




Viana do Castelo tem profundas tradições 
no folclore e é mesmo considerada a cap-
ital do folclore. O nosso traje à vianesa, o 
primeiro a ser certificado no país, é motivo 
de orgulho e a constatação de que sabe-
mos preservar intactas as nossas mel-
hores e maiores tradições.

Esta genuinidade que nos carateriza e que 
se tornou num dos motivos que levam 
mesmo o executivo municipal a preparar 
uma candidatura a Capital Europeia da 
Cultural no horizonte de dez anos, é trans-
versal a vários países de todo o mundo 
que, com mestria, têm sabido preservar a 
riqueza da sua etnografia, das suas danças 
e da sua cultura.

xxi festival 
de folclore
internacional
alto minho

Ora, a 21ª edição do Festival de Folclore 
Internacional do Alto Minho é uma ex-
celente montra desta mesma preservação 
e da qualidade dos grupos que, tendo em 
vista a originalidade da sua cultura, a man-
tém intacta através das danças, dos trajes 
e da cultura tradicional. Este evento cul-
tural promove também a cooperação e a 
tolerância entre os povos, de acordo com 
as regras do CIOFF.
Para dar uma maior visibilidade e trazer 
para Viana do Castelo a diversidade mun-
dial do folclore, este grande festival in-
ternacional foi antecipado e promete ser 
o cabeça de cartaz da programação de 
Verão em Viana do Castelo.

Aproveito aqui para dar o devido agradeci-
mento à organização deste grande evento 
que, estou certo, será um enorme sucesso 
e apelo aos vianenses que se deixem en-
volver pelos sons do mundo.

O Presidente da Câmara Municipal

JOsé MArIA COstA



Comissão de Honra
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sua Excelência rev.ª D. Anacleto Cordeiro 
Gonçalves de Oliveira, Bispo da Diocese de 
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vianafestas – associação promotora 
das festas da Cidade de viana do Castelo

Avenida de Cabo Verde, Lote 18
Parque Empresarial Praia Norte
4900-350 Viana do Castelo

t. 258 809 394
vianafestas@vianafestas.com 

festivalaltominho@gmail.com
www.vianafestas.com ou facebook
(http://facebook.com/FFIAltominho)



17
segunda-feira 
recepção dos Grupos Folclóricos 
estrangeiros e alojamento.

—

18 
terça-feira

15h00
Concentração no Largo da Estação de 
todos os grupos estrangeiros e desfile 
pelas ruas da cidade.

17h30
Recepção oficial na Porta Mexia Galvão.

20h00
Jantar/Convívio na Quinta do Santoinho.

—

19
Quarta-feira

Manhã
Visita e atuação em instituições de 
solidariedade social e empresas do distrito 
de Viana do Castelo, à frente referidas.

22h00
GALA DE ABERTURA, na Praça da 
república, em Viana do Castelo, com 
participação dos grupos folclóricos de: 
Angola; Argentina; Benin; Eslovénia; 
México; Rússia; Sérvia.

20
Quinta-feira 

Manhã
Visita e atuação em instituições de 
solidariedade social e empresas do distrito 
de Viana do Castelo, à frente referidas.

22h00
GALA DA UNIÃO, na Praça da república, 
em Viana do Castelo, com os grupos 
folclóricos: Angola; Argentina; Benin; 
Sérvia e participação especial do Rancho 
Folclórico das Lavradeiras de Vila 
Franca.

—

21
sexta-feira 

15h00
GALA DA FAMÍLIA, no Centro Cultural de 
Viana do Castelo, com participação dos 
grupos folclóricos de: Angola; Argentina; 
Benin; Eslovénia; México; Rússia; Sérvia.

22h00
GALA SANTOINHO, na Fundação 
santoinho, em Darque, com participação 
dos grupos folclóricos de: Angola; 
Argentina; Benin; Eslovénia; México; 
Rússia; Sérvia.

17 — 23 Julho 2017
PROGRAMA



22
sábado

10h00
VIANA DANÇA AO RITMO DO MUNDO, 
workshops de dança em diferentes 
locais da cidade com todos os grupos 
estrangeiros e grupos vianenses.

15h00
Atuações e desfiles pelas ruas da cidade.

22h00
GALA DA FRATERNIDADE, na Praça 
da república, em Viana do Castelo, com 
os grupos folclóricos: Benin; Eslovénia; 
México; Rússia e participação especial 
do Grupo Folclórico de Santa Marta de 
Portuzelo.

