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ARTES CIRCENSES ·  DANÇA · TEATRO · MÚSICA  
LEITURAS ENCENADAS

OFICINAS · ARTES E OFÍCIOS ·  PERCURSOS · JOGOS  
RAÇAS AUTÓCTONES · WORKSHOPS

FEIRAS · ARTESANATO URBANO 

Num ano de celebração dos 30 anos da Fundação de 
Serralves, a Festa do Outono terá como inspiração 
uma memória de sempre, o regresso aos “espantalhos, 
pessoas e motivações”. Faça calor ou frio, é um motivo 
incontornável para celebrar connosco o início de uma nova 
estação do ano e participar de uma experiência ambiental 
e artística, uma viagem à dinâmica e intemporalidade da 
Quinta e do Parque.

Com uma programação diversificada ao longo de dois dias, 
convidamos as famílias e o público em geral a vivenciar 
e experienciar a zona mais rural da quinta de Serralves, 
através da participação em workshops, oficinas, percursos, 
espetáculos de teatro e de música, performances, 
instalações e jogos.

Conhecer e contactar de perto com processos de 
transformação biológicos, como a biodiversidade outonal 
do Parque, as raças autóctones, os produtos da época, 
a arte da cestaria e muitos outros. Desafios que evocam 
a sensibilização para uma cultura ambientalmente 
responsável e criativa, para a leitura da paisagem, para a 
ética da conservação e recuperação de valiosos saberes 
e fazeres, que harmoniosamente conviverão com as 
expressões artísticas que trazem para a celebração o 
prazer de ver e ouvir abordagens contemporâneas e 
inovadoras de temas interligados com a sociedade atual, 
com a essência humana e com o ambiente.

Será um fim-de-semana a vir com a família e amigos a 
Serralves e experienciar connosco momentos que serão 
memórias para sempre! 

O acesso é gratuito e realiza-se pelos portões da Avenida 
Marechal Gomes da Costa e da Rua Bartolomeu Velho, 141.

O programa está sujeito a alterações imprevistas.
As letras junto das atividades referem-se aos locais identificados no mapa.

TREETOP WALK

PASSADIÇO AO NÍVEL DA COPA DAS ÁRVORES

ENTRADA GRATUITA DURANTE  
TODO O FIM-DE-SEMANA
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OFICINAS 
 
Atividades para todas as idades, sem marcação prévia, 
sujeitas à lotação em cada momento, dentro do horário 
de funcionamento.
Local: Prado 
Horário: 10h–19h

SÁBADO E DOMINGO
GAIO, O “SEMEADOR” 
DE BOLOTAS   
Orientação: Carlota Carqueja, Cristina Coelho, Isabel 
Bessa, Mariana Moranduzzo 
Apoio: Noite Europeia dos Investigadores – 
ScienceWars – May Science be with you!

Gaio, onde escondeste tu a bolota do carvalho? Foi no 
jardim, na floresta ou no prado? E quantas bolotas já 
semeaste? Nesta oficina, convidamos-te a descobrir 
algumas curiosidades sobre esta espécie, a construir um 
boneco e, tal como o Gaio, a contribuir para a dispersão 
dos carvalhos. 

CAÇA–SONHOS  
EM MISSÃO
Orientação: Anabela Pereira, Andreia Machado, Filipa 
Dias, Sofia Lino
Apoio: Noite Europeia dos Investigadores – 
ScienceWars – May Science be with you!

A força coletiva de grupo é uma das capacidades mais 
extraordinárias que podemos realizar. Seja através de 
desejos ou sonhos, quantos mais nos focarmos neles, 
mais rapidamente os podemos concretizar. Assim 
funcionam os caça-sonhos! Recorrendo a materiais 
naturais e reutilizáveis, daremos corpo a um caça-
sonho especial que terá como missão pôr em prática 
mudanças urgentes para salvarmos as espécies e 
protegermos a Natureza. Vem daí e agarra esta missão! 

MANDALAS  
COM MEMÓRIA
Orientação: Dina Marques; Maria Mata; Iolanda Rocha; 
Marco Ramos
Apoio: Noite Europeia dos Investigadores – 
ScienceWars – May Science be with you!

Com elementos da Natureza, como as folhas de várias 
formas e feitios, cores e texturas, com sementes e 
pequenos ramos, vem construir uma mandala que 
guarda memórias. Memórias do sol, da chuva, do 
vento, das flores...um registo da passagem do tempo 
no Parque.

CÁPSULAS DO TEMPO
Orientação: Mundo Científico – Educação e Divulgação 
Científica
Apoio: Noite Europeia dos Investigadores – 
ScienceWars – May Science be with you!

Numa escala evolutiva planetária, muitos seres vivos 
foram desaparecendo, muitos estarão em evolução. Se 
pudéssemos guardar os seus vestígios numa cápsula 
do tempo, o que permaneceria na história? E na nossa 
cápsula do tempo, o que transportaríamos para o futuro?

COMIDA DO FUTURO 
Orientação: Mundo Científico – Educação e Divulgação 
Científica
Apoio: Noite Europeia dos Investigadores – 
ScienceWars – May Science be with you!

Já pensaste em tudo o que é necessário para produzir 
cada peça de roupa ou cada alimento que tens em casa? 
Se o ambiente tivesse uma moeda e conseguíssemos 
traduzir todos os pequenos passos em valor, ficarias 
espantado com a pegada ecológica dos nossos hábitos 
diários. Grilos, algas, fibras cítricas ou tremoços: 
conseguirás imaginá-los em petiscos saborosos? Vamos 
degustar novos alimentos, super nutritivos e de reduzida 
pegada ecológica.
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VER O INVISÍVEL 
Orientação: Mundo Científico – Educação e Divulgação 
Científica
Apoio: Noite Europeia dos Investigadores – 
ScienceWars – May Science be with you!

Num jardim há um mundo escondido, misterioso e 
fascinante, invisível à vista desarmada, pronto a ser 
descoberto à lupa e ao microscópio. Bactérias, fungos, 
cristais ou grãos de pólen… nesta oficina somos convidados 
a ver o invisível.

RAMOS SÓLIDOS
Orientação: Andreia Coutinho, Inês Soares, José Costa 
e Paulo Jesus

Vivemos numa época em que a preservação da natureza 
se torna cada vez mais importante. Partindo das 
obras do Olafur Eliasson instaladas no parque vamos 
construir estruturas sólidas. Esticando, dobrando e 
unindo elementos naturais vamos transformar e habitar 
a paisagem criando uma escultura viva, um corpo 
estranho ou um abrigo coletivo?

SOU ÁRVORE,  
SOU COR
Orientação: Filipa Godinho, Joana Nascimento, Melissa 
Rodrigues, Patrícia do Vale

De várias tonalidades as árvores do Parque de Serralves 
vão se cobrindo, as folhas esvoaçam e bailam com o 
vento, alguns animais hibernam outros migram para 
outras paragens. 

