo de aprendizagem e
colaboração conjunta, que resultou na estruturação
de momentos culturais diferentes e orientados
a esta população.

Discutir em público implica algumas regras e
princípios, quando todos querem falar e só pode
ser escutada uma pessoa de cada vez. Mais difícil se
torna quando as opiniões abundam, mas faltam os
argumentos. Qual é a autoridade da nossa opinião
quando os outros têm uma opinião contrária? E qual é
a utilidade de dizer o mesmo que os outros pensam?
A oficina de teatro “Assembleia – O problema da
co-habitação” oferece uma série de ferramentas

teatrais para aprendermos a despertar a atenção e a
curiosidade de quem nos escuta; mas também para
aprendermos a ouvir os outros, sem deixar de seguir
o filão das nossas ideias, das nossas memórias, da
nossa versão da história…
Ficha técnica:
Formador: Rui Catalão
Duração: 180 min
Público: Geral M/16
Nº. máx de participantes: 14
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NOSUNSHINE
The Fucking Bastards (Sessão de DJ)
Fresh’Mic (Showcase de Beatbox)
Creche
28 de Setembro 19h00
The Fucking Bastards
The Fucking Bastards é um projeto criado por três
amigos que, há cerca de oito anos, decidiram criar
algo irreverente e deixar o seu marco no mundo da
Música em Portugal. Tendo preferência por ritmos
como o Funk, Reggaeton, EDM ou Hip Hop, o grupo
consegue mixar as sonoridades ouvidas nos quatro
cantos do Mundo, proporcionando a quem os vê e
ouve uma viagem inesquecível! Com provas dadas
em pistas de dança do Norte a Sul do país, Ilhas e
até algumas passagens pela Europa, prometem não
deixar ninguém indiferente à sua energia contagiante!
WORKSHOP DE BEATBOX
Capela Corpus Christi
28 de Setembro 15h00
Esta formação destina-se a todos aqueles que tenham
interesse em aventurar-se pelo universo do beatbox.
Entre a aprendizagem de técnicas e tentativas de
aplicação, o workshop pretende desafiar os mais
curiosos a quebrar barreiras do que consideram ser
o limite das suas capacidades humanas de produzir
som.
Ficha técnica:
Formador: Jorge Loureiro (Fresh’Mic)
Duração: 60 min.
Público: Geral
Nível: Iniciantes

ASSEMBLEIA ENTRE ASPAS
Margarida Monteiro Barros, António Alvarenga,
Conselho Municipal da Juventude e convidados
Casa Ferreirinha
28 de Setembro
15h (para participantes do workshop de preparação
do dia 24 de Setembro) 16h (aberto ao público)
A Assembleia Entre Aspas faz parte do processo de
discussão dos grandes desafios urbanos ligados à
água e de criação de soluções.
Numa primeira fase, quatro grupos debruçar-se-ão
sobre quatro cenários de futuro da água em contexto
urbano, para gerar soluções que serão registadas em
digramas. Numa segunda fase, a Assembleia Entre
Aspas abre as suas portas onde um Caderno d’Água
é distribuído e mais de uma centena de convidados
junta-se aos grupos de trabalho num espaço de
partilha e discussão de visões e de ideias para o
futuro da água na cidade de Vila Nova de Gaia.

Fresh’Mic
Jorge Loureiro aka Fresh’Mic descobriu e foi
desenvolvendo o seu talento desde muito jovem,
participando em espetáculos da sua escola. Em 2014
começou a dedicar uma maior parte do seu tempo a
melhorar a sua capacidade, trabalhando e explorando
mais os limites do beatbox, participando em mais
eventos, tais como o Campeonato Nacional de
Beatbox e no concurso Talentus, onde ficou em
2º lugar. Tem feito parte de cartazes como
SerHumano, Underground HipHop, HipHop com
Sentido, HipHop International, FNAC, entre outros.
Enquanto parte dos Beatvoice, que une a arte do
beatbox com a do canto concorreu à 5ª edição do
The Voice Portugal, sendo o primeiro beatboxer no
programa, que ficou selecionado. Em Maio de 2018
obteve o primeiro lugar no Porto Beatbox Battle
competindo com beatboxers de várias partes do
país. Atualmente, é possível encontrá-lo em diversos
eventos nacionais.
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DODAIM (YOU)
INSTALAÇÃO DE LUZ
MANUEL ALÃO
DODAIM (YOU)
Avenida Diogo Leite
27 a 30 de Setembro
Inauguração: 27 de Setembro 00h00
Dodaim (YOU), pretende ser um lugar de confluência
das comunidades locais, habitantes e turistas a um
“Ponto de Encontro”; um marco de atração ao Fórum
Internacional Gaia Todo um Mundo. Dodaim (YOU),
que significa aldeia ou residência de um grupo
familiar, será o marco do evento.
Ficha artística e técnica:
Título: Dodaim (YOU)
Criador: Manuel Alão)

