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O Circular Festival de Artes Performativas regressa a Vila do Conde 
na sua 18ª edição para o encontro anual do público com as artes 
performativas multidisciplinares e experimentais, num cruzamento 
que abrange a dança, a música, o teatro, a performance, o pensamen-
to e o cinema. 

No arranque do festival assinalamos a inauguração da exposição 
Sob o Signo do Pneu do artista Gustavo Sumpta, uma co-produção 
com a Solar - Galeria de Arte Cinemática. A exposição integra 
paralelamente um programa de performance, vertente que assume 
forte centralidade no trabalho do autor.

O programa de abertura contempla duas estreias nacionais: 
Zeppelin Bend de Katerina Andreou e Mascarades de Betty 
Tchomanga. A coreógrafa e música grega Katerina Andreou  
regressa ao Circular depois de, em 2019, apresentar BSTRD.

Em Zeppelin Bend persiste na exploração de práticas físicas 
enquanto questiona o livre arbítrio no palco. Mascarades é o 
primeiro solo da coreógrafa franco-camaronesa Betty Tchomanga, 
no qual evoca a divindade Mami Wata inspirada pelo ritmo da 
música Gqom da África do Sul. O projecto Questões Práticas 
propõe a Oficina O arquivo como gesto #5 orientada por Ana Bigotte 
Vieira, trabalhando em torno da questão da memória e dos usos 
performativos do arquivo. Finalizamos o primeiro dia do festival no 
Cacau Bar num descontraído e eclético DJ set de Paulo Couto.

Numa parceria com o Cineclube de Vila do Conde exibimos 
o filme Um corpo que dança de Marco Martins, um documento 
sobre a história do Ballet Gulbenkian (1965-2005) que acompanha 
os movimentos políticos e socioculturais de um Portugal em 
transformação.

A encenadora e actriz Paula Diogo traz a Vila do Conde Terra 
Nullius, um projecto de “teatro em movimento” que convida o 
público a percorrer a cidade numa audiocaminhada onde se  
cruzam narrativas pessoais e colectivas. No espectáculo Artificı̆u,  
a artista multidisciplinar Inês Campos questiona os pressupostos da 
linguagem, do tempo ou memória, explorando o espaço simbólico 
do corpo, o real e o irreal. Lançamos a edição #7 do Jornal Coreia 
de João dos Santos Martins seguida da performance Submission 
submission (unplugged) de Bryana Fritz, composta por retratos 
performativos de santas medievais.

Após a estreia no Circular, em 2020, de A importância de ser 
Alan Turing, Miguel Bonneville regressa ao festival para a apre-
sentação do livro resultante do projecto - O lamento do ciborgue - 
acompanhada de uma leitura dos textos originais por Isadora Alves. 

No encerramento apresentamos a estreia absoluta do concerto 
Gesto e Síntese de Diogo Tudela & Supernova Ensemble (este 
último parte integrante do projecto Artista Residente da Circular). 
Gesto e Síntese desdobra-se numa instalação que estará patente 
durante o Festival no Teatro Municipal.

O multifacetado músico e artista visual Mike Cooper conclui 
o programa do festival com o concerto Planet Pacific and Island 
Gardens, uma improvisação com lap steel guitar, electrónica de 
contornos ambientais e vídeo. 

De 17 a 24 de Setembro, o Circular reúne propostas diversas nos 
seus discursos, nas temáticas, nos formatos, que nos interpelam e 
ampliam sentidos.

