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Em junho celebram-se as pertenças 
comuns, que os Vimaranenses têm 
sabido valorizar e dar novo significado, 
ao mesmo tempo que se antecipa e 
inventa o futuro.

Em junho celebra-se Guimarães, o 
território que se alimenta do diálogo: 
entre o passado e o futuro, nós e os 
outros, o centro e a periferia, a tradição 
e a contemporaneidade.

Em junho celebram-se as pessoas, as 
ilustres e anónimas, as de antes e as 
de hoje e as do futuro, que continuarão 
a construir Guimarães!

junho de 2013
Francisca Abreu

Junho tem um significado muito 
especial para Guimarães e para os 
Vimaranenses.  Porque é em junho que 
se celebra a memória e a identidade, 
invocando o então Príncipe, D. Afonso 
Henriques e a vitória na Batalha de      
S. Mamede, em 1128. 

E bem às portas da cidade, no que 
resta da antiga Torre da Alfândega, 
se pode ler “Aqui nasceu Portugal”, 
lembrando a todos, Vimaranenses e 
visitantes, a importância de Guimarães 
na História de Portugal.

Em junho celebra-se a memória e 
a identidade de uma comunidade 
orgulhosa do seu passado, que vive 
com paixão e envolvimento o presente, 
de olhos postos no futuro coletivo.

Em junho celebra-se Guimarães, 
enquanto território de gentes amantes 
do que é seu e sempre disponíveis 
para abraçar objetivos comuns, que 
os mobilizam e a que se entregam de 
forma ímpar e apaixonada.

Em junho celebra-se Guimarães, 
território que combina de forma única 
e harmoniosa, o passado, a carga 
histórica e simbólica que representa, 
que se descobre nas ruas e vielas, 
no vetusto castelo e nas lendas, nos 
pergaminhos e nas igrejas, com 
a hospitalidade e a abertura ao 
contemporâneo e ao outro.

Em junho celebra-se Guimarães, o 
seu património material e imaterial 
e, ao mesmo tempo, que se reforçam 
a vitalidade e potencialidades que 
possui para a construção de um futuro 
coletivo, assente no conhecimento, 
na criatividade, na inovação, no 
desenvolvimento.
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sáb 1 | 15h30 – 18h00
Karaté Kids 
Pavilhão Almor Vaz / Inatel 
“Karaté Kids” é um projeto de alfabetização motora 
da criança através do karaté e que visa assinalar o Dia 
Mundial da Criança. A atividade pretende divulgar 
esta arte marcial junto dos mais pequenos e promover 
o desenvolvimento das suas capacidades motoras 
fundamentais e coordenativas de forma lúdica e 
divertida.
Organizado pela Associação Juvenil de Karaté Portugal

1 e 2 | 9h00 – 13h00
Compal air 
Estádio D. Afonso Henriques (exterior)
O Compal Air é um projecto que aposta na revitalização 
do basquetebol nas escolas básicas e secundárias, 
levando deste modo a modalidade às crianças e jovens 
dos 10 aos 18 anos. 
Org.: Federação Portuguesa de Basquetebol, da 
Compal e do Desporto Escolar.

2, 9, 16, 23, 30 | 10h00
alameda do desporto
Alameda Alfredo Pimenta
Durante os meses de junho e de julho, aos domingos 
de manhã, a Alameda Alfredo Pimenta transforma-se 
num espaço para atividade física. No local, realizam-
se atividades como zumba, total condicionamento, 
power camp, kickboxing, voleibol, basquetebol, ténis, 
ropeskipping, snagolfe e jogos tradicionais. Haverá 
ainda áreas livres para que as famílias possam reunir-
se e andar de bicicleta, patins, skate ou simplesmente 
jogar uma partida de futebol entre amigos. Música, 
animação e rastreios de saúde complementam o 
evento que promete mudar hábitos. A cada domingo 
corresponderá um programa de atividades específico e 
diversificado.
Preço: Entrada livre