Há cor, há muitas cores e há uma festa a acontecer!
Tudo muda, tudo se transforma, é um festim para os 
sentidos, é a Festa do Outono e o Parque veste-se a 
rigor para celebrar esta festa. Nesta oficina também 
tu irás vestir as cores do Parque no outono e dançar, 
dançar com as árvores.
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PONTO PAISAGEM 
Orientação: Inês Caetano, Raquel Correia, Raquel 
Sambade, Sónia Borges

Vamos fazer um desenho gigante na natureza, uma 
verdadeira intervenção na paisagem. Serralves tem na 
sua coleção uma obra de arte do artista Richard Long 
chamada “Earth Circle”. Está será a nossa referência para 
criar uma incrível instalação de Land Art que trará consigo 
uma forte mensagem ambiental. Desenhos especiais sobre 
pequenos pedaços de pedra vão construir um grande 
círculo, numa referência a um planeta ameaçado que 
juntos queremos preservar.

PELA TINTA FORA
Orientação: Catavento, Projetos Educativos

Tinta no pincel ou na mão, vem dar asas à imaginação!

ESPALHA PALHAS
Orientação: Catavento, Projetos Educativos

No fardo, pelo chão, no ar, nas mãos…
Vem dar vida à palha que se espalha e participar  
da construção!
 

PEGADAS DO PARQUE 
DO RIO UL EM S. JOÃO 
DA MADEIRA 
Parceria: Câmara Municipal de São João da Madeira 

O Parque do Rio Ul tornou-se a casa de muitos animais, 
sendo que alguns estão muito escondidos e só conseguimos 
saber que lá vivem através das suas pegadas. Assim 
queremos mostrar-te os animais que habitam no parque do 
rio ul através de uma oficina “pegadas em moldes de gesso” 
e um jogo divertido “Descobre a quem pertence a pegada”. 
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MEMÓRIAS DE ODORES
Parceria: Câmara Municipal de São João da Madeira 

O projeto D- Noses resulta de uma candidatura europeia 
que envolve 7 países. Em Portugal estão envolvidas dois 
casos de estudo, a cidade de S. João da Madeira e o sis-
tema de gestão de resíduos do grande Porto – Lipor. Este 
projeto pretende ter como base a participação pública para 
o registo dos odores e a sua classificação mediante o grau 
de incomodidade. Neste sentido pretendemos treinar os 
narizes dos participantes com a identificação de odores 
com o apoio de um kit pedagógico. Por fim pretendemos 
recuperar algumas memórias passadas sobre odores 
característicos que os participantes ainda guardem. 

A ÁRVORE DAS CORES
Parceria: Câmara Municipal de Aveiro
Orientação: Serviço Educativo Museus de Aveiro

O movimento Arte Nova inspira-se na natureza e está 
muito presente nas ruas de Aveiro. Assim, o Cavalheiro 
Arquiteto, distinto criador das casas decoradas com flores, 
plantas, animais e com muita cor, aproveita o Outono para 
passear pelo parque e encontrar ainda mais inspiração… as 
árvores vestem-se de tons amarelos e vermelhos, que se 
começam a misturar com os verdes. O Cavalheiro Arquiteto 
observa e imagina o que pode criar! Nesta atividade, curta 
e divertida, vamos olhar para as folhas e as árvores como 
se fôssemos o Cavalheiro Arquiteto e vamos usar a cor para 
completar uma árvore e deixá-la vestida de outono. Para 
pintar, os cotonetes de bambu vão fazer as vezes de pincéis 
inesperados. Só é necessário usar a imaginação!

O VOO DAS SEMENTES
Parceria: Câmara Municipal de Espinho 
Orientação: Serviço Educativo da Divisão de Cultura e 
Museologia
Horário: 10h–13h | 15h–19h 

Com inspiração no livro da Planeta Tangerina “Cem 
sementes que voaram”, de Isabel Minhós Martins e Yara 
Kono, o Serviço Educativo propõe a realização de um 
objeto simples mas enigmático, partindo da reutilização 
de materiais e decorado com sementes. As sementes 

ficam, a partir desse momento à espera do seu futuro, que 
será decidido pela criança: embelezar ou germinar. Uma 
atividade sobre a importância das pequenas coisas e o valor 
da arte NA vida e para DAR vida.

IDENTIFICAÇÃO DE  
MACROINVERTEBRADOS 
EXISTENTES NAS LAGOAS 
DE BERTIANDOS E S. 
PEDRO DE ARCOS
Parceria: Câmara Municipal de Ponte de Lima
Orientação: Francisco Lourenço, Sandra Pereira e Filipa Velho
SÁB: 10h30–11h30 
DOM: 11h30–13h00

Nas Lagoas de Bertiandos e S. Pedro de Arcos podemos encontrar 
uma grande comunidade de Macroinvertebrados. Nesta atividade 
e, através de uma chave dicotómica, vai ser possível identificar 
estes organismos que nos dão preciosas informações sobre a 
qualidade da água existente neste ecossistema. 

DECALQUES E MAIS  
DECALQUES
Parceria: Câmara Municipal de Ponte de Lima
Orientação: Francisco Lourenço, Sandra Pereira e Filipa Velho
SÁB: 11h30–13h00 
DOM: 14h30–15h30

Nesta atividade será possível realizar o decalque de várias folhas e 
fazer a sua identificação, conhecendo-as mais pormenorizadamente. 
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POR QUE RAZÃO AS  
FOLHAS MUDAM DE 
COR NO OUTONO?
Parceria: Câmara Municipal de Ponte de Lima
Orientação: Francisco Lourenço, Sandra Pereira e Filipa Velho
SÁB: 14h30–15h30 
DOM: 15h30–16h30

Tantas cores que as folhas adquirem no outono! Por que razão 
será? Será mesmo que mudam de cor? Esta experiência vai 
mostrar que provavelmente não é bem isso que acontece!

CARACTERIZAR FOLHAS
Parceria: Câmara Municipal de Ponte de Lima
Orientação: Francisco Lourenço, Sandra Pereira e Filipa Velho
SÁB: 15h30–16h30 
DOM: 10h30–11h30

A folha, essa parte da planta tão importante, é deveras 
peculiar: texturas, formas, tamanhos, nervuras, tantas 
características que as distinguem das demais. Nesta atividade 
vai ser possível fazer a classificação de vários tipos de folhas 
relativas à sua  textura, forma, tamanho, cor e nervura.

ESPAÇO INDAQUA 
Parceria:  INDAQUA – Indústria e Gestão de Água, S.A.

UMA AVENTURA EM  
ESTADO LÍQUIDO
Horário: 11h | 12h | 14h | 16h | 17h

Nesta aventura a água vamos analisar e, gota a gota, nada 
te vai escapar. A pele de um cientista terás que vestir e 
acredita que te vais divertir. Pipetas e tubos de ensaio 
na mão, não decidas com o coração. Com o microscópio 
ligado outro mundo será revelado. No final a uma pergunta 
vais responder, qual a água que vais querer beber?

LOJA DE CHÁ
Horário: 10h-19h 

Na Loja de Chá os participantes da Festa do Outono poderão 
apreciar uma seleção de chás preparados com um ingredien-
te especial e valioso – água da torneira –, e descobrir também 
como esta pode, entre outras coisas, ajudar a limpar os ocea-
nos, a reduzir as emissões de carbono e ainda, a reduzir o 
açúcar na alimentação.

ESPAÇO MOVIMENTO 
BLOOM
Parceria: Associação Movimento Bloom

MOLDURA DA FLORESTA
Horário: 10h-19h 

Um convite ao processo criativo coletivo, que procura dar 
vida a uma instalação moldura “on process” durante todo 
o evento, constituída por elementos representativos do 
outono no Parque.