22h00
GALA NO MUNICÍPIO DE VILA VERDE

23
domingo

15h00
Atuações e desfiles pelas ruas da cidade.

22h00
GALA DE ENCERRAMENTO, na Praça 
da república, em Viana do Castelo, com 
participação dos grupos folclóricos de: 
Angola; Argentina; Benin; Eslovénia; 
México; Rússia; Sérvia.

nota: 

Em caso do tempo o não permitir, as Galas anunciadas para a Praça da república, serão transferidas 
para o Centro Cultural de Viana do Castelo. 



Ballet njinga mbande é um grupo de dança 
tradicional angolano cujo grande objetivo é o 
engrandecimento da cultura nacional

A Cultura e um conjunto de manifestações ar-
tística de um povo. A dança e uma das três ar-
tes da antiguidade ela é espontânea e se revela 
como sendo uma linguagem corporal

O grupo (Ballet Njinga Mbande) foi fundado no 
dia 10 de junho de 2013, com objetivo de divulgar 
as varias danças do nosso país (Angola).

O ballet Njinga Mbande, é composto por 19 
elementos com vasta experiência no mundo da 
dança. O grupo fez a sua estreia no dia 28 de 
abril de 2015, na sala da liga africana.

RepoRtoRio do Ballet NjiNga MBaNde

Dança Kudima: dança semba, esta dança re-
presenta o trabalho que é feito pelos dos cam-
poneses no campo, começando com a pre-
paração da terra, a plantaçao das sementes e 
por fim a recolha dos produtos que é feito com 
movimentos carateristico do nosso país.

Dança rainha njinga: é uma dança onde se re-
presenta a luta desempenhada pela rainha njinga 
mbande na unificacao dos reinos, onde a forca, o 
grito e o salto são as bases dos movimentos.

Forca dos indignas: dança guerreira, onde se 
representa a resistencia do povo angolano nas 
grandes batalhas para defesa das suas terras.

Mukixi: e uma figura mascarada com funcões 
especifica na escola da vida, esta figura perten-
ce à região leste de Angola.

Os mascarados são os protetores das crian-
cas que são submetidas a circuncisao no ritual 
mukanda.

Chianda: e uma dança do ritual mukanda, nes-
te ritual os pais solicitam os grandes mestres 
para que os seus filhos facam parte da escola 
da vida (circuncisão) onde são submetidos a 
varios ensinamentos afim de se tornarem gran-
des homens do futuro.

Xinguilamento: e um ritual dos habitantes da 
ilha do cabo, que envolvem a tradicao. A comu-
nicação com os seus entes queridos é funda-
mental, percebendo-se assim a presença dos 
kalundus. Destacar que o uso de panos verme-
lhos com missangas pretas, brancas e verme-
lhas, a utilização do luando ou esteira, a panela 
de barro tambem é importante.

todo este trabalho so é possivel com a participa-
ção de marimbeiros, percucionistas e bailarinos.

aNgola

BALLET NjINGA MBANDE 



A AsOCIACIÓN FOLKLÓrICA “EstAMPAs 
NOrtEÑAs”, de Pirané - Formosa - Argentina 
iniciou suas atividades em maio de 1988, quan-
do um grupo de pessoas, a maioria jovens, de-
cidiram formar uma organização para resgatar, 
promover e projetar a verdadeira cultura tradi-
cional da Argentina, em geral e principalmente 
a formosenha, particularmente. tem em sua 
direção o Professor ruben Luciano Vergara.

ritmo, intensidade e força: no mesmo compas-
so das botas, que dão passos firmes no palco, a 
Argentina impõe sua cultura através da música 
e da dança. Não há como negar: o folclore ar-
gentino enche os olhos, a mente e o coração. A 
paixão que emana dos bailarinos – que entre um 
tango e outro se entregam à arte – parece che-
gar ao público. No Festival, a rivalidade fica de 
lado e é unanimidade: o país é dono dos aplau-
sos mais calorosos, das reações mais efusivas e 
de um público a cada edição mais apaixonado.