57

ROTA DOS
PETISCOS
CURADOR
CHEFE CORDEIRO

A Rota dos Petiscos traça um percurso gastronómico a percorrer pelos
restaurantes e bares aderentes, do Centro Histórico de Gaia.
Tendo como curador, o Chefe Cordeiro, esta rota pretende aliar o delicioso
sabor dos petiscos à participação da restauração local aderente.
RESTAURANTES ADERENTES
3+Arte, Cooperativa Artística e Cultural
7 Gaia Roaster Apartments
A Copo Vinhos e Tapas
Adega e Presuntaria Transmontana II
Alta Burguesia
Arco e Meio
Arco Íris
Bacalhau no Porto
Barriga Negra
Café Caravela
Churraria do Cais de Gaia
Dourum Experience
DuCarmo
Gourmet da Emília
Mais Mar
Mamma Bella
Mareantes do Rio Douro
Meet and Taste
Mercearia do Bernardino
Mix
Piadina Mia
Piconero
Rabelos Restaurante Bar
Restaurante Beira-Rio
Royal Oporto – Port Wine Shop
Sabores D’Aldeia
Sancho Panza
Sandwich
Tá-se Bem
The Blini

Para mais informações sobre a Rota dos Petiscos, consulte
o site oficial do evento.
www.gtm.cm-gaia.pt
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PROGRAMAÇÃO
DOS PARCEIROS
DO CENTRO
HISTÓRICO DE
GAIA

PEDAÇOS DE MIM, José Guimarães
Exposição Biográfica, concebida para o Festival de
Teatro José Guimarães
Curadoria José Luís Guimarães
Tuna Musical de Santa Marinha
24 a 30 de Setembro
Uma viagem cronológica pela inventividade
artística de José Guimarães, contada através de
manuscritos de poesia e de teatro, objetos pessoais,
desenhos, fotografias e outros “pedaços” do seu
génio imaginativo nas mais variadas expressões.
Um percurso temporal, retirado do enorme espólio
artístico do poeta, músico e autor teatral. Uma síntese
experiencial que aborda a sua forma de construção
intelectual e a diversidade da sua produção artística,
da canção ao teatro, que pode ser “vivida” das 14h30
às 23h00.

FEIRA DE MINIATURAS E EXPOSIÇÃO
DE CASAS DE BONECAS
3+Arte
29 de Setembro 11h00-19h00
30 de Setembro 11h00-17h00
Um grupo de Miniaturistas portugueses em conjunto
com a 3+Arte - Cooperativa Artística e Cultural, CRL, vai
realizar a sua 3ª edição da Feira de Miniaturas e Casas de
Bonecas GAIA MINIATURAS em V. N. de Gaia.
Ao mesmo tempo haverá uma exposição de Casas de
Bonecas e ambientes/roomboxes.
Entrada livre.

BAILE DE ANIVERSÁRIO
DA TUNA MUSICAL SANTA MARINHA
30 de Setembro 22h00
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gtm.cm-gaia.pt
www.facebook.com/GTMGAIA

Todos os espetáculos e intervenções são de entrada
gratuita, estando sujeitos à lotação dos espaços.
Para os espetáculos do Zé da Micha é necessário o
levantamento de bilhete previamente.
Locais de levantamento de bilhetes:
Loja Interativa de Turismo de Gaia,
Postos de Informação junto ao Convento
Corpus Christi
A informação presente nesta agenda poderá ser
alterada por motivos imprevistos.

PARCEIROS
Águas de Gaia
Sogrape
Cnads
APOIOS
Armazém 22
3+Arte
Cais de Gaia
Casa-Museu Teixeira Lopes,
Centro Interpretativo do Património da Afurada
Clube Fluvial Portuense
Sport Club do Porto
Coral Infanto Juvenil do Orfeão de Valadares Encantus Corus Grupo
Folclórico Tradições do Baixo Douro
Junta de Freguesia de Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Mercearia do Bernardino,
Novotel Porto Gaia
Tuna Musical de Santa Marinha
Mais informações em www.gtm.cm-gaia.pt