COROAS DE OUTONO
Horário: 11h | 12h | 14h | 16h | 17h

O sol está mais baixo no céu e os dias estão a ficar mais 
curtos. Há algo muito reconfortante e familiar com a 
chegada do outono: o caleidoscópio de cores. O verde das 
folhas das árvores está a esmorecer para revelar uma série 
de cores radiantes: amarelos intensos, vermelhos vívidos, 
laranjas profundos e castanhos enferrujados. O esplendor 
do outono é transmitido: o outono chegou! É uma época 
do ano cheia de vida, com a natureza a fornecer tantas 
cores novas, objetos e experiências para explorar. Observar 
as cores e sentir as texturas das folhas são experiências 
sensoriais que aprofundam a conexão das crianças com o 
mundo natural. Para celebrar a chegada da nova Estação 
propomos fazer uma linda e simples coroa de folhas. 
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SÁBADO

DESCOBRE UMSEU E  
OFICINA DE OLARIA
Parceria: Câmara Municipal de Vila nova de Famalicão
Orientação: Fundação Castro Alves e Rede de Museus 
de Vila Nova de Famalicão 
Horário: 10h-19h 

Com museus escondidos em caixas, e através de 
texturas enigmáticas, descobre-se a Rede de Museus 
de Vila Nova de Famalicão.

Esta oficina procura desafiar os sentidos através de um 
jogo que explora relações entre os objetos escondidos 
e os seus significados. 

Partindo desta experiência, e num segundo momento 
dinamizado pela Fundação Castro Alves, criam-se 
diferentes representações sobre SerMuseu, através da 
pintura em azulejo e da arte milenar de moldar o barro, 
uma matéria-prima sustentável e inclusiva.

FOLHAS AO VENTO 
Parceria: Câmara Municipal do Porto
Orientação: Divisão Municipal de Gestão Ambiental: 
Luísa Fontes (CEA Núcleo Rural); Maria João Bastos 
(CEA Palácio)
Horário: 10h30–12h

As árvores da floresta portuguesa, como os carvalhos, 
sobreiros e bétulas, entre outras, são árvores bem 
adaptadas às condições climatéricas da nossa região, 
integrando-se de forma harmoniosa no ecossistema 
e acolhendo uma grande biodiversidade. Nestas três 
oficinas, a decorrer ao longo do fim-de-semana, os 
participantes ficarão a conhecer melhor algumas 
das espécies de árvores autóctones que existem na 
cidade do Porto. Recorrendo a materiais naturais ou 
reutilizados e inspirados pelas árvores e cores de outono, 
desafiamos a imaginação das famílias na realização de 
objetos decorativos e convidamos todos a deixarem uma 
mensagem, poema ou pensamento na árvore do outono.

DOMINGO

DESCOBRE UMSEU
Parceria: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Orientação: Fundação Castro Alves e Rede de Museus 
de Vila Nova de Famalicão 
Horário: 10h-19h 

Com museus escondidos em caixas, e através de textu-
ras enigmáticas, descobre–se a Rede de Museus de Vila 
Nova de Famalicão. Esta oficina procurar desafiar os 
sentidos através de um jogo que explora relações entre 
os objetos escondidos e os seus significados. 

OFICINA PÃO DE 
BOLOTA
Parceria: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Orientação: Gabinete de Arqueologia de Vila Nova de Famalicão 
Horário: 10h-19h 

A Bolota é um recurso natural cuja utilização na ali-
mentação humana se encontra registada há mais de 3 
mil anos. Partindo deste histórico, esta oficina permite 
vivenciar o processo de fazer o pão, de forma a apro-
fundar conhecimentos sobre este fruto e os povos que 
os confecionavam.

ORIGAMIS  
DA BIODIVERSIDADE
Parceria: Câmara Municipal do Porto
Orientação: Divisão Municipal de Gestão Ambiental: Celeste 
Maceda (CEA Palácio; Maria João Pinto (CEA Palácio))
Horário: 10h30–12h

As árvores da floresta portuguesa, como os carvalhos, 
sobreiros e bétulas, entre outras, são árvores bem 
adaptadas às condições climatéricas da nossa região, 
integrando-se de forma harmoniosa no ecossistema 
e acolhendo uma grande biodiversidade. Nestas três 
oficinas, a decorrer ao longo do fim-de-semana, os 
participantes ficarão a conhecer melhor algumas 
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das espécies de árvores autóctones que existem na 
cidade do Porto. Recorrendo a materiais naturais 
ou reutilizados e inspirados pelas árvores e cores 
de outono, desafiamos a imaginação das famílias na 
realização de objetos decorativos e convidamos todos 
a deixarem uma mensagem, poema ou pensamento na 
árvore do outono.

RECRIAR BOSQUES 
Parceria: Câmara Municipal do Porto
Orientação: Divisão Municipal de Gestão Ambiental: Luís 
Monteiro  (CEA Covelo); Ana Luísa Coutinho (CEA Covelo)
Horário: 15h–16h30

As árvores da floresta portuguesa, como os carvalhos, 
sobreiros e bétulas, entre outras, são árvores bem 
adaptadas às condições climatéricas da nossa região, 
integrando-se de forma harmoniosa no ecossistema 
e acolhendo uma grande biodiversidade. Nestas três 
oficinas, a decorrer ao longo do fim-de-semana, os 
participantes ficarão a conhecer melhor algumas 
das espécies de árvores autóctones que existem na 
cidade do Porto. Recorrendo a materiais naturais 
ou reutilizados e inspirados pelas árvores e cores 
de outono, desafiamos a imaginação das famílias na 
realização de objetos decorativos e convidamos todos 
a deixarem uma mensagem, poema ou pensamento na 
árvore do outono.

PERCURSOS DE 
DESCOBERTA DO 
PARQUE
Saídas de Campo para todas as idades, sem marcação pré-
via, sujeitas à lotação em cada momento, dentro do horário 
de funcionamento.

Local: Prado
Duração: 45 minutos
Lotação: máximo de 25 participantes

Pernas que saltam, que agarram ou trepam; braços que voam, 
que escavam ou nadam; 4, 6 ou 8 patas… Ou muitas mais ou 
nenhuma; raízes com vários metros ou com milímetros… O 
Parque de Serralves desdobra-se em multiplicidades de vida! 
Cada recanto é uma descoberta e cada percurso, uma viagem 
a um mundo de vidas extraordinárias e deslumbrantes. Através 
do olhar treinado, e até viciado, dos especialistas exploraremos 
frações da biodiversidade do caleidoscópio da vida em Serralves!  

Orientação: CIBIO–InBIO (Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos, Laboratório Associado)

SÁBADO

RÉPTEIS
Orientação: Raquel Ribeiro
Horário: 11h

ÁRVORES, ARBUSTOS  
E BRIÓFITAS
Orientação: Helena Hespanhol e Teresa Matos Fernandes
Horário: 15h
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LÍQUENES
Orientação: Joana Marques 
Horário: 16h

ANFÍBIOS
Orientação: Raquel Ribeiro
Horário: 17h

DOMINGO

INSETOS
Orientação: José Manuel Grosso-Silva (MHNC–UP)
Horário: 11h

RATINHOS  
E MUSARANHOS
Orientação: Joana Paupério
Horário: 15h

ANIMAIS DA QUINTA
Orientação: Albano Beja-Pereira
Horário: 16h

HABITATS  
DE SERRALVES
Orientação: Teresa Matos Fernandes
Horário: 17h

JOGOS  
A VIDA EM JOGO
Local: Prado 
SÁB e DOM: 10h–13h | 14h30–19h
Duração: 20 minutos
Lotação: limitada ao espaço disponível

A vida baralha e volta a dar. E em cada jogada, 
aprendemos sempre qualquer coisa! Com jogos 
conhecidos de todos, vamos ficar a conhecer um pouco 
mais da vida de Serralves. Lança-te a jogar e diverte-te 
nesta grande escola que é a vida!

