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O espaço: o que é?

A vaga - espaço de arte e conhecimento é a nova sede da Associação
Anda&Fala em Ponta Delgada, e pretende dotar a cidade de um espaço
vocacionado para as artes contemporâneas, com uma programação regu-
lar e pluridisciplinar que envolve a apresentação e o acolhimento de pro-
jetos expositivos, performances, conversas, workshops, lançamentos de 
edições de artista e de design.

A criação da vaga resulta de uma conjugação oportuna de ambições - ambições internas 
da Anda&Fala, e ambições da associação para a cidade de Ponta Delgada e para a região 
dos Açores, enquanto geografia de referência nos domínios da cultura e da produção ar-
tística atual. Passados dez anos da sua fundação, tornava-se imperativo encontrar um es-
paço de trabalho e um armazém que permitisse apoiar a atividade regular da associação. 

A atuação da Anda&Fala progrediu para um programa continuado de atividades, que 
atualmente se desenvolve ao longo de todo o ano, e que abrange a organização do fes-
tival anual e o programa de residências artísticas Walk&Talk; bem como projetos mais 
recentes como o PARES e o ciclo Periférica. Paralelamente, a dinâmica cultural da cidade 
pede um novo espaço que possa funcionar como plataforma para uma nova geração de 
artistas que ambiciona outros formatos e presenças.

O edifício, um antigo armazém com cerca de 400m2, localizado no bairro das Laranjeiras, 
Calhetas, foi alvo de uma intervenção arquitetónica, com projeto a cargo do Mezzo Ate-
lier -  Joana Garcia Oliveira e Giacomo Mezzadri, que adaptou o espaço interior a novas 
valências e âmbitos de utilização: oficina - destinada à criação e produção, e reúne es-
tações e zonas com equipamento especializado; galeria -  foyer e duas salas de exposição/
apresentação que podem acolher projetos de várias disciplinas; casa - engloba o escritó-
rio, a biblioteca, expande-se para espaços de carácter multidisciplinar que podem ser de 
trabalho, encontro ou refeições, e conta com dois quartos para residências artísticas.

Mais sobre o projeto de arquitetura aqui.

https://andafala.org/Andafala
https://andafala.org/Andafala
https://andafala.org/Vagapdl/Arquitetura
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Fotografias: Alexander Bogorodskiy 
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Programa
A programação ou os ciclos de atividades da vaga organizam-se em torno de Temporadas 
com períodos entre 2 e 3 meses, que se estruturam a partir de um tema/conceito âncora 
e que ganham a forma de performances, exposições, projeção de filmes, concertos, e de 
visitas guiadas e atividades desenvolvidas pelo Programa de Conhecimento. Os Intervalos 
são os períodos entre Temporadas, que permitem o foco no acompanhamento de artistas 
e trabalho de oficina, ao mesmo tempo que possibilitam um espaço mais espontâneo de 
programação, que responde a estímulos do momento. 

O Programa de Conhecimento

Um dos pilares de maior importância da Anda&Fala, através do trabalho que desenvolve 
no Walk&Talk - Festival de Artes, é o Programa de Conhecimento. Tem como eixos es-
truturantes o pensamento, a participação e a partilha, e assenta na ideia de tradução e 
mediação, criando momentos e propondo atividades que partem do programa do festival. 
São conversas, workshops, Summer School, ateliers e visitas guiadas, e um programa de 
voluntariado que procura incluir e gerar estímulos em novas gerações.

O Programa de Conhecimento na vaga 

O Programa de Conhecimento da vaga prossegue o investimento da Anda&Fala nos eixos 
do pensamento, reflexão e debate, e possibilita uma ação ano-todo.

Este programa é central à forma como o espaço comunica e se relaciona com o seu con-
texto e com as múltiplas comunidades a que se pode dirigir. O objetivo é dar forma a um 
projeto de desenvolvimento e envolvimento de públicos de diferentes faixas etárias e 
origens, em várias frentes: em Escolas, no Bairro das Laranjeiras e na Universidade. 

Desenvolve-se em dois eixos distintos: o primeiro, relativo ao programa que parte das 
Temporadas, com visitas guiadas, atividades com adultos e crianças, e ateliers e works-
hops; e o segundo, um programa com possíveis entidades parceiras que tem por base o 
próprio espaço e a sua dinâmica.

O Programa de Conhecimento da vaga tem coordenação de Francisca de Medeiros e Sofia
Carolina Botelho.

https://andafala.org/Walktalkazores


Oficina crianças e adultos Sessão de cinema infantil

Assembleia Oficina crianças e adultos

Visita guiada Workshop

Fotografias: Rubén Monfort



Atividades base vaga - espaço de arte e conhecimento
(set - dez 2021)

Jardim de Infância

Criadores por um dia
Nesta atividade, os mais novos são os artistas. Gostas de desenho? Consegues desenhar 
sombras? Talvez prefiras utilizar as mãos para criar esculturas de plasticina… Juntos va-
mos imaginar uma exposição feita a várias mãos. 

A vaga recebe crianças que estão a iniciar a sua educação, e que recorrem aos sentidos 
e à experimentação no seu desenvolvimento pessoal e social. Serão elas os autores das 
obras que poderão depois levar consigo, para adicionar mais cor (e saber) ao seu jardim 
de infância ou à sua casa.

Duração: 1h30-2h00

1º ciclo do ensino básico

Casa de todes*
Como se define um espaço? Que objetos são necessários ao seu funcionamento? Partin-
do de uma visita à vaga, e conhecendo a casa, a galeria e a oficina, os alunos da turma, 
dividida em pequenos grupos, serão desafiados a pensar um (novo) espaço e a sua dinâ-
mica. A plasticina será o meio pelo qual irão, em conjunto, arquitetar o seu espaço imagi-
nado.

Duração:
1h30



2º e 3º ciclo do ensino básico, e ensino secundário

Um espaço pensado para todes*
Como é que de um armazém se criou uma casa, uma oficina e um espaço de exposições? 
Porquê desta forma e não de outra? A partir de uma visita às várias áreas da vaga, e de-
pois de se lançar uma roleta, iremos discutir temas como a comunicação, sustentabilida-
de, percepção de um lugar, a sua acessibilidade, a sua arquitetura e design, imprescindí-
veis na definição e desenvolvimento de espaços culturais e não só.

Duração:
1h30

Notas: 

- As atividades são gratuitas.

- As atividades poderão ser adaptadas, de acordo com os interesses dos alunos de cada turma.

- A realização das atividades está sujeita à disponibilidade do espaço.

- Serão desenhadas outras atividades de acordo com o programa de atividades.

* Sempre que possível, tentamos tornar as palavras neutras e mais inclusivas para todos os géneros.
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