O convite fica lançado, bom Festival!
DINA MAGALHÃES
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17 Set
18 Set

14:30-17:30
Centro de Estudos Regianos
(Oficina)

O arquivo como gesto #5 
que arquivos, como os imaginamos,  
porquê, para quem?
Ana Bigotte Vieira 

17 Set 16:00 (Inauguração)

17:00 (Performance)

Solar Galeria de Arte Cinemática
(Exposição)

Sob o Signo do Pneu
Gustavo Sumpta

17 Set 21:30
Teatro Municipal de Vila do Conde
(Dança)

Zeppelin bend
Katerina Andreou

17 Set 22:30
Auditório Municipal de Vila do Conde
(Dança)

Mascarades
Betty Tchomanga

17 Set 23:30
Cacau Bar 
(Música)

Paulo Couto DJ Set

18 Set 16:00 + 21:30
Teatro Municipal de Vila do Conde 
(Filme)

Um Corpo Que Dança
Marco Martins

18 Set 17:45
Solar Galeria de Arte Cinemática
(Exposição)

Visita guiada à exposição 
Sob o Signo do Pneu
por Gustavo Sumpta

19 Set 18:30 - 20:30
Escola de Dança de Vila do Conde
(Workshop)

A dança como um jogo para se levar a sério
Katerina Andreou

22 Set
23 Set
24 Set

18:30
Teatro Municipal de Vila do Conde,  
ponto de encontro
(Teatro)

Terra Nullius
Paula Diogo

23 Set 21:30
Teatro Municipal de Vila do Conde
(Dança)

Artificı̆u
Inês Campos

23 Set 22:30
Teatro Municipal de Vila do Conde
(Performance + Edição)

Lançamento do Jornal Coreia #7 
com Bryana Fritz

24 Set 17:00
Pousada de Juventude de Vila do Conde, 
Palacete Melo
(Conferência performativa)

Lamento do Ciborgue 
Miguel Bonneville + Isadora Alves

24 Set 18:00
Solar Galeria de Arte Cinemática
(Exposição)

performance Pó de Lâmpada
No âmbito da exposição 
Sob o Signo do Pneu
Gustavo Sumpta

24 Set 21:30
Teatro Municipal de Vila do Conde
(Música)

Gesto e Síntese
Diogo Tudela & Supernova Ensemble

24 Set 22:30
Auditório Municipal de Vila do Conde
(Música)

Planet Pacific and Island Gardens
Mike Cooper



ANA BIGOTTE VIEIRA
O arquivo como gesto #5  
que arquivos, como os imaginamos, porquê, 
para quem?

CICLO QUESTÕES PRÁTICAS(1) 
17 SET (SÁB) + 18 SET (DOM) | 14:30—17:30 
CENTRO DE ESTUDOS REGIANOS
 
Oficina | Incrições 10 € [formulário disponível em www.circularfestival.
com] 
Público-alvo: Estudantes do ensino superior ou profissional, nomea-
damente de áreas ligadas às artes performativas, programadores e 
gestores culturais, professores, público geral.

Muitas vezes considerados repositórios mais ou 
menos seguros da memória, os arquivos estão 
intimamente ligados às narrativas e às lógicas que 
suportam a sua existência – narrativas e lógicas 
essas que frequentemente ajudam a legitimar. 
Neste sentido, pode olhar-se para os arquivos 
como uma série de práticas ou de gestos. Nesta 
oficina, a pretexto de alguns episódios concretos 
relativos a arquivos de (ou em) artes performativas 
interroga-se memória, passado e presente bem 
como os suportes materiais e imateriais que 
constituem as suas dobras.

GUSTAVO SUMPTA
Sob o Signo do Pneu

17 SET—05 NOV | SOLAR - GALERIA DE ARTE CINEMÁTICA (SEG-SÁB 
14:00—18:30) 
EXPOSIÇÃO | ACESSO GRATUITO 
 
17 Set (Sáb), 16:00 Inauguração + 17:00 performance Herdeiro 
Universal 
18 Set (Dom), 17:45 visita guiada com Gustavo Sumpta 
24 Set (Sáb), 18:00 performance Pó de Lâmpada [duracional] 
5 Nov (Sáb), 17:00 performance Amigo do meu amigo não é meu amigo 
+ Cave/Carlos Arteiro

Sob o Signo do Pneu enaltece todos aqueles que 
obstinados teimam 
em continuar e com os quais me identifico. Nesta 
experiência magnifica-se a passagem da potência 
ao acto e não apenas 
a mudança de posição no espaço em função de um 
tempo.