Conceção: CIBIO–InBIO (Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos, Laboratório Associado)

LUDOTECA DA ESTUFA: 
SENSIBILIZAÇÃO 
AMBIENTAL E 
SUSTENTABILIDADE 
ENERGÉTICA 
Parceria: Câmara Municipal de Braga
Orientação: Associação Cidade Curiosa
Local: Prado
SÁB e DOM: 10h–13h| 14h30–19h
Lotação: limitada ao espaço disponível

Como deve ser organizada a plantação de uma floresta, 
de que forma equilibramos a produção energética e 
a estabilidade económica dos países, como funciona 
o mercado de cotas dos níveis de poluição, que 
recursos intelectuais e financeiros são necessários 
para a criação e implementação de usinas de fontes 
limpas: Photosynthesis, Prosperity ou CO2, são alguns 
exemplos fantásticos de simuladores no tabuleiro 
de jogo, que poderão conhecer e, assim, embarcar 
na procura de soluções ecológicas, financeiramente 
sustentáveis e energeticamente eficientes para 
controlar e diminuir a pegada ecológica do Homem. 
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ARTES E OFÍCIOS 
SABER–FAZER  
EM SERRALVES
Local: Prado
Conceção e coordenação: Alice Bernardo 
Horário: 10h-19h

SABER FAZER EM SERRALVES oferece uma viagem 
através das singularidades da Manufatura de pequena 
escala, contextualizando o conhecimento sobre técnicas 
de produção e transformação de fibras têxteis à luz 
de preocupações atuais. Através de atividades de 
experimentação poderemos aprender sobre os diversos 
processos de transformação têxtil – da lã em bruto à 
tecelagem, passando pela fiação e feltragem.

VISITA GUIADA 
O CICLO DA LÃ
Ponto de partida: Prado
SÁB e DOM: 16h

Em visita guiada, o público é convidado a conhecer todas as 
fases associadas ao processamento da Lã – desde o contacto 
com os ovinos até à preparação da fibra, fiação e tecelagem.

EXPERIMENTAÇÃO
Local: Prado  
SÁB e DOM: 10h–19h

FIAÇÃO DA LÃ
Nesta atividade o público é convidado a conhecer a 
técnica da fiação, experimentando produzir fios de lã 
com recurso a fusos manuais e rodas de fiar.

FELTRAGEM
Uma proposta para aprender e experimentar uma 
técnica ancestral que nos permite criar superfícies 
têxteis usando nada mais que lã, água e sabão.

TECELAGEM
Sob a orientação de artesãos, o público é convidado a 
experimentar tecer e aprender os princípios básicos da técnica 
com recurso a teares de baixo liço com vários quadros.

CESTARIA
Sob orientação de cesteiros profissionais, a atividade 
procura dar a conhecer as técnicas básicas e conhecer 
as ferramentas e materiais próprios da cestaria, com a 
construção de em cesto de vime.

ESPARTEIRO: ARTE  
DE ENTRELAÇAR
Parceria: Câmara Municipal de Abrantes 
Local: Prado 
SÁB e DOM: 10h–13h | 14h30–19h 

O concelho de Abrantes tem uma estreita ligação ao 
azeite e a algumas profissões com ele relacionadas. 
Transportamos para Serralves uma mostra de produção 
artesanal de seiras e capachos, outrora uma arte 
indispensável ao funcionamento dos lagares tradicionais. 
A localidade das Mouriscas constituiu um polo local com 
um importante peso na produção de seiras e capachos de 
esparto. Trata-se de um projeto em que visa a preservação 
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dos costumes da terra e das gentes, o qual foi selecionado 
para a 3º Edição do Programa EDP Tradições.

Esparteiro: Artes de entrelaçar, um legado do passado que 
nos ajudará a compreender o presente e a preparar o futuro.

BARRISTA POR  
UM DIA
Parceria: Câmara Municipal de Barcelos
Orientação: Museu de Olaria
Local: Prado 
SÁB:  10h–13h | 14h–17h30

A oficina de Modelagem em barro e pintura decorativa,  
tem como propósito permitir aos visitantes uma experiência 
única: criar a partir de uma bola de barro. Esta atividade  
que se pretende apele aos sentidos será um ponto de 
partida para melhor conhecer  a produção de Olaria e 
do Figurado de Barcelos, que tão bem caracterizam a 
identidade cultural deste concelho, que se tornou numa 
referência mundial nas artes e ofícios tradicionais, 
integrando a rede mundial de Cidades Criativas, pela 
UNESCO na categoria do Artesanato e Arte Popular.

COBERTOR DE PAPA 
Parceria: Câmara Municipal da Guarda 
Local: Prado 
SÁB e DOM: 11h30 | 15h30 | 17h00 | 18h00

O concelho da Guarda é desde tempos pré-históricos um 
lugar de pastores e dos seus rebanhos. Aproveitando a 
lã, uma matéria-prima destas terras, desenvolveu-se toda 
a indústria ligada a este produto. Os cobertores de papa 
identificam a região e ainda fazem parte do quotidiano 
dos nossos pastores. Com um longo e complexo processo 
de fabrico, desde a tosquia da lã, à sua lavagem passando 
pela fiação, tecelagem e cardagem, o Cobertor de Papa 
passou a ser uma imagem de marca pela qualidade e 
simbologia, fortemente ligada ao mundo da pastorícia, 
não fosse uma das mantas conhecida por Pastor, por ser 
utilizada pelos pastores de uma das encostas da Serra da 
Estrela ou mesmo a Manta Lobeira, com forte ligação à 
transumância de gado que então se fazia. Atualmente, os 
cobertores de papa têm sido utilizados para a produção 

de produtos de design inovador, em artigos de decoração 
e com novas abordagens na moda, de que são exemplo as 
criações da estilista Alexandra Moura. Esta mostra recorda 
a memória de uma longa tradição, complementada pela 
demonstração de tecelagem num tear manual onde as 
famosas mantas de trapo ou farrapo eram tecidas.

WORKSHOPS
MANUAL PARA UMA 
VIDA NATURAL
Orientação: Tiago Lucena – Senhora do Monte 
Local: Sala Panorâmica 
SÁB: 11h | 15h
Lotação: limitada ao espaço disponível
Duração: 1h30

Gostava de aprender a fazer um gel de banho? E um 
creme hidratante? Ou um limpa vidros ecológico, ou 
mesmo um detergente caseiro? E uma máscara facial, 
um esfoliante de pele ou um perfume?

A Senhora do Monte é projeto assente na sustentabilidade e 
na agricultura biológica na busca de um estilo de vida auto-
suficiente e natural com vista a um futuro mais ecológico. 
Aprenda a diminuir a sua pegada ecológica no planeta com 
soluções naturais e sem químicos.