Oferecendo uma grande variedade de ativi-
dades culturais que se refletem em diferentes 
expressões artísticas, a Argentina mantém a 
tradição do país nas danças e músicas e apre-
senta parte da história do país em cada gesto. 
reconhecida em todo o mundo pelo tango, 
a Argentina apresenta outras danças com a 

mesma intensidade: a chacarera, folclore vivo, 
é parte da cultura popular; o chamamé, dança 
típica do norte do país, é uma dança valseada 
inspirada na tradição espanhola ou, ainda, a 
zamba, onde o lenço é indumentária principal.

A Associação Folclórica Estampas Norteñas, de 
Formosa, surgiu a partir da inspiração de baila-
rinos que decidiram se unir para resgatar, pro-
mover e projetar a verdadeira cultura tradicio-
nal do país, especialmente a nortenha. Dirigido 
pelo professor rúben Luciano Vergara, o grupo 
se dedica, especialmente, ao chamamé, dança 
que também está presente na cultura gaúcha e 
paraguaia e que é considerada uma união en-
tre a cultura guarani e europeia.

Até então, a experiência tem sido valiosa e, efe-
tiva. A proposta inicial se concretiza a cada nova 
ação e o trabalho desenvolvido pelo grupo, que 
se dedica, também, a divulgar a cultura argen-
tina através de estudos e pesquisa, vem sendo 
divulgado por todo o país recebendo, inclusive, 
destaque entre as companhias de dança e apoio 
para atividades e projetos inéditos na província. 
Ainda, o grupo foi incorporado à seção Nacio-
nal do CIOFF Argentina, compartilhando não só 
ideal, mas trabalhando ativamente para cumprir 
os múltiplos objetivos da entidade.

aRgeNtiNa 

ASOCIACIÓN FOLKLÓRICA 
“ESTAMPAS NORTEÑAS”



Toniwakpon é o nome do grupo na língua local, 
o ‘Fon’, que significa traduzido do francês “Deixe 
o mundo e vêm para ver.” é por esta razão que 
o diretor Norbert Dossou Ahouansou criou este 
grupo de dança e música beninense tradicional. 
é um grupo que reúne talentosos jovens beni-
nenses cuja principal vocação é a conservação 
da herança cultural beninense através da músi-
ca, canções, danças, teatro, histórias e poemas.

No cenário musical, este grupo tem cantores 
que acompanham os músicos e que utilizam 
instrumentos tradicionais africanos (percussão), 
como são os diferentes gongos, castanholas, ca-
baças e tam-tams. 

A riqueza de conhecimento permite aos com-
ponentes do grupo, abordar diversas disciplinas, 
com o objetivo de propor abordagens diferentes 
no campo cultural.

Excelentes dançarinos, alternam também entre a 
percussão Africana e outros instrumentos tradi-
cionais. suas canções pontuam a ação, buscando 
a autenticidade completa do espetáculo permi-
tindo levar o espectador a uma jornada espiritual 
para o país do Vudu e da cultura beninense. O 
diretor e fundador do grupo toniwakpon Benin 
é Norbert Dossou Ahouansou, grande dançari-
no e músico desde muito pequeno que coloca 
o seu coração para a tarefa de recrutamento e 
formação de artistas populares de forma a ga-
rantir a autenticidade dos shows e colaborando 
com as autoridades culturais de seu país na di-
namização de diversos eventos culturais. seus 
numerosos estudos de investigação e formação 
permitiram-lhe aprofundar e transmitir toda a ri-
queza multicultural de Benin.

BeNiN

GRUPO TONIWAKPON



eslovéNia

Group KuD oton Župan I  ARTI E  

O grupo de folclore KUD Oton Župancic Artice 
foi criado em 1967. é parte de uma Associação 
Cultural que tem o nome de Oton Župancic, um 
dos mais importantes poetas eslovenos.

Este grupo vem de uma pequena aldeia Artice 
que está situada na parte leste da Eslovénia, a 
5 km da cidade Brežice.

O repertório completo do grupo adulto con-
siste em mais de vinte danças de oito regiões 
diferentes na Eslovênia: Bela Krajina, Dolenjska, 
Gorenjska, Štajerska, Kozjansko, Koroška, Prek-
murje e Brežice.

Tem uma enorme riqueza de recolhas ao nível 
folclórico, que apresentam em toda a Eslovénia 
e no exterior. Já participou de diferentes festivais 
folclóricos internacionais na Áustria, Bósnia e 
Herzegovina, Polónia, Itália, Alemanha, Escócia, 
Croácia, Macedônia, república Checa e França.