GUSTAVO SUMPTA

1. O ciclo “QUESTÕES PRÁTICAS” configura-se em torno de encontros, 
conversas e performances que pretendem dar a conhecer práticas 
de investigação, escrita, performance, pensamento e transmissão de 
conhecimento. Cada encontro funciona como um exercício de activação 
do imaginário social, poético e político dos participantes e dos convidados, 
procurando intersecções entre práticas artísticas e não artísticas. Organizado 
em torno de momentos separados no tempo, mas articulados entre si, 
este ciclo utiliza diferentes formatos de apresentação e protocolos de 
participação, promovendo o envolvimento e o cruzamento de públicos com 
interesses diversificados.
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© imagem de imprensa relativa à actividade do Servico 
ACARTE da Fundacão Calouste Gulbenkian, circa 1985, 

jornal nao identificado.
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KATERINA ANDREOU (GR/FR)

Zeppelin bend

17 SET (SÁB) | 21:30 
TEATRO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE — SALA 1  
DANÇA — ESTREIA NACIONAL 
 
M/12 | duração aprox. 55 min. | 5 € bilhete combinado 
(permite acesso 
ao espectáculo de Betty Tchomanga)

Na minha pesquisa contínua sobre o livre-arbítrio 
no palco e a sua natureza subjetiva, exploro 
diferentes práticas corporais e tento abordar novas 
capacidades como se fossem novas tecnologias. 
Continuo a aprender para continuar a desaprender. 
Esta saturação do rigor e da disciplina é acom-
panhada de um desejo de abordar matérias, tais 
como estruturas de controlo e de poder. Ajuda-me 
a organizar o conhecimento e a constituir a minha 
própria cultura pessoal. Que treino é necessário 
para atingir determinado desempenho? Que 
esforço é necessário para atingir determinado 
objectivo?

Zeppelin Bend, cujo nome deriva de um tipo 
de nó que era usado para amarrar dirigíveis, é um 
duo. Nós, Ioanna Paraskevopoulou e eu, estamos a 
criar danças, acções e sons que exigem disciplina 
extrema e imaginação psicadélica. Num mundo 
onde “viajar” ou estar “com os pés assentes no 
chão’’ parecem ser frequentemente considerados 
como métodos de sobrevivência, experimentamos 
ambos. Ainda que procurando momentos de 
liberdade, tentamos manter a autenticidade, ao 
concentrarmo-nos nos nossos corpos em acção.

KATERINA ANDREOU

Observação: o espectáculo usa dispositivo de luz strobe

katerinaandreou.com 
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BETTY TCHOMANGA (FR)

Mascarades

17 SET (SÁB) | 22:30 
AUDITÓRIO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE 
DANÇA — ESTREIA NACIONAL 
 
M/12 | duração aprox. 45 min. | 5 € | bilhete combinado 
(permite acesso ao espectáculo de Katerina Andreou)

Mami Wata é uma deusa da água, uma figura das 
profundezas da noite, do poder e da sexualidade. 
Uma sereia encalhada que encara as pessoas que a 
observam. Ela salta. O salto que passa por ela é um 
salto vertical, um salto normal. A palavra em latim 
que corresponde a “dançar” é “saltare”, de “saltus”, 
“o salto”. Criar dança a partir de saltos como 
forma de persistência de um gesto antigo – talvez 
universal ? – um movimento das profundezas de 
um ser humano. O salto como uma metáfora do 
desejo, uma busca por prazer. Um desejo de prazer. 
Um desejo por outro, um desejo por um outro, pelo 
que não temos, pelo que não somos.

