




Sendo Viana do Castelo um concelho apai-
xonado por folclore, é com alegria que, en-
tre 16 e 22 de julho, a cidade vai acolher a 
XXII edição do Festival de Folclore Interna-
cional do Alto Minho. Este ano, o Festival 
vai contar com 200 dançarinos de 6 países 
convidados, num momento de convívio, 
troca de conhecimentos, proporcionando 
espetáculos de rara beleza.
Os grupos de Viana do Castelo serão os 
anfitriões, acolhendo com o nosso habi-
tual calor humano os grupos participantes, 
vindos da Bolívia, Polónia, Colômbia, Peru, 
Guiné Bissau e Itália. Estou certo de que a 
nossa Praça da República, praça rainha e 
sede do evento, vai voltar a encher!

xxii festival 
de folclore
internacional
alto minho

O Festival de Folclore Internacional é uma 
belíssima homenagem ao nosso folclore, 
uma forma de darmos a conhecer uma 
das nossas maiores tradições e também 
uma maneira de aprendermos com os 
grupos internacionais, que certamente nos 
ajudarão a crescer.
Deixo o convite para que vianenses e turis-
tas possam visitar Viana do Castelo ao lon-
go desta semana de Festival de Folclore 
Internacional do Alto Minho, com a certeza 
de que todos os espetáculos serão motivo 
para amarmos ainda mais o nosso folclore.

O Presidente da Câmara Municipal

JOSé MARIA COStA



Comissão de Honra
Presidente da Câmara Municipal
de Viana do Castelo

Sua Excelência Rev.ª D. Anacleto Cordeiro 
Gonçalves de Oliveira, Bispo da Diocese de 
Viana do Castelo

Presidente da FUNDAÇÃO INAtEL

Presidente da Direcção da VianaFestas

Presidente da Entidade Regional de turismo 
do Porto e Norte de Portugal

Presidente do C.I.O.F.F. Portugal

Presidente da Direcção da AEVC (Luís Ceia)

organização
VianaFestas e Comissão Executiva do Festival

apresentação dos espeCtáCulos
Diana Cruz

Jorge Pinheiro

ConCepção gráfiCa do Cartaz
Elvino Oliveira

impressão
Felprint

design do símbolo do festival
Rui Carvalho

luz e som
GAM, Galeria de Arte Musical 
– Viana do Castelo 

Comissão exeCutiva
Maria José Xavier

José Alberto Gigante

Miguel Cruz

Jorge Pinheiro

Vanessa Pedro

Francisco Vieira

Carla Veloso

Ariana Coelho

Sofia Dias

Ana Lima

Filipe Delgado

Gabriel Carneiro

Ronda típica de Carreço

Grupo Etnofolclórico “Renascer” de Areosa

Grupo Folclórico de Viana do Castelo

Grupo Danças e Cantares da Casa do Povo  
de Vila Nova de Anha

Rancho Folclórico do Centro Social, Desportivo 
e Cultural de Outeiro

Câmara Municipal de Viana do Castelo - Gil Viana

Porto e Norte de Portugal - Paulo Carrança

AEVC - Fernando Faria

AGFAM - Manuel Arieira

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)





—

16
segunda-feira 

15h00 - 00h00
Recepção dos Grupos e alojamento.

—

17 
terça-feira
15h00
Atuações/desfile pelas Ruas da cidade 
(roteiros convergentes)

17h30
Recepção oficial na Porta Mexia Galvão.

20h00
Jantar/Convívio no Castelo
Santiago da Barra.

—

18
Quarta-feira
10h30
Atuação em Instituições  
de solidariedade social

22h00
GALA DE ABERTURA  
na Praça da República, em Viana  
do Castelo, com participação dos grupos 
folclóricos de: Polónia; Itália; Colômbia; 
Bolívia; Guiné Bissau; Peru; Portugal  
e participação especial: INAC - Insituto 
Nacional das Artes do Circo

—

19
Quinta-feira 
10h30
Atuação em Instituições  
de solidariedade social.

22h00
GALA DA UNIÃO  
na Praça da República, em Viana  
do Castelo, com os grupos folclóricos: 
Guiné, Polónia; Perú; Portugal  
e participação especial: Grupo Folclórico 
da Casa do Povo de Lanheses  
e Rancho Folclórico do Centro Social, 
Desportivo e Cultural de Outeiro.