2 e 8 | 9h00 – 20h30
Jogos da Comunidade 
Guimarães
Iniciativa de Guimarães CED 2013, os Jogos da 
Comunidade visam dinamizar o desporto nas freguesias 
do concelho de Guimarães. O projeto começou por 
lançar o desafio localmente para que as comunidades 
se organizassem em equipas representativas da 
população, com elementos de diferentes gerações e 
envolvessem o maior número possível de pessoas. A 
resposta foi imediata e 24 freguesias procuram lugar 
na final. 
As provas eliminatórias realizam-se a 2 de Junho, 
no Pavilhão Arq. Fernando Távora, Fermentões, e 
encontrarão as equipas que estarão presentes nas 
meias-finais, que decorrem a 8 de junho, na Pista de 
Atletismo Gémeos Castro. A final acontece a 13 de julho.
Preço: Entrada livre

TeR 4 | 21h45
CiClo de Cinema do desporto
Plataforma das Artes e da Criatividade
“Nadia” é o filme em exibição na sessão de Junho do 
Ciclo de Cinema do Desporto. Realizado por Alan Cooke, 
narra a história da famosa ginasta Nadia Comaneci, a 
primeira atleta a conseguir a pontuação perfeita (10) 
numa competição olímpica, mais precisamente nos 
Jogos Olímpicos de Montreal em 1976. 
Preço: Entrada livre

8 a 10 | 09h00 e 19h00
Festa naCional da ginástiCa
Multiusos GMR, Pavilhão INATEL, Pavilhão 
Francisco Holanda, Pavilhão UM, Pavilhão VSC, 
Largo Oliveira, CCVF, Plataforma Artes
A Festa Nacional da Ginástica congregará diversos 
Campeonatos Nacionais e Taças de Portugal nas 
diferentes disciplinas gímnicas, o que fará com que 
toda a família da ginástica esteja representada em 
Guimarães, esperando-se cerca de 5.000 ginastas. 
O evento integra ainda o reconhecido festival 
PORTUGALGYM – Gymnaestrada Nacional.
Preço: Entrada livre
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8, 9 e 15,16 (final) | 9h00 e 20h00
liga mini
Campo de Jogos Albano Coelho Lima em 
Pevidém (8+9), Pista de Atletismo Gémeos 
Castro (15+16)
Cerca de 500 crianças estão a participar, até 16 de 
junho, na Liga Mini de Futebol, uma iniciativa que 
pretende contribuir para elevar o espírito de fair-play 
e colmatar a ausência de competição ao nível da 
modalidade desportiva futebol, nos escalões mais 
baixos dos clubes do concelho de Guimarães. 
A final acontece no dia 16 de junho.
Preço: Entrada livre

DOM 9 | 15h00 e 18h30
Festa do Futebol distrital da aF 
braga
Estádio D. Afonso Henriques
A Festa do Futebol Distrital visa a consagração de todos 
os Campeões de todas as categorias e variantes de 
Futebol, pelos títulos conquistados na época 2012/2013. 
Desfilarão no Estádio D. Afonso Henriques mais de 
2000 atletas que vão receber medalhas de campeões e 
serão ainda entregues 65 troféus aos clubes campeões 
e vencedores de Taça das diversas variantes e escalões 
das provas por nós organizadas.
Preço: Entrada livre

QUa 12 | 21h30
QualiFying europeu seniores 
dinamarCa 2014: portugal – 
espanha
Multiusos de Guimarães
Portugal jogará com a Espanha, campeã mundial, em 
jogo da fase de apuramento para o Europeu de Andebol 
de 2014. Depois do jogo com a Espanha, Portugal 
rumará até Skopje para defrontar a Macedónia, sendo 
estes dois últimos jogos cruciais para o apuramento 
para o europeu a disputar na Dinamarca. Destaque-
se que a selecção nacional de andebol conta com a 
presença de três vimaranenses: Carlos Carneiro, Tiago 
Pereira e Rui Silva. 
Os bilhetes estão à venda nos locais habituais.
Preço: Bilhetes a 3 euros

15 a 23 | 09h00
Campeonato europeu de boCCia
Multiusos de Guimarães
O Campeonato Europeu de Boccia levará até Guimarães 
cerca de 140 atletas em representação de 25 países, 
competição onde a selecção nacional participa com 
a sua formação de elite. O Boccia – modalidade 
paralímpica de grande sucesso internacional e que 
trouxe recentemente para o nosso país duas medalhas 
(prata e bronze), um quarto e dois quintos lugares dos 
Jogos Paralímpicos de Londres 2012 – sai novamente 
reforçada neste campeonato.
Preço: Entrada livre