Saltar para exultar. Saltar para expelir. Saltar 
para suportar. Saltar para resistir. Saltar para 
alcançar. Saltar para se tornar. Saltar para morrer. 
Saltar para existir.

www.lola-gatt.com  |  aoza-production.com

PAULO COUTO (DJ set)

17 SET (SÁB) | 23:30 
CACAU BAR 
MÚSICA | ACESSO GRATUITO

Melómano, digger, coleccionador, arquivista, dj, 
dealer e por vezes um pouco fetichista do vinil, 
com interesses em quase todos espectros estilísti-
cos, sobretudo pelas expressões mais exploratórias, 
e sem limitações geográficas ou cronológicas.

Como dj tem rodado sobretudo electrónicas 
mais leftfield, com piscadelas de olho ao jazz, dub, 
hip hop, funk, post-punk, synthpop, ambient, etc. 
Tem passado por cabines como a do Maus Hábitos, 
onde tem uma residência, Ferro, Juno, Big Bad 
Bank, M.Ou.Co, etc. É também autor do programa 
Vai Chover na rádio YéYé.

www.mixcloud.com/paulocouto1
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UM CORPO QUE DANÇA 
- BALLET GULBENKIAN 
1965-2005

um filme Marco Martins

18 SET (DOM) | 16:00 + 21:30 [com a presença de Ana 
Bigotte Vieira às 21:30] 
TEATRO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE — SALA 2 
FILME 
 
M/12 | duração aprox. 127 min. | Sócios Cineclube de Vila do 
Conde: acesso gratuito + Não Sócios: 4,5 €

Uma proposta para a história do corpo a partir 
do percurso de uma das maiores companhias de 
dança portuguesas do século XX. O documentário 
de Marco Martins caminha a par do desenvolvi-
mento da dança em Portugal e da história política, 
económica e sociocultural do país. Um Corpo Que 
Dança é a história da vivência de um novo corpo, 
em transformação, que se liberta do fascismo, e de 
uma sociedade em mudança que se abre ao mundo 
exterior. A partir de imagens de arquivo inéditas e 
entrevistas a vários criadores e bailarinos acompa-
nhamos o trajecto de uma companhia extraordiná-
ria, através dos movimentos e das palavras dos seus 
protagonistas, da sua génese no início dos anos 60 
até à extinção em 2005.

umcorpoquedanca.pt

KATERINA ANDREOU (GR/FR)

A dança como um jogo para se levar a sério

19 SET (SEG) | 18:30 - 20:30 
ESCOLA DE DANÇA DE VILA DO CONDE 
WORKSHOP 
 
Acesso gratuito [formulário de inscrição disponível em 
www.circularfestival.com] 
Público-alvo: não profissionais, todas as idades

Nota: o workshop será leccionado em inglês

Durante o workshop, tentaremos estabelecer um 
“recreio”, uma zona onde tudo o que podemos fazer 
melhor ou tudo o que ainda não fizemos podem 
encontrar o seu momento. A ideia é melhorar o 
processo de tomada de decisão enquanto desejo ou 
resposta instantâneos ao que quer que seja propor-
cionado pela situação e através da concordância 
com um envolvimento total na nossa presença ou 
falta de virtuosismo e o nosso estado na ocasião. 
Pode-se chamar “improvisação” a essa situação, 
mas prefiro a expressão “estilo livre” para dar 
mais importância a essa liberdade que buscamos 
enquanto nos movemos, e que precisa de ser 
praticada como uma capacidade psicomotora muito 
concreta. A base de um jogo sério.

KATERINA ANDREOU
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PAULA DIOGO
Terra Nullius

22 SET (QUI) | 18:30 — 23 SET (SEX) | 18:30 — 24 SET 
(SÁB) | 18:30 
PONTO DE ENCONTRO — TEATRO MUNICIPAL DE VILA DO 
CONDE  
TEATRO 
 
Acesso gratuito [formulário de inscrição disponível em 
www.circularfestival.com] 
M/12 | duração aprox. 1h 
Percurso a pé entre a praia da Azurara e o molhe da 
Nossa Senhora da Guia (aproximadamente 4 kms). 
Aconselha-se o uso de roupa e calçado confortáveis e 
disponibilidade para caminhar.

Terra Nullius é um espectáculo-percurso que 
tenta capturar a experiência de um lugar distante, 
convidando o público a caminhar numa experiên-
cia colectiva.

Para cada novo lugar um percurso é 
desenhado na cidade, criando uma sobreposição 
com a faixa sonora. O público é então convidado 
a caminhar pela cidade em grupo. A experiência 
termina com a leitura solitária do livro Terra 
Nullius, que é distribuído a cada elemento do 
público.

ma-criacao.com
.

INÊS CAMPOS
Artificı̆u

23 SET (SEX) | 21:30 
TEATRO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE — SALA 1 
DANÇA 
 
M/6 | duração aprox. 50 min. | 5 €

Artificı̆u explora temas e símbolos que caracteri-
zam as leis da percepção na mente humana.

Entrelaçando as linguagens da dança, cinema, 
teatro visual, magia e música, numa colagem mutante 
de diálogos, referências e imaginários que habitam o 
corpo, Inês e Dylan brincam com as suas expectativas 
de tempo, memória e beleza numa realidade que 
salta entre o invisível e o tangível, a ficção e o “real”, 
polirritmia e uníssono.

ines-campos.com/Artificiu
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BRYANA FRITZ (EUA)

Lançamento do Jornal Coreia #7 

23 SET (SEX) | 22:30 
TEATRO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE — SALÃO NOBRE 
PERFORMANCE + EDIÇÃO 
 
M/18 | Duração aprox. 70 min. | Acesso gratuito 
A apresentação é falada em português, sem tradução.  
A performance é falada em inglês, sem tradução. 
 
AGENDA DE LANÇAMENTOS COREIA #7: 21 Set (Qua) | 19:00: A Fábrica/
Linha de Fuga, Coimbra; 22 Set (Qui) | 19:00: Espaço Alkantara, 
Lisboa; 24 Set (Sáb) | 18:30: DeVIR CAPa, Faro

Coreia é um jornal que faz dialogar diferentes 
práticas artísticas a partir da perspectiva da dança. 
De tiragem semestral, publica escritos sob a pers-
pectiva de quem faz, quem produz, quem vê e quem 
pensa as artes. O lançamento do número #7 contará 
com a apresentação do seu director editorial, João 
dos Santos Martins, e a performance Submission 
Submission (unplugged) de Bryana Fritz (EUA), 
composta por uma série de retratos performativos 
dedicados a santas medievais, de entre as quais, 
Cristina de Bolsena, Hildegarda de Bingen (Sibila 
do Reno), Catarina de Siena e Joana d’Arc.

Em Submission Submission (unplugged), 
Bryana Fritz assume o papel de ‘hagiógrafa 
amadora’. Amadora como sendo simultaneamente 
principiante e amante; hagiógrafa como no género 
literário medieval de hagiografia: a escrita sobre 
vidas de santos. Numa série de retratos performa-
tivos, Fritz encarna estratégias corporais, retóricas 
e performativas que santas medievais utilizavam 
para subverter as suas vidas restritas, as suas 
mortes e paixões. Submetendo o seu corpo físico 
e digital a ecos sagrados do passado, ela disseca e 
emprega as ferramentas que dão corpo.
Nota: Submission Submission é um códex em crescimento de retratos 
performativos de santas medievais. Para cada apresentação são escolhidas 
diferentes santas para partilhar o espaço. Nos eventos de lançamento do 
Coreia #7, Fritz apresentará os retratos de Cristina de Bolsena, Hildegarda 
de Bingen (Sibila do Reno), Catarina de Siena e Joana d’Arc.

www.coreia.pt  |  www.parasita.eu  |  www.circularfestival.com

MIGUEL BONNEVILLE 
E ISADORA ALVES

Lamento do Ciborgue

24 SET (SÁB) | 17:00 
POUSADA DE JUVENTUDE DE VILA DO CONDE - PALACETE 
MELO 
CONFERÊNCIA PERFORMATIVA 
 
M/16 | Duração aprox. 45 min. | Acesso gratuito

A edição de Lamento do Ciborgue é um projecto 
em si, complementar, no entanto, ao espetáculo 
A Importância de Ser Alan Turing. Trata-se de 
um livro de artista composto por textos originais 
escritos durante o processo de criação do espetá-
culo – “projecto de tecnologia emocional” onde se 
desenvolveu um olhar sobre o corpo e o seu encon-
tro com a música electrónica; experiência corporal + 
disciplina matemática = potência erótica.

www.miguelbonneville.com  |  teatrodosilencio.pt
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DIOGO TUDELA & SUPERNOVA 
ENSEMBLE

Gesto e Síntese

24 SET (SÁB) | 21:30 
TEATRO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE — SALA 1 
MÚSICA | ESTREIA ABSOLUTA 
 
M/6 | Duração aprox. 45 min. | 5 € | bilhete combinado 
(permite acesso ao concerto de Mike Cooper) + Exposição-
instalação no Teatro Municipal de Vila do Conde (piso -1) 17 
a 23 Set  | Acesso Gratuito 
Masterclass com Diogo Tudela, José Alberto Gomes e João 
Tiago Dias na ESMAD Público-alvo: estudantes da ESMAD

A disciplina de criação ou engenharia envolve uma 
navegação ao longo de uma fissura. Tal espaço 
torna-se ainda mais aparente quando estruturas 
lógico-matemáticas são instrumentalizadas na 
construção (criação) de obras de arte.

A autonomia e a polaridade entre o espaço 
disciplinar que forma significação, e a disciplina 
que significa forma, produz uma lacuna fenome-
nológica insolúvel entre os vectores que apontam 
para uma obra e os vectores que dela saem. Gesto 
e Síntese, que se coloca e desenvolve num espaço 
híbrido entre performance e instalação, música 
e new media art, é assim uma peça que trabalha 
abertamente tal fissura explorando a ferramen-
talização de estruturas lógico-matemáticas sob o 
disfarce de materialidade e plasticidade – o que 
equivale a dizer que esta peça, tal como outra 
qualquer, é sobre o que é. Gesto e Síntese é uma 
encomenda Supernova Ensemble.

www.circularfestival.com/pt/artista-residente  |  www.diogotudela.com
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MIKE COOPER (UK)

Planet Pacific and Island Gardens

24 SET (SÁB) | 22:30 
AUDITÓRIO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE 
MÚSICA 
 
M/6 | duração aprox. 1h | 5 € | bilhete combinado (permite 
acesso ao concerto 
de Diogo Tudela & Supernova Ensemble)

O ponto central da minha música é a improvi-
sação e a composição instantânea. O principal 
instrumento que uso é uma guitarra “lap steel” ou 
havaiana, um instrumento geralmente associado à 
música country havaiana ou americana. A minha 
intenção tem sido libertá-la daquele cliché e 
daqueles géneros musicais. A guitarra havaiana 
é usada para tocar música em muitos lugares e 
muitos estilos em todo o mundo, como Vietname, 
comunidade coreana da Indonésia, Índia, 
Myanmar, etc.; todas essas músicas influenciaram 
a minha própria forma de tocar, bem como outros 
estilos, incluindo improvisação livre europeia, free 
jazz, blues, pop contemporâneo e música exótica.

Amplio as possibilidades da minha guitarra 
havaiana incorporando efeitos digitais para 
transformar o seu som, e também usando um iPad 
Mini, um tablet Samsung e um iPhone com uma 
variedade de aplicações para construir a minha 
improvisação e composições instantâneas ao vivo.

MIKE COOPER

www.cooparia.com  |  mikecooper.bandcamp.com
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Assistência de Produção: Dores 

Carvalho;
Comunicação e Imprensa: Carolina 

Medeiros;
Direcção Técnica: Miguel Carneiro;
Design Gráfico: João Alves Marrucho 

e Sérgio Couto;
Spot: Paulo Coutinho e Ana Marques / 

LOOP Audiovisual Studio;
Fotografia: Margarida Ribeiro;
Registo Vídeo: Francisca Dores;
Tradução: Júlia Ferreira;
Web Design: Tiago Restivo e José 

Martino ;
Contabilidade: Daniel Dias

BILHETES E RESERVAS:
• Os bilhetes poderão ser adquiridos 

no Teatro Municipal de Vila do 
Conde e no Auditório Municipal 
de Vila do Conde, nos horários de 
funcionamento, e também no site 
BOL.

• As reservas poderão ser efectuadas 
no  Teatro Municipal de Vila do 
Conde e no Auditório Municipal 
de Vila do Conde nas respectivas 
bilheteiras ou via telefone. 
• As reservas deverão ser 
levantadas no  local do espectáculo 
até 30 minutos antes do início.

Estrutura Financiada por:Organização:

Apoios :

Apoios à divulgação:

Parceiros:

Estrutura Financiada por:Organização:

Apoios :

Apoios à divulgação:

Parceiros:

Estrutura Financiada por:Organização:

Apoios :

Apoios à divulgação:

Parceiros:

Estrutura Financiada por:Organização:

Apoios :

Apoios à divulgação:

Parceiros:

Estrutura Financiada por:Organização:

Apoios :

Apoios à divulgação:

Parceiros:

Estrutura Financiada por:Organização:

Apoios :

Apoios à divulgação:

Parceiros:

www.circularfestival.com 
info@circularfestival.com 
www.facebook.com/circularfestivaldeartesperformativas 
www.instagram.com/circularfestival
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BILHETEIRAS:
• TEATRO MUNICIPAL 

DE VILA DO CONDE: 
Av. Dr. João Canavarro, 4480-668 
Vila do Conde  Horário bilheteira: 
Ter. a Sáb. 10:30-12:30, 14:30-19:00 
(em dias de espectáculo 20:30-
23:30), Dom. 15:00-19:00; 
Telefone: 252 290 050

• AUDITÓRIO MUNICIPAL 
DE VILA DO CONDE: 
Praça da República, 4480-715 Vila 
do Conde Horário bilheteira: Ter. 
a Qui. 09:30-12:30 e 14:30-18:00; 
Sex. 14:30-19:00 e 20:30-00:00; 
Sáb. 14:30-19:00 e 20:30-23:30;  
T: 252 248 469

• BILHETEIRA ONLINE: https://bol.pt/

PREÇÁRIO:
• BILHETE COMBINADO (acesso a 

dois espectáculos): 5€ Katerina 
Andreou + Betty Tchomanga 
ou Diogo Tudela & Supernova 
Ensemble + Mike Cooper;

• BILHETE SIMPLES: 5€ Inês Campos; 
filme Um Corpo Que Dança - Ballet 
Gulbenkian 1965-2005, de Marco 
Martins (Sócios Cineclube de Vila do 
Conde com Acesso gratuito + não 
sócios a 4,5€);

• ACESSO GRATUITO(até ao 
limite da lotação): Exposição e 
Performances na Galeria Solar, 
Workshop A dança como um jogo 
para se levar a sério [inscrição 
prévia], por Katerina Andreou; 
Terra Nullius [inscrição prévia], 
de Paula Diogo, Lançamento do 
Jornal Coreia #7 com Bryana Fritz, 
Lamento do Ciborgue com Miguel 
Bonneville + Isadora Alves, Paulo 
Couto DJ Set.