—

20
sexta-feira 
15h00
GALA DA FAMÍLIA 
no Centro Cultural de Viana do Castelo, 
com participação dos grupos folclóricos de: 
Polónia; Itália; Colômbia; Bolívia; Guiné 
Bissau; Perú; Portugal.

22h00
GALA SANTOINHO  
na Fundação Santoinho, em Darque,  
com participação dos grupos folclóricos de: 
Polónia; Itália; Colômbia; Bolívia; Guiné 
Bissau; Perú; Portugal e participação 
especial: Grupo de Danças e Cantares  
da Casa do Povo de Vila Nova de Anha.

16 — 22 Julho 2018
PROGRAMA



—

21
sábado
10h00 - 13h00
VIANA SENSORIAL
– 1 CIDADE 5 SENTIDOS 

VISÃO/AUDIÇÃO
– EXIBIÇÕES DE DANÇA em diferentes 
locais da cidade - tODOS OS GRUPOS

PALADAR / OLFATO
- MOStRA DE PRODUtOS
Comércio de produtos/gastronómicos 
pelos grupos Internacionais
- tODOS OS GRUPOS

TATO – EXPOSIÇÃO DE tRAJES 
Exposição de um traje de cada grupo 
visitante nos paços do concelho

Local: Praça da República
/ Porta Mexia Galvão

22h00
GALA DA FRATERNIDADE  
na Praça da República, em Viana  
do Castelo, com os grupos folclóricos: 
Bolívia; Colômbia; Portugal  
e participação especial: Rancho Folclórico 
das Terras de Geraz do Lima  
e Ronda Típica de Carreço

—

22
domingo - todos os grupos
12h00
Missa no templo de Santa Luzia  
com todos os grupos.

13h00
Piquenique em Santa Luzia.

17h30
Atuações/desfile pelas Ruas da cidade 
(Estação – Avenida – Praça da Liberdade)

22h00
GALA DE ENCERRAMENTO 
na Praça da República, em Viana  
do Castelo, com participação dos grupos 
folclóricos de: Polónia; Itália; Colômbia; 
Bolívia; Guiné Bissau; Perú;  
Portugal e participação especial:  
Grupo Etnofolclórico RENASCER  
de Areosa.

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. 



Bolivia, é uma instituição cultural, que se espe-
cializou em formar pessoas na arte da dança 
folclórica, apoiando-se na técnica do ballet 
clássico (estilo de dança) e de vários estilos de 
dança como: Jazz e Contemporâneo.

A escola de dança tem vindo a formar pes-
soas através de encenação ténue e dedicada, 
procurando incutir valores culturais aos seus 
estudantes, tais como reconhecer as distintas 
danças tradicionais da Bolívia e do mundo.

O elenco que compõe este bailado dedica-se 
a experimentar novos tipos de dança com o 
objetivo de melhorar a sua técnica, ou seja, en-
saiam ballet clássico básico, realizam exercícios 
de coordenação dos movimentos mediante o 
estilo de jazz e, procuram alcançar expressões 
corporais mediante o estilo contemporâneo, no 
entanto, todas estas técnicas só se completam 
juntando a força e a paixão de cada um dos seus 
estudantes. Para esta instituição é importante 
demonstrar aos estudantes que a dança não 
tem limites, ou seja, nunca se termina de superar 
ou de melhorar, sendo um longo processo. 

Um aspeto importante a reter é que esta insti-
tuição abre as portas a todas as pessoas sem 
distinguir raça, religião ou classe social, tentan-
do premiar as pessoas mais dedicadas e res-
ponsáveis.

BOLÍVIA

ESTuDIO DE DANzA y ARTE ExPRESIONES BOLIVIA



Fundado a 1 de agosto de 1979 pelo seu dire-
tor Fernando Urbina Chuquin, com o objetivo 
de brindar o público nacional e internacional 
com um espetáculo representativo do folclore 
Colombiano. 

A promoção e difusão do folclore colombia-
no, dos seus costumes, danças, trajes típicos e 
música, constituíram a razão e sentido da sua 
existência desde sua criação. O Ballet tierra 
Colombiana é um dos mais representativos ao 
nível profissional no seu país.