Ao tocar no palco, o grupo folclórico é acom-
panhado de violinistas folk usando diferentes 
instrumentos, como acordeão, clarinete, con-
trabaixo, violino, barítono e outros. O progra-
ma do grupo está cheio de danças vivas com 
música folclórica tradicional, incluindo pedaços 
de valsa, estacionário, mazurka, sotis, polka e 
outros, as coreografias consistem também em 
músicas populares e em jogos folclóricos.

O objetivo do grupo é preservar e promover a 
tradição da dança e música e formar uma ami-
zade de longa duração com os amigos de todo 
o mundo. Em Portugal, o grupo apresentará 
danças típicas de 4 regiões eslovacas: Goren-
jska, Koroška, Prekmurje e Dolenjska.



México

COMPAÑÍA DE DANzA MéXICO VIVO

A companhia de dança “México Vivo” formada 
pelo mestre sergio Paredes Duran, fez o seu ca-
minho para revitalizar as tradições, a cultura e a 
dança folclórica mexicana.

É objetivo da companhia e do seu Diretor Artís-
tico, divulgar os diferentes grupos sociais e cul-
turais, e as suas tradições folclóricas através de 
trabalhos coreográficos elaborados, levando o 
público a tomar consciência dos vários eventos 
culturais e etnológicos conseguindo transmitir 
uma obra artística.

Esta companhia teve apresentações nos melho-
res cinemas no México como o teatro de Dan-
ça, teatro da Cidade, teatro Julio Castillo, raul 
Flores Canelo, artes cênicas, teatro ferrocarrile-
ro, Jimenez rueda, Hidalgo teatro, Auditório 
Nacional, Antonio caso, entre outros, também 
representou o México em vários festivais inter-
nacionais de dança nos países da Bélgica, Fran-
ça, Holanda, taiwan, rússia, Portugal, Espanha, 
Colômbia e Itália, onde obteve o prémio ‘OsCAr 
DO FOCLOrE” para melhor interpretação do fol-
clore tradicional.



Rússia

“Nartjasa” foi fundada em 1994 como um cole-
tivo de dança folclórica e música de Kabardi-
no-Balkaria, uma das repúblicas autónomas da 
rússia Federada, que estão localizados no sopé 
norte do Grande Cáucaso fazendo fronteira com 
a Europa e Ásia. A história deste povo em nada 
tem sido simples, fruto de lutas intermináveis 
contra invasores estrangeiros. Mas nada conse-
guiu destruir o amor à liberdade desse povo e o 
seu vasto património cultural. 

Na sua composição tem um corpo de dan-
ça composto por 24 pessoas e um grupo de 5 
músicos que tocam instrumentos tradicionais 
do Cáucaso, como acordeão, zurna, pkhatich, 
shikapshina, tamboretes e outros. A idade dos 
artistas é de 16 a 25 anos.

A apresentação em palco deste grupo assen-
ta na música nacional e danças como “Kabar-
dinka”, “Lezguinka”, “balkaros Dance”, “Dança 
com punhais” entre elas composições coreográ-
ficas que refletem a vida quotidiana das pessoas. 

Durante a dança transparecem as regras muito 
rígidas deste povo. Por exemplo em algumas 
danças, o homem não pode nunca tocar a mu-
lher, sendo os seus movimentos muito modes-
tos e discretos.

Em cada espetáculo o público pode desfrutar da 
experiência dos seus membros bem como apre-
ciar a beleza e graciosidade das jovens bailari-
nas. Ao nível dos trajes o grupo usa trajes nacio-
nais coloridos e enfeites populares caucasianos.

Este grupo é famoso na rússia, participando em 
diversas competições nacionais de arte popular 
em concertos na tV tendo já participado em 
festivais em França, Alemanha, Holanda, Itália, 
Espanha, turquia entre outros.

FOLK DANCE ENSEMBLE «NARTKHASA» DE NARTKALA 
DA REPúBLICA AUTÓNOMA DA KABARDINO - BALKARIA



ABRAŠEVIC FOLK ENSEMBLE SERBIA

séRvia

“Abraševic” companhia artística de Belgrado foi 
fundada em 12 de novembro de 1905. é uma 
das mais antigas companhias artísticas amado-
ras na sérvia. Hoje em dia “Abraševic” tem mais 
de 1.200 membros, agrupados em 10 seções, 
tais como: Folk Ensemble dança incluindo três 
conjuntos, as crianças seção de dança folcló-
rica, coro misto, popular música de orquestra, 
companhia de teatro amador, seção de artes 
visuais, seção de ballet moderno, povos escola 
de dança, secção de veteranos. Folk Ensemble 
de Dança é a seção mais importante na empre-
sa e tem cerca de 400 bailarinos.