COZINHA COM  
A BOLOTA 
Orientação: Alexandra Azevedo – Quercus
Local: Sala Panorâmica 
DOM: 11h
Duração:1h30
Lotação: limitada ao espaço disponível

A Natureza é muito generosa, apenas precisamos de valorizar 
o nosso bosque. Da tradição à inovação alimentar abrem-se 
novos horizontes com os alimentos silvestres, dos quais se 
destaca a bolota, para uma alimentação mais natural!
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COZINHA COM  
ALIMENTOS SILVESTRES 
Orientação: Alexandra Azevedo – Quercus
Local: Sala Panorâmica 
DOM: 15h
Duração: 1h30
Lotação: limitada ao espaço disponível

A Natureza é muito generosa, apenas precisamos de valorizar 
o nosso bosque. Da tradição à inovação alimentar abrem-se 
novos horizontes com os alimentos silvestres, dos quais se 
destaca a bolota, para uma alimentação mais natural!

ESPAÇO SOCIEDADE 
PONTO VERDE
Parceria: Sociedade Ponto Verde

WORKSHOPS  
DE RECICLAGEM
Orientação: Margarida Girão 
Local: Maria Nordman 
SÁB e DOM: 10h | 11h15 | 12h30 | 15h | 16h15 | 17h30 
Duração: 1h 
Lotação: limitada ao espaço disponível

Workshops de colagens com a artista Margarida Girão, ilustradora 
dos ecobags da Sociedade Ponto Verde, recaindo sobre os temas 
da sustentabilidade e ambiente. Os participantes serão igualmente 
convidados a participar num quizz, testando os seus conhecimen-
tos sobre a temática da reciclagem e receberão, como oferta, um 
kit de ecobags da Sociedade Ponto Verde!

INSTRUMENTOS  
MUSICAIS SINGELOS
Parceria: Câmara Municipal de Caminha
Local: Sala Multiusos
SÁB: 10h30 | 14h30 | 16h30
Duração: 1h30
Lotação: 10 participantes

O saber fazer da sua produção, em muitos casos, é tão 
ancestral quanto a humanidade e tão recente quanto o 
automóvel ou a eletricidade. No século XXI, em Portugal, 
com a redução do contacto com a natureza no processo de 
crescimento, corre o risco de desaparecer. Os participantes 
na oficina aprenderão a produzir gaitas de palha e assobios 
feitos com paus, ervas, bugalhas e sementes (bolotas, 
amêndoas e avelãs) que, num passado recente, eram 
utilizados como brinquedos e, nalgumas situações, na caça 
enquanto chamarizes de aves.

RAÇAS 
AUTÓCTONES
As 47 raças autóctones nacionais são o resultado de um 
processo milenar de elevado grau de adaptação a condições 
ambientais, por vezes extremas, que lhes permite uma 
utilização eficiente dos recursos naturais disponíveis. 
Estas raças, são parte integrante do património histórico e 
cultural, contribuindo para a manutenção dos sistemas de 
produção sustentáveis num perfeito enquadramento com 
o ecossistema. A sua associação a produtos tradicionais de 
qualidade, traduz-se num potencial de valorização ambiental 
e económica com um importante papel na fixação das 
populações nos meios rurais.

A VACA JARMELISTA 
Parceria: Câmara Municipal da Guarda 
Orientação:  Associação dos Criadores de Ruminantes 
do Concelho da Guarda – ACRIGUARDA
Local: Estábulos 
SÁB e DOM: 10h–13h | 14h30–19h
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Este ano o grande o destaque da Festa do Outono é a 
Raça Jarmelista, bovinos oriundos da região de Jarmelo, 
concelho da Guarda. Aqui poderá conhecer melhor as 
características destes bovinos que estiveram praticamente 
extintos e que contam uma história muito especial! 

AULA DO BURRO  
DE MIRANDA
Orientação: Associação para o Estudo e Proteção do 
Gado Asinino – AEPGA 
Local: Passeio da Levada
SÁB e DOM: 10h30 | 11h30 | 12h30 | 14h30 | 15h30 | 
16h30 | 17h30
Duração: 30 min
Lotação: 16 participantes

A Aula do Burro pretende dar a conhecer a raça asinina 
de Miranda – vulgarmente, conhecido pelo Burro de 
Miranda –, o seu ciclo de vida, cuidados, características 
e usos, assim como promover e divulgar os valores 
culturais e naturais do Planalto Mirandês.

A Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino 
(AEPGA) é uma organização sem fins lucrativos, criada em 
2001, que tem vindo a trabalhar para a preservação do Burro 
de Miranda, sua promoção e dignificação, não só enquanto 
património genético, mas também enquanto património 
cultural. Nesse sentido, além da proximidade que mantém 
com os criadores de forma a garantir o bem-estar de burros 
e mulas, tem vindo a organizar atividades que divulguem a 
riqueza cultural do solar deste animal – o Planalto Mirandês.

O CAVALO LUSITANO
Orientação: Centro Hípico do Porto e Matosinhos 
Local: Picadeiro 
SÁB e DOM: 10h–13h; 14h30–19h

O cavalo Lusitano, de influência árabe e sorraia (raça 
portuguesa) é uma das raças portuguesas mais 
conceituadas e uma das mais antigas raças de sela do 
mundo, sendo montado há mais de 5000 anos. 

Um cavalo de temperamento dócil e voluntário, por um 

lado, e ardente e corajoso, por outro. Nesta atividade o 
público poderá conhecer e contactar com este cavalo que 
apresenta uma aptidão natural para a alta-escola, uma 
vez que tem facilidade em pôr os membros posteriores 
debaixo da massa e projetar-se. Dado o seu porte físico 
e caráter de colaboração, hoje em dia o cavalo Lusitano 
começa a ser reconhecido mundialmente noutras 
disciplinas, tais como Dressage e Obstáculos.

ANIMAIS NA QUINTA
Orientação: Eliana Barbosa 
Local: Estábulos 
SÁB e DOM: 11h–12h30 | 14h–15h30 | 16h–17h30

O que são raças autóctones? Que animais destas 
raças existem na Quinta de Serralves? Esta é uma boa 
oportunidade para miúdos e graúdos saberem mais 
sobre as raças autóctones ovinas e bovinas, os cuidados 
diários a ter com estes animais, bem como em que 
consiste a sua alimentação e de que forma contribuem 
para os produtos incluídos na nossa alimentação. Os 
mais novos vão ainda poder perceber como nascem os 
pintainhos, conhecer os vários tipos de ovo e quais as 
suas diferenças. Estão todos convidados a passar um 
bom momento com estes nossos habitantes!

Foto: André Delhaye © Fundação de Serralves, Porto
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FIANDEIRA  
FUGIR DO MEDO – 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL
Local: Clareira da Presa
SÁB: 11h00
DOM: 14h15
Duração: 50 min 

Era uma vez uma fiandeira que era uma montanha que 
girava e tudo via.
Era uma vez gotas de água que subiam e desciam 
devagar, transformando-se em nuvens e em orvalho.
Era uma vez uma ovelha baledora lírica que, contra 
a impassibilidade de um rebanho, a atrabile de uma 
ovelha-mor, o diz-que-disse de dois cães moucos 
e a tesoura friorenta de um tosquiador, baliu até 
escorraçar o abocanhador lobo para outras paragens.
Era uma vez dois cães que viviam a comentar a vida 
das ovelhas.
Era uma vez uma ovelha que foi ao cabeleireiro e 
pintou o seu belo velo de cor-de-rosa.
Era uma vez uma ovelha-mor que trocou uma marcha 
por canções líricas.
Era uma vez um rebanho que descobriu que era mais 
importante do que aquilo que pensava.
Era uma vez um abocanhador lobo que tinha medo de 
balidos líricos.
Era uma vez a mecha que se tornou fio e casaco para 
aquecer uma ovelha que doou a sua lã mas não queria 
perder a sua voz.
Era uma vez um fuso a girar entre os dedos.

