
 

GUIMARÃES NO 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
CRIATIVO E COMUNITÁRIO 
 

O desenvolvimento do território, de uma forma inovadora e sustentável, tem 
assumido um desígnio crescente em Guimarães. 

Esse desenvolvimento assenta na valorização do património histórico edificado 
e potenciação do tecido de indústrias criativas, através de programação e 
criação contemporânea, da promoção de residências artísticas; da atração do 
conhecimento através dos pólos da Universidade do Minho que se têm 
instalando no território - e consequente atração de jovens e massa critica nova; 
apoio a agentes locais para também eles desenvolveram projetos que 
promovam o desenvolvimento e à sustentabilidade deste território e da massa 
crítica da sua população. 

A pensar neste desígnio, de 21 a 24 de setembro serão apresentados o 
programa do Bairro da Criação (Bairro C) desenvolvido para o programa 
TRIANGULAR – Boas Vindas à Comunidade Académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAIRRO DA CRIAÇÃO (BAIRRO C) 
 
Ao longo das últimas décadas, através de programação e criação 
contemporânea, Guimarães tem procurado consolidar a sua imagem, a nível 
nacional e internacional, em projetos que potenciem processos de regeneração 
urbana, valorização do património histórico edificado e potenciação do tecido 
de indústrias criativas. 

A arte pública nos espaços públicos é, assim, simultaneamente meio de 
reflexão e lugar. 

O Bairro C ocupa uma área geográfica representa um espaço para inovação e 
experimentação, quer do ponto de vista tecnológico, quer de novas estéticas e 
linguagens artísticas, potenciando novas leituras sobre a relação entre a 
cidade, a criação artística e a comunidade. 

 

Dia 23, sexta-feira 
 
18h00 
Plataforma das Artes e da Criatividade 
Inauguração do projeto selecionado da Open Call de Arte Urbana 
“Fórum - O lugar do mercado entre a memória e a contemporaneidade”, 
intervenção de Architectural Affairs/Andreia Garcia 
 
18h30 
Sala de exposição CIAJG  
Lançamento do nº 2 da Revista “Guimarães C Visível”  
Ciclo de conversas “Interpretação, consolidação e Inovação”  
- João Serra  
- Amaro das Neves 
- Carlos Martins 
- Manuel Gama (Moderador) 

 
 
Dia 24, sábado 
 
18h00 
Teatro Jordão/Garagem Avenida 
Visita às salas de ensaio das Bandas de Garagem  
 
18h30 
Sala de exposição CIAJG  
Ciclo de conversas “Guimarães 2012: Cidade Criativa”  
- Isabel Loureiro 
- Susana Milão 
- Rodrigo Areias 
- Elisabete Pinto (Moderadora) 



 

 

TRIANGULAR - BOAS VINDAS À 
COMUNIDADE ACADÉMICA  
No arranque do ano escolar, dão-se as boas vindas à comunidade académica 
da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho (EAAD/UM), 
no âmbito do projeto “Triangular”, uma rede de vizinhanças entre alunos, 
universidade, artistas e espaços culturais da cidade de Guimarães, e que 
oferece ações de formação, espaços de partilha e experimentação em arte 
contemporânea.  

 

Dia 21, quarta-feira 

11h30 
Garagem Avenida  
Apresentação dos resultados do projeto “Triangular 2021/22” e do 
programa “Triangular 2022/23”.  
Entrega do passe “Aluno/Artista Triangular”, para acesso às exposições 
do CIAJG.  
Local: Garagem Avenida 

 
14h00-17h00 
Black Box, CIAJG  
Teatro-Instalação Cabaré Brutal #4  
Uma edição especial do “Cabaré Brutal”, 180 minutos com a mesma 
intensidade de sempre preparados em parceria com a Silo-Arte e Latitude 
Rural. Um conjunto de ocorrências artísticas ocuparam o palco e percorreram 
por todos os aparelhos sensíveis da audiência. Uma travessia cruzada pelo 
Oceano Atlântico de pensamentos e ações que se reveem e repensam através 
do passado, presente e futuro. Um encontro numa qualquer loja de objetos da 
produção de efemeridade global onde as novas formas de colonização 
económica desaguam.  
+ 
Visita às futuras instalações do ATELIER COMUNITÁRIO  
Local: Reservas, CIAJG 

“Atelier comunitário” é um “novo” espaço de trabalho localizado dentro do 
CIAJG. A intenção é que seja destinado à comunidade através de ateliers, 
workshops, formações na área artística. De outubro de 2022 a março de 2023, 
este espaço acolherá em co-working duas parcerias: a Escola de Arquitetura, 
Arte e Design da Universidade do Minho e a Iniciativa de Inovação e 
Empreendedorismo Social | BISAR.  



 

 

17h30 
Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura  
Visita a Atelier  
Dando sequência ao papel que o CAAA tem tido no apoio a artistas locais e 
internacionais no desenvolvimento e apresentação do seu trabalho, é 
expandido o espaço destinado a ateliers a partir de setembro, chegando perto 
dos 400m2 de áreas dedicadas ao apoio à criação artística. 

Complementando o estúdio para artistas em residência (2011), o atelier satélite 
da rua da Madroa (2014), o atelier para artista individual (2016) e o atelier de 
técnicas de impressão (2019) surge agora mais um atelier coletivo com 110 
m2. Os artistas poderão também beneficiar de outras valências do CAAA, tal 
como da biblioteca dedicada ao apoio da prática artística e da arquitetura, com 
mais de 5.000 volumes. 

  

Entrada livre até ao limite da capacidade dos espaços 

 

 

 

 

 

 

 

Organização geral: 
Município de Guimarães 
A Oficina - Centro de Artes Mesteres Tradicionais de Guimarães, Ciprl 
 
Uma parceria entre: 
EAAD (Escola de Arquitetura, Arte e Design da Universidade do Minho) 
CIAJG (Centro Internacional das Artes José de Guimarães/ A Oficina) e o 
Palácio Vila Flor (A Oficina) 
CAAA (Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura) 

 

 

 