QUa 19 | 21h30
desporto e CiênCia – sCienCe CaFé
Largo dos Laranjais
O criativo Rui Alípio Monteiro, o matemático João Álvaro 
Carvalho e o general Loureiro dos Santos juntam-se 
para conversar sobre o Trench, um jogo abstracto, 
geométrico, lúdico e temático que simula, num único 
tabuleiro de mesa, toda a complexa dinâmica da 
logística e tática da guerra em trincheiras.
Preço: Entrada livre

seX 21 | 21h30
debates impensáveis… no desporto
Círculo de Arte e Recreio
Qual o tema de conversa entre o realizador de cinema 
Rodrigo Areias e o futebolista Flávio Meireles? Questões 
como esta ficam por conta do moderador, o escritor 
Pedro Chagas Freitas, que durante uma hora e meia 
desafia os convidados para comentários sobre assuntos 
improváveis e em que o desporto é a peça fundamental. 
Preço: Entrada livre

sáb 22 | 21h00
Caminhadas 4 estações: 
summertime
Largo do Toural
Depois de uma primeira caminhada para celebrar 
a primavera, Guimarães 2013 festeja o verão com a 
caminhada Summertime. E porque verão é sinónimo 
de alegria e cor, a iniciativa promete colorir as ruas 
da cidade com um arco-irís de participantes. A 
concentração será no Largo do Toural pelas 21h00 com 
partida após os exercícios de aquecimento. O circuito 
de dificuldade média tem uma extensão de cerca de 
5 quilómetros e culminará no Centro Histórico. Cada 
participante receberá um t-shirt.
Preço: Entrada livre
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sáb 22 | 10h30 e 18h30
“X torneio aberto Jovem e v 
torneio aberto absoluto da esCola 
João de meira – Ced2013 (partidas 
semirrápidas)”
Instituto de Design
A Escola EB 2,3 João de Meira federou a sua primeira 
equipa de xadrez há precisamente 25 anos. Depois de 
um período de inatividade, o clube foi reativado em 
2003, mantendo desde então uma intensa e ininterrupta 
atividade escaquística, quer formativa quer competitiva. 
A sua realização maior, o Torneio Aberto Jovem de 
partidas semirrápidas, tem este ano a sua 10ª edição. 
Espera-se a participação de cerca de 200 xadrezistas, 
portugueses e galegos, federados e não federados. A 
participação na prova acontece mediante pagamento 
de inscrição.
Preço: Entrada livre 

22 e 23 | 10h30-15h00
Campeonato naCional de Juvenis em 
atletismo 
Pista de Atletismo Gémeos Castro 
A Pista de Atletismo Gémeos Castro volta a receber 
três anos depois o Campeonato Nacional de Juvenis. 
Organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo e 
pela Associação de Atletismo de Braga, esta competição 
marca o início dos vários Campeonatos Nacionais dos 
diferentes escalões etários, sendo conhecida por ser 
aquela que mais agentes reúne. Estão cerca de 800 
pessoas envolvidas, entre cerca de 500 atletas, 200 
técnicos e dirigentes e 100 juízes e voluntários.  
Preço: Entrada livre 

seG 24 | 9h30
passeio de biCiCleta “dia um de 
portugal”
Concelho de Guimarães
A edição deste ano do “Passeio de Bicicleta Dia Um 
de Portugal” contempla dois percursos de dificuldade 
baixa (passeio e mini passeio), procurando assim 
incentivar a participação de todos os interessados, 
independentemente da idade e da condição física. A 
concentração está marcada para as 9h30, junto ao 
Estádio D. Afonso Henriques, onde haverá animação e 
atividades desportivas. A saída acontece 30 minutos 
depois. A participação é gratuita com inscrições 
obrigatórias em www.acm.pt 
Preço: Participação gratuita com inscrições obrigatórias

28 a 30 | 8h00
iii Convenção mundial de Capoeira
Escola Secