
Percursos “Cultura que somos” 

Programa 18 de outubro 2022 

 

10:15 - Intranzyt Cia., Famalicão 

A INTRANZYT CIA.® é uma companhia de dança contemporânea de repertório de âmbito 

nacional e internacional, com a direção artística de Cristina Pereira e Vasco Macide e sede em 

Famalicão. 

 

Ponto de encontro aqui 
 
 

11:45 - zet.gallery, Braga 

Dedicado à arte contemporânea, este projeto procura ser um espaço de capitalização das obras 

de artistas emergentes e consolidados. Recentemente organizaram uma residência artística com 

refugiados da Ucrânia, cuja exposição está patente.  

 
Ponto de encontro aqui 

 

12:45 - GNRation, Braga  

Resultante da Braga 2012 – Capital Europeia da Juventude, é um espaço de criação, performance 

e exposição no domínio da música contemporânea e da relação entre arte e tecnologia. Quer 

afirmar-se como polo aglutinador de dinâmicas culturais e criativas, orientado para a formação 

de públicos. 

 

Ponto de encontro aqui 

 

13:15 – Almoço-encontro no GNRation, em Braga, com agentes culturais locais que 

representam os seguintes projetos: 

 
• Festival Semibreve (Festival Internacional de Música Eletrónica e Arte Digital)  

• Space Transcribers (Plataforma internacional crítica e uma rede interdisciplinar de 

arquitetos, urbanistas e artistas)  

• Cosmic Burguer (Programação do festival de arte urbana Fenda)  

• Braga Media Arts (Gestão da Cidade Criativa da UNESCO para as media arts)  

• Why not pipi (Artista/designer)  

• Gig (Promotora de concertos independente)  

• Bazuuca (Promotora de concertos independente)  

• Plataforma do Pandemónio (Promotora de artes performativas independente)  

 

 

 

https://www.facebook.com/INTRANZYTCIAmoleculafertilassociacao
https://www.google.com/maps/place/Pavilh%C3%A3o+Did%C3%A1xis+(Vale+S%C3%A3o+Cosme)/@41.4401903,-8.4783815,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd24f7fb05180d99:0x140550b1f962986c!8m2!3d41.4401903!4d-8.4783815
https://zet.gallery/
https://www.google.pt/maps/place/R.+do+Raio+175,+4710-923+Braga/@41.5495932,-8.4232014,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd24fec0697186a5:0x9ad36576c23e36ef!8m2!3d41.5497987!4d-8.4193058?hl=pt-PT
https://www.gnration.pt/
https://goo.gl/maps/11fyp24rPV8qhdAt9
https://www.festivalsemibreve.com/
https://www.spacetranscribers.com/
https://cosmicburger.org/
https://www.bragamediaarts.com/
https://www.instagram.com/whynotpip
https://www.facebook.com/gigrocks
https://bazuuca.com/
https://www.facebook.com/Plataforma-do-Pandem%C3%B3nio-108030754209107


15:15 - Lovers & Lollypops, Barcelos  

A Lovers & Lollypops foi criada em 2005, fruto da urgência característica do DIY. Paralelamente 

à atividade editorial, enveredou pela organização de concertos e festivais - dos quais se 

destacam os icónicos Milhões de Festa e Tremor - numa constante procura de novos caminhos 

e linguagens. 

Presenças:  parceiros de programação A Macho Alfa, ZOOM e visita à sede/sala de ensaio da 

Banda Plástica de Barcelos  

Ponto de encontro aqui 

 

16:45 – Centro para os Assuntos de Arte e Arquitectura (CAAA), Guimarães 

Fundada em 2012 no advento da Capital Europeia da Cultura - CEC2012), a CAAA tem por 

missão apoiar a criação artística e a aplicação de novos métodos de produção, promovendo a 

interação entre diversas áreas de manifestação artística – artes visuais, design, cinema, 

literatura, multimédia e artes do espetáculo – e arquitetura. 

Ponto de encontro aqui 

 

Presenças: produtora de cinema Bando à Parte, realizador e produtor vimaranense Rodrigo 

Areias, representantes da Revolve (promotora e editora), Elephant Musik (promotora), 

Capivara Azul (promotora) e do coro comunitário Outra Voz.  

 

17:45 - Visita ao Bairro C com artistas presentes no circuito, Guimarães 

Projeto que pretende reinterpretar discursivamente uma estratégia de desenvolvimento para a 

cidade assente na cultura, na criatividade, no conhecimento e na ciência. Mais do que um evento 

ou conjunto de eventos, procura-se, através da Arte, a experimentação de um modelo de 

construção do futuro preconizado para Guimarães. 

18:30 – Regresso a Lisboa. 

 

 

https://www.loversandlollypops.net/
https://7maravilhas.pt/portfolio/banda-plastica-de-barcelos
https://goo.gl/maps/eNLEd3mw5puvCEkr7
https://www.centroaaa.org/
https://goo.gl/maps/XiRqqEVH6KRb11648
https://www.bandoaparte.net/
https://rvlv.net/