Encenação: Andrea Gabilondo e Isabel Fernandes Pinto
Texto e interpretação: Isabel Fernandes Pinto
Composição musical e guitarra ao vivo: Joaquim Pavão
Desenho de movimento: Andrea Gabilondo
Preparação vocal: Mónica Pais
Figurinos: Tucha Martins
Cenografia: Américo Castanheira e José Pinto
Ilustração: Hugo Palmares
Vídeo: Joaquim Pavão
Colaboradores: Maria Mata; Robert Glassburner; Luís Ribeiro; 
Lu; Victor Valente;Jorge Palinhos; Maria Teresa Silva; Filipe Melo

ESPETÁCULOS
TEATRO • 
TEATRO DE MARIONETAS •
ARTES CIRCENCES •  DANÇA 
• LEITURAS ENCENADAS • 
PERCURSOS 

VIAGEM DE MEMÓRIAS 
– PERCURSO SONORO 
PELAS TERRAS DE 
SANTA MARIA
Parceria: Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 
Local: Portão Bartolomeu Velho 
SÁB: 10h45 | 11h45 | 13h30 | 14h45 | 16h00 
DOM: 10h30 | 12h00 | 13h15 | 15h15 | 17h45 
Duração: 25 min

A entrada num autocarro certamente permite um 
percurso. E se essa viagem fosse feita através de 
histórias e de sons, das memórias que compõem um 
território e percorressem espaços que mantemos junto 
ao nosso coração? “Viagem de memórias” pretende 
ser colaborativo: um músico, uma contadora de 
histórias e todos os passageiros que tiverem a ousadia 
de embarcarem nesta narrativa sonora.

Autoria: Daniel Padrão 
Interpretação: Daniel Padrão e Daniela Silva
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BICHOS DO BOSQUE  
TEATRO DE MARIONETAS  
DO PORTO
Local: Lagar
SÁB: 12h30 | 15h30
DOM: 13h30 | 16h30
Duração: 35 min

(...) Bichos do bosque são como nós,
são menos ou mais iguais;
dizem como nós dizemos “Olá, como vais?”
Parece que não mas têm idade, têm coração
sentem saudade, têm memória, são personagens
de uma história parecida com a vida.

“Bichos do Bosque” é uma das peças do repertório das 
Marionetas do Porto, escrita e encenada por João Paulo Seara 
Cardoso (1956–2010). A partir do texto, os atores interpretam 
diversas personagens e percorrem de uma forma original os 
lugares e as ações da peça, proporcionando aos espectadores 
um “mergulho” no universo mágico dos “Bichos do bosque”.

Atores: Micaela Soares, Shirley Resende e Vitor Gomes 

O BAILE DAS COISAS 
IMPORTANTES  
TEATRO DO BOLHÃO – ACE
Local: Clareira da Presa 
SÁB: 12h45 | 16h30 
Duração: 60 min

Há coisas obviamente importantes que dançam e são 
protagonistas do baile da vida, lembramo-nos imediatamente 
da Natureza, dos seus elementos, das virtudes... mas 
chegarão também coisas insignificantes, outras inúteis, 
outras que não passam de detalhes. E como se não bastasse, 
chegarão ainda coisas indesejáveis, dificuldades e tristezas e 
dores. E serão todas estas coisas, coisas importantes.

Texto: Afonso Cruz
Encenação: Joana Providência
Interpretação: Catarina Gomes 
Composição e Interpretação Musical: Tiago Candal
Figurinos: Cátia Barros 
Cenografia: Cristóvão Neto 

O HERBÁRIO DO 
SENHOR OURIÇO 
SERVIÇOS EDUCATIVOS DA 
FÁBRICA DAS HISTÓRIAS – CASA 
JAIME UMBELINO, DA PAÇOS 
GALERIA MUNICIPAL DE TORRES 
VEDRAS E DA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS
Parceria: Câmara Municipal de Torres Vedras
Local: Clareira da Presa
SÁB: 11h45 | 13h45
DOM: 13h15 | 16h30
Duração: 40 min

“Um escadote, um estendal um instrumento musical, 
a magia do azul… A história de um ouriço…. com uma 
mensagem importante. 

Leitura encenada da história “O Herbário do senhor 
ouriço”, de Ana Meirelles, cujo conteúdo remete 
para questões da sustentabilidade ambiental. A 
leitura é acompanhada pelo som envolvente de um 
instrumento musical, decorrendo, simultaneamente, 
uma intervenção plástica em que o público cria, com 
recurso a elementos da natureza, uma cianotipia* que 
poderá levar para casa”.
* processo fotográfico artesanal que permite registar, através da inter-
venção da luz solar no papel previamente tratado, formas em tons de 
azul de objetos vivos ou inanimados. 
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Som: Fábio Ferreira
Fotografias: Pedro Figueiredo
Divulgação: Nuno Matos e Raquel Sousa
Direção de Produção: Glória Cheio
Coprodução: Centro Cultural Vila Flor e Egeac Maria Matos 
Teatro Municipal

BALADA DAS VINTE  
MENINAS FRIORENTAS
Parceria: Câmara Municipal de Lisboa 
Local: Celeiro 
SÁB: 14h45 
DOM: 11h15 | 14h30 
Duração: 40 min

Um Poema feito canção em redor do universo das Andorinhas, 
dos seus voos, dos seus ninhos e seus ovinhos.... Uma história 
de gerações e migrações cheia de vento e sensações... A partir 
do poema com o mesmo nome de Matilde Rosa Araújo e da 
partitura para o mesmo poema de Fernando Lopes Graça.

Conceção e interpretação vocal: Margarida Mestre
Piano e percussões: Rui Ferreira
Imagens/Desenho projetado sobre cena: Marta Rego

OTUS  
COMPANY OLIVEIRA  
& BACHTLER
Local: Clareira da Presa
SÁB: 15h45
DOM: 11h45
Duração: 45 min

Dois seres que vivem num mundo abstrato, ‘Otus’. Este 
mundo está enraizado na natureza humana, tem uma 
perspetiva única, dá animo, sentido às suas vidas, gera 
motivações, relacionamentos e hábitos. Utilizando o circo, 
o teatro físico, o movimento, o clown e a cenografia, ‘Otus’ 
explora a tensão, a distância entre personagens, entre objetos 
e o mundo de madeira que habita. Com pilhas precárias de 
tábuas de madeira cortadas, uma corda, uma mesa e um 
trapézio, ‘Otus’ define o espaço cénico, dominando-o de 
forma peculiar. Imerso neste habitat e nas suas próprias 
particularidades, o seu mundo desenrola-se... 

CIE LA FOLLE ALLURE  
CIRQUE DES ROUTES
Local: Prado
SÁB: 17h15
DOM: 15h45
Duração: 50 min

Eles vêm de uma época antiga. Na sua mala uma vida para 
contar, um circo para montar.
Que a magia comece!
Uma doce loucura habita estas duas personagens. No ar 
como numa bicicleta, entre acrobacias e extravagâncias, 
perdem-se as referências deixando espaço para um jogo 
de confiança sólida e cruel.