O Programa executado pelo grupo “Abraševic”  
foi criado e artisticamente enriquecido pelos 
mais proeminentes artistas, maestros, coreó-
grafos, compositores, diretores, e um grande 
número de artistas famosos e conhecidos tive-
ram suas carreiras a começaram neste grupo.

O grupo “Abraševic” e a sua orquestra cum-
prem este ano 109 anos. Neste longo período 
de tempo, a qualidade deste grupo artístico 
ganhou uma reputação invejável no país e no 
exterior. Um segmento especialmente impor-

tante do seu trabalho é a preservação do pa-
trimônio cultural original desta parte da Europa 
e dos Balcãs.

A funcionar ativamente neste grupo estão 
conjuntos de dança (escola de dança popular, 
conjuntos de crianças, conjuntos júnior, sénior 
e veterano), bem como a orquestra folk.

O conjunto popular “Abraševic” tem uma longa 
tradição, qualidade e tendo obtido um grande 
número de elogios e prémios. Além de perfor-
mances em todo o país, este conjunto tem sido 
um artista convidado em um grande número 
de países: Portugal, Espanha, França, Itália, Es-
lovênia, rússia, Grécia, Canadá, Israel, México, 
Bélgica, Holanda, Alemanha...

Este grupo é um dos poucos desta parte da 
Europa, que se apresentou durante o seu tour 
nos EUA nas salas de concertos mais famosas, 
como Carnegie Hall em Nova York e Kennedy 
Center, em Washington.



AGRAdeciMentO esPeciAl

Ana Ferreira

Francisco Vieira

ricardo Paz

rancho Folclórico das Lavradeiras de Vila Franca

Grupo Folclórico de santa Marta de Portuzelo

Banda Filarmónica da Associação Musical
de Vila Nova de Anha 

FestivAl c.i.O.F.F.

(Conseil International des Organisations de Festivals 
de Folklore et d’Art’s traditionnels)

APOiOs e cOlAbORAçãO

Câmara Municipal de Viana do Castelo

Câmara Municipal de Vila Verde

Externato Maria Auxiliadora – Areosa  – Viana do Castelo

Guias dos grupos da Comissão Executiva do Festival

Fundação INAtEL

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste

AVIC / Fundação santoinho

rancho Folclórico da Casa do Povo de Barbeita

Rancho Típico da Amorosa



A Declaração Universal da UNEsCO sobre a diversi-

dade cultural foi adoptada por unanimidade em 2001, 

onde os Estados reafirmaram a convicção de que o 

diálogo intercultural constitui o melhor testemunho 

para a paz, rejeitando categoricamente a tese dos 

conflitos inelutáveis entre culturas e civilizações.

http://www.unesco.org

Em Portugal foi publicado o Decreto-Lei nº 139/2009 

de 15 de Junho, onde é estabelecido o regime Jurídico 

de salvaguarda do Património Cultural Imaterial em 

harmonia com a Convenção para a salvaguarda do 

Património Cultural Imaterial, adoptada na 32ª Confe-

rência Geral da UNEsCO, em Paris em 17 de Outubro 

de 2003.

- Identidade, Diversidade e Pluralismo;

- Diversidade Cultural e Direitos do Homem; 

- Diversidade Cultural e Criatividade;

- Diversidade Cultural e solidariedade.

AGRAdeciMentO às 
instituições de RecePçãO

APPACDM / CEFPA – Centro de Educação 
e Formação Profissional de Areosa

Posto de Assistência social de Alvarães 

Centro social e Paroquial de Vila Nova de Anha 

Associação de reformados de Viana do Castelo

Casa do Pessoal do Centro Hospitalar 
do Alto Minho – Viana do Castelo

Centro social e Paroquial de Nossa senhora de 
Fátima – Viana do Castelo

Junta de Freguesia de Outeiro 

Centro Paroquial e social riba Lima – Lanheses 

Centro social de Paroquial de santa Marta de Portuzelo

Lar de santa teresa – Viana do Castelo 

Lar de são José – Casa dos rapazes – Viana do Castelo 
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