Este grupo caracteriza-se pelo seu trabalho de 
investigação como base para a formação de 
bailarinos, bem como pelo seu estilo particular, 
coordenação, técnica, belos trajes e riqueza 
coreográfica. O seu repertório extenso e rico 
inclui mais de 150 coreografias com expressões 
típicas das diferentes zonas folclóricas da Co-
lômbia. Este grupo fundiu a técnica de dança 
com a essência do folclore e mostra a criação 
de um equilíbrio perfeito no palco.

A sua primeira apresentação foi reconhecida 
com o prémio Zipa de Ouro pelo melhor es-
petáculo em Bogotá, sendo que desde então, 
este grupo tem vindo a realizar espetáculos de 
sucesso reconhecido, nas melhores salas da 
Colômbia e do mundo.

COLÔMBIA

FOLCLóRICO TIERRA COLOmBIANA



O grupo cultural guineense, ‘Netos de Bandim’, 
celebra os 18 (dezoito) anos de cultura, diploma-
cia cultural e promoção da imagem positiva da 
Guiné-Bissau além-fronteiras. 

Criado no dia 12 de Novembro do ano 2000 e 
batizado com o nome de Grupo Cultural “Netos 
de Bandim” tem como finalidade de criar um 
ambiente de integração sociocultural para as 
crianças e jovens do bairro de Bandim, no con-
texto pós guerra civil de 7 de junho de 1998.

Sob coordenação do ativista cultural, Ector Dio-
genes Cassamá (Negado), o grupo cresceu ao 
longo dos anos, ganhando grande notoriedade 
na divulgação da música tradicional e da dança 
tradicional da Guiné-Bissau a nível nacional e in-
ternacional. Por outro lado o grupo introduziu os 
componentes de teatro e poesia como forma de 
transmitir a sua mensagem. Hoje os  ‘Netos de 
Bandim’ contam com a participação de jovens 
de toda a cidade de Bissau.

Os responsáveis do grupo cultural de momento 
no país elegeram como prioridade: continuar a 
ser aquela organização que luta pela prevenção 
e combate à exclusão social entre as crianças e 
jovens, integrando a necessidade de salvaguar-
da, valorização, e divulgação do património cul-
tural guineense.

GUINÉ BISSAU

GRuPO CuLTuRAL “NETOS DE BANDIm”



ITáLIA

O Grupo Folclórico “triskelion” de Roccalumera 
(ME), foi criado em 2010 nos termos do Decreto 
Presidencial 633/72, e pertence à FITP “Fede-
ração Italiana de tradição Popular”. Os obje-
tivos que o grupo pretende perseguir e, que 
se encontram especificamente mencionados 
nos seus estatutos, visam a recuperação dos 
costumes da tradição local e a promoção de 
iniciativas linguísticas e culturais. As suas per-
formances incluem música, dança e represen-
tação figurativa de antigos ofícios e eventos da 
aldeia, relacionados com o religioso, civil, social 
e folclórico.

Os seus espetáculos foram criados/montados 
respeitando a originalidade da mensagem que 
querem representar. Para os trajes, cujo traço é 
mostrado em algumas estampagens da antiga 
tradição de Messina, foram utilizados tecidos 
simples como o algodão para “faddetta” de 
mulheres e veludo para” calções” de homens. 
Em cada componente reside a consciência de 
representar a projeção transversal das necessi-
dades sociais tradicionais que continuam a ser 
transmitidas.

GRuPPO FOLCLORICO “TRISkèLION” DE ROCCALumERA



PERÚ

CENTRO DE FOLkLORE DE uNIVERSIDAD PERuANA CAyETANO HEREDIA

A Universidade Peruana Cayetano Heredia fun-
ciona como um difusor de investigação, ciência 
e cultura, num contexto de uma sociedade cada 
vez mais exigente na formação de profissionais 
que contribuam para o seu desenvolvimento, 
não podendo ignorar as vivências e costumes 
do seu povo, razão pela qual, este grupo de alu-
nos se uniram há 29 anos e desde essa altura 
tem vindo a contribuir na tarefa de valorizar e 
difundir o seu folclore.