À beira do impossível e do imaginário, é um pedaço da 
vida que se desdobra diante dos nossos olhos, diretamente 
saído da caixa de brinquedos da nossa infância.

 “La Folle Allure” fala-nos de proezas, de pequenos 
nadas, de força e de exposição, de dor e de falta de ar, de 
confiança, do jogo e da evasão, a um ritmo louco.

Criação e Performance: Gaëlle Esteve e Guillaume Balès
Implementação: Jean-Jacques Minazio
Música: David Amar

PERDIDOS MAS POUCO 
A BOLHA – TEATRO COM 
MARIONETAS
Parceria: Câmara Municipal de Torres Vedras
Local: Passeio da Levada
DOM: 11h00 | 15h00
Duração: 45 min

Duas crianças que iam acampar separaram-se do resto 
do grupo, não sabem onde estão, mas isso não os 
impede de viver grandes aventuras e fazer importantes 
descobertas.  Um espetáculo que recorre aos mais 
diferentes objetos utilizados em acampamento para 
criar formas animadas e marionetas, refletindo sobre 
questões ambientais e passando a mensagem de que 
está ao alcance de todos nós proteger a Casa Comum. 
Com a ajuda de uns heróis muito especiais vamos olhar 
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menos se espera. Tramas e narrativas para escutar: quanto 
às cores, depende da história. E da disposição do violino, que 
se chama Baby. 

JASMIM  
A MATERNIDADE  
APRESENTA JASMIM
Local: Prado
SÁB: 14h45
Duração: 60 min

Os raios de Sol que teimam em esventrar copas de 
árvores, o sopro da brisa que teima em acelerar a 
dança das folhas, são sobretudo velocidades díspares 
que suportadas na delicadeza da flauta ou no dedilhar 
da guitarra seguram as evocações de Jasmim. O 
seu mais recente disco, “Culto da Brisa”, é uma fuga 
veloz aos ritmos urbanos, ao frenesim das rotinas, 
aos tempos acelerados, tornando um conjunto de 
instrumentos num rio que corre sereno para sul. 

Nesta serenidade solarenga assenta a voz de 
Jasmim que cai como seda para os nossos ouvidos, 
condutora que nos leva até planícies quentes ou 
prados verdejantes, onde há rio e campos de trigo, 
mas sobretudo há paz. É com plenitude que Jasmim se 
debruça num cruzamento de influências que tocam no 
psicadelismo, na folk americana ou na música popular 
portuguesa, que lhe valeram aclamação pela crítica. 

JORGE QUEIJO
Parceria: Câmara Municipal de Mirandela 
Local: Jardim Maria Nordman
SÁB: 16h30
Duração: 40 min

Para este projeto a solo o músico multi instrumentista 
constrói a sua performance musical sobre 
instrumentos de percussão tradicional do interior de 
Portugal tais como pandeiros, adufes e materiais e 
objetos retirados da natureza.

Jorge Queijo nasceu em Trás-os-Montes e reside no Porto. 
Músico, compositor, artista sonoro e formador/educador, 

com outros olhos as questões ambientais e perceber a 
importância que têm na proteção do planeta. 

Texto: Ana Mota Ferreira e Manuel Bilro 
Criação, interpretação e manipulação: Ana Mota Ferreira e Manuel Bilro 
Sonoplastia: Manuel Bilro 
Banda sonora: Bensound 
Produção: A Bolha – Teatro com Marionetas

MAPA DE VONTADES 
ATELIER SER
Parceria: MEXE – Encontro internacional de Arte e Comunidade 
Local: Pátio da Nogueira 
SÁB e DOM: 14h30-17h00  
Duração: 2h30

‘Mapear as vontades de um povo’ é o mote para uma 
performance espontânea que transforma temporaria-
mente o espaço público numa relação entre o agir e o 
imaginar, atualizando um diálogo entre arte, cultura e 
cidadania. Uma reflexão aos tempos presentes.

MÚSICA

SÁBADO

GIL DIONÍSIO 
Local: Jardim Maria Nordman
SÁB: 14h00
Duração: 50 min

“Contos e Lenga-Lendas” é uma série de concertos e 
gravações criadas por Gil Dionísio. Concertos para violino, 
melodias, lenga-lendas, contos e lendas criadas a partir dos 
muitos mundos de Dionísio. Cada peça um conto, cada conto 
uma história. E para cada história surgem canções, sinfonias 
e sons para um violino que bebe da música clássica, da tra-
dicional, do popular e de um jazz quase esquecido. Contos 
em malabarismo e histórias que aparecem, sempre, quando 
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tem vindo a cruzar no seu percurso uma multiplicidade de 
influências: do jazz mais livre ao rock, à música eletrónica 
e concreta, ao minimalismo ou às músicas tradicionais de 
vários cantos do mundo. Membro de projetos como Evols, 
Torto, Os Príncipes, Space Ensemble ou otrotorto é também 
colaborador regular de músicos como Susana Santos Silva 
(SSS–Q), Rodrigo Amado, Yoshio Machida, Alexandre Soares 
ou Jorge Coelho, entre vários outros.

RETIMBRAR 
Local: Prado
SÁB: 18h00
Duração: 60 min

Os Retimbrar são um coletivo musical do Porto com 
um trabalho de exploração de ritmos, canções e 
instrumentos tradicionais portugueses, que resulta 
num reportório misto de originais e reinterpretações. É 
fundamental para o grupo o desígnio de conhecer e dar 
a conhecer a herança popular e cultural portuguesa.

Como refere Sérgio Godinho, “Retimbrar soa mesmo 
muito bem. De nome e de conteúdo.”

DOMINGO
PHOLE
Parceria: Câmara Municipal de Viana do Castelo
Local: Prado
Horário: 12h30
Duração: 45 min

Há muitos anos (pelo menos sete) na bruma da serra 
nasce o tocador do Phole, pela mão de João Gigante 
(Viana do Castelo, 1986). Um tocador que quer viajar da 
eira para um outro espaço, das suas memórias para um 
presente em construção, pois “quando os pássaros não 
bastam para colmatar o vazio sonoro e as árvores já não 
trauteiam canções orgânicas, os caminhos já não nos 
levam onde queremos ir.”

O projeto PHOLE é uma pesquisa sobre o acordeão, 
neste caso em particular o acordeão diatónico, 
chamado de concertina. Na sua pesquisa existe uma 
ligação permanente, que advém também da sua 

pesquisa enquanto artista visual, e que tem que ver 
com o encontro com a memória, com o seu passado 
e as histórias do lugar a onde pertence. Uma ligação 
permanente e construtiva sobre quem habita o seu 
quotidiano ou já habitou. 

“E se outrora o medo de se perder a “forma/fôrma” 
ocupou a consciência dos ouvidos plurais, interessa 
agora tornar o objeto num respeitado instrumento de 
reprodução sonora. Transformar as sequências sonoras 
em vivências: reações e ações.”

CLAIANA 
Local: Jardim Maria Nordman
Horário: 16h30
Duração: 45 min

Nascido em Tarrafal de São Nicolau, Cabo Verde, em 
1973, Gui Lee, cresceu de guitarra nos braços, em Família, 
entre pais e primos, entre mornas e coladeras. Desde 
cedo começou a cantar, mesmo sem perceber as letras. 
Articulava através de estranhas fonéticas uma melodia 
que seu pai designou de Claiana. No seu caminho foram 
surgindo artistas como Patrick Saint-Éloi (Kassav’) e 
Michael Jackson que o atarefavam com estranhas técnicas 
de canto, e que acabaram por marcar nele uma grande 
influência. Hoje canta qualquer música em Claiana. 

Em 2000, emigrou para os Açores, e depois para a 
Holanda, onde chegou a gravar um disco que se perdeu. 
Regressado a Portugal, desta vez para o Porto, e após 
um período de reflexão, por fim, influenciado pela 
filosofia de um outro Lee, Bruce Lee, cria Claiana. Desde 
então, tem tocado ao vivo extensivamente e, em 2018, 
editou o álbum “Claiana Vol. 1”, uma coleção de músicas 
que incendiaram palcos um pouco por todo o país.
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FOGO FOGO 
Local: Prado
Horário: 17h15
Duração: 60 min

A Lisboa que viu nascer os Fogo Fogo é vibrante e especial: 
é uma Lisboa onde cabe toda a África, sobretudo a que 
fala português, tanto a do futuro, como a do passado. Uma 
Lisboa onde ainda é possível descobrir peças de coleção em 
vinil dos Tubarões e todas as obscuras pérolas de edição 
de autor que a diáspora de Cabo Verde gravou nos anos 
80 e 90 no estúdio Musicorde de Campo de Ourique e que 
o mundo nunca ouviu. Essa é a Lisboa que, qual vulcão, 
expeliu os Fogo Fogo.

Trazendo o funaná de Cabo Verde, em especial o da Ilha 
de Santiago, para o centro desta erupção, o projeto de 
Francisco Rebelo (baixo), João Gomes (teclas), Márcio 
Silva (bateria) e Danilo Lopes e David Pessoa (vozes/
guitarra) assume a mais primordial das missões: fazer 
dançar sem truques, apenas com energia de bpms 
carregados, com a bateria e o baixo em permanente 
derrapagem e os sons inspirados na “gaita” (a 
concertina) a comandarem a identidade melódica.

GWENIFER RAYMOND
Local: Jardim Maria Nordman
Horário: 18h15
Duração: 45 min

Gwenifer Raymond começou a tocar guitarra aos oito anos, 
pouco depois do seu primeiro contacto com o punk e o 
grunge. Depois de anos a tocar no País de Gales com vários 
grupos punk, Raymond começou a ouvir músicos de blues 
anteriores à Segunda Guerra Mundial, mas também músicos 
populares da região apalache, o que acabou por conduzi-la 
aos guitarristas do chamado “primitivismo americano”. 

O seu álbum de estreia — You Never Were Much Of 
A Dancer — lançado pela Tompkins Square este ano 
conheceu um sucesso imediato. Raymond tem conhecido o 
reconhecimento tanto entre os fãs da música old-west como 
entre públicos de géneros mais experimentais e incomuns. 

FEIRAS
SÁB e DOM: 10h–19h

MERCADO DO OUTONO
Local: Pátio da Nogueira

Muitas propostas saborosas de produtos alimentares 
biológicos, de produção nacional ligados a um modo de 
vida mais sustentável e saudável.

FEIRA DA FESTA
Local: Jardim Maria Nordman

Na Feira da Festa poderá encontrar uma variedade de 
produtos, jogos e merchandising, assim como livros 
relacionados com o Parque de Serralves.

FEIRA DE DESIGN E 
ARTESANATO URBANO
Local: Jardim Maria Nordman

A Feira de Design Artesanato Urbano reúne alguns 
criadores com projetos em várias áreas – joalharia, 
moda, objetos de decoração, entre outros.
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VOLUNTARIADO 
Este evento conta com o apoio de voluntários, devidamente 
identificados, que poderão ajudar a usufruir das várias 
atividades e serviços que propomos para esta Festa.

PULSEIRAS  
IDENTIFICATIVAS 
De forma a contribuir para uma maior segurança, serão 
disponibilizadas pulseiras identificativas para colocar no 
pulso das crianças. São distribuídas por voluntários nas 
entradas do evento e devem ser preenchidas com o nome 
da criança, do responsável e o respetivo contacto telefónico.

COMO CHEGAR 

AMIGOS
Local: Jardim Maria Nordman

SEJA AMIGO DE 
SERRALVES!
Acesso gratuito e ilimitado, todo o ano. Adira já! 

Durante a Festa do Outono, dirija-se ao ponto exclusivo 
dos Amigos e torne-se Amigo de Serralves.
Temos uma oferta especial para si!
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Estação Casa da Música com ligação a 
autocarros – 201, 203, 502 e 504 - na 
Rotunda da Boavista

Linha 201, 203, 502 e 504 
Mais informações: 808 200 166 ou
www.stcp.pt
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FICHA TÉCNICA
Diretor de Recursos e Projetos Especiais: Rui Costa
Diretora Administrativa e Financeira: Sofia Castro
Diretor do Museu: Philippe Vergne
Diretor Casa do Cinema Manoel de Oliveira: António Preto

PROGRAMAÇÃO
Serviço Educativo: Mariana Roldão e Denise Pollini
Serviço de Artes Performativas: Cristina Grande e Pedro Rocha
Direção do Parque: Ricardo Bravo

CONSULTORIA
Giacomo Scalisi

VOLUNTARIADO
Gabriela Sousa 

PRODUÇÃO
Lovers and Lollypops 

PRODUÇÃO E MONTAGEM
Ana Rocha, Anabela Silva, António Bessa, António Rocha, Augusto Alves, 
Dinis Costa, Helena Pinto, Hugo Miranda, Jorge Maia, Luciana Pereira, Manuel 
Alves, Manuel Pinto, Mariana Roldão, Marta Tavares, Miguel Pinheiro, Paula 
Gouveia, Paulo Sousa, Pedro Viegas, Ricardo Bravo, Vitor Taboada

PARCERIAS
Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino 
Associação Movimento Bloom
Câmara Municipal de Abrantes
Câmara Municipal da Aveiro
Câmara Municipal de Barcelos
Câmara Municipal de Braga
Câmara Municipal de Caminha
Câmara Municipal de Espinho
Câmara Municipal da Guarda
Câmara Municipal de Lisboa
Câmara Municipal de Mirandela
Câmara Municipal de Ponte de Lima
Câmara Municipal do Porto
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira
Câmara Municipal de São João da Madeira
Câmara Municipal de Torres Vedras
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, 
Laboratório Associado (CIBIO-InBIO)
Centro Hípico do Porto e Matosinhos
Fundação para a Ciência e para a Tecnologia (FCT)
INDAQUA - Indústria e Gestão de Água, S.A.
MEXE – Encontro internacional de Arte e Comunidade 
Noite Europeia dos Investigadores – ScienceWars – may science be with you!
QUERCUS
Senhora do Monte
SPV - Sociedade Ponto Verde

A Festa do Outono integra o programa “Noite Europeia dos Investigadores”,  uma iniciativa 
promovida pela Comissão Europeia desde 2005, com o objetivo de celebrar a ciência e de 
a aproximar dos cidadãos e o programa das Jornadas Europeias do Património 2019.