O Centro de Folklore da Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, foi formado a partir do entu-
siasmo e dedicação dos seus alunos que quise-
ram retomar os seus costumes ancestrais. Estes 
alunos abrem a sua alma ao que é disciplina e 
expressão de arte, estudando, aprendendo e 
aproveitando esta agradável tarefa, permitindo 
que os valores culturais exerçam a sua força 
modeladora na sua formação académica e es-
piritual, respondendo por sua vez às exigências 
plantadas pelos próprios com uma entrega que 
enche de orgulho a sua instituição. 

As suas oficinas procuram transmitir aos seus 
membros as inúmeras danças do seu País ba-
seadas nos seus costumes e tradições. Ao lon-
go dos seus 29 anos de existência, este grupo 
já realizou mais de 600 apresentações a nível 
nacional e internacional, tendo a sua qualidade e 
profissionalismo sido amplamente reconhecida.



POLóNIA

O Folk Song and Dance Ensemble “Wrocław” 
utiliza músicas e danças folk representativas da 
Baixa Silésia, este grupo carrega orgulhosamen-
te o nome da sua cidade natal – Wroclaw, uma 
das maiores cidades da Polónia. Este grupo está 
em atividade de forma ininterrupta a 66 anos 
desde a sua fundação em 1952, reunindo entu-
siastas do folclore - principalmente amadores, 
estudantes e funcionários de todas as profis-
sões, juntamente com artistas profissionais. 

O grupo é composto por cantores, dançarinos e 
músicos, num total de cerca de 50 pessoas.

O grupo atuou em palcos locais de Wroclaw e 
da região da Baixa Silésia, bem como noutros 
destinos, tendo o mesmo ao longo da sua his-
tória, visitado numerosos países - apenas para 
mencionar alguns deles: França, Ucrânia, Alema-
nha, EUA, México, Austrália - e Portugal, estando 
muito feliz por voltar!

O repertorio do “Wroclaw” consiste em músicas 
e danças vindas de diferentes regiões da Poló-
nia, todas executadas com os seus belos trajes 
tradicionais, que vão mudando durante o seu 
espetáculo, o que torna ainda mais colorido e ví-
vido. Este grupo está feliz em poder compartilhar 
o seu folclore alegre e energético com o público 
português.

Folk Song and dance enSemble “WrocłaW”





Casa.Peixoto/ www.casapeixoto.pt 

LISBOA
E.N.10, Armazéns 1, 2 e 3
2600-464 Alhandra
T. 219 518 220 | F. 219 518 229

VIANA DO CASTELO (SEDE)

Zona Industrial 1ª Fase
4935-231 Neiva
T. 258 359 800 | F. 258 359 805

GUIMARÃES (SHOWROOM)
R. Eduardo Manuel de Almeida, 704
Loja 5 - Creixomil
4835-045 Guimarães
T. 253 542 162 | F. 253 542 164

PORTO
R. António Feliciano Castilho, 1126
4425-617 Pedrouços
T. 229 783 400 | F. 229 783 409

BRAGA
Avenida Sequeira, 80
4705-629 Sequeira
T. 253 149 900 | F. 253 149 905

CONHEÇA OS NOSSOS ARTIGOS DE JARDIM. VISITE AS LOJAS CASA PEIXOTO!







AGRAdeciMentO esPeciAl
INAC - Instituto Nacional de Artes do Circo

Grupo Folclórico da Casa do Povo de Lanheses

Rancho Folclórico das terras de Geraz do Lima

Academia JADANÇA (João e Alcina)

Pousada de Viana do Castelo

Pe. Vítor Rocha

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

Guias dos grupos da Comissão Executiva  
do Festival

Fundação INAtEL

AVIC / Fundação Santoinho

Rancho típico da Amorosa - Leça da Palmeira

Grupo Folclórico Cancioneiro de Cantanhede

Confraria de Santa Luzia

Externato Maria Auxiliadora



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
Congregação de N. Sra. da Caridade

Associação de Reformados de Viana do Castelo

Casa dos Rapazes de Viana do Castelo

Lar de Santa teresa

Posto de Assistência Social de Alvarães

Centro Paroquial e Social Riba Lima - Lanheses

Centro Social e Paroquial de N. Sra. de Fátima

Centro Social e Paroquial de Vila Nova de Anha

Casa do Pessoal do Hospital de Sta. Luzia

Lar de Chafé

Centro Social e Paroquial de Deão

Santa Casa da Misericórdia de Caminha  
- Lar Sta. Rita (Âncora)

Centro Social e Cultural da Meadela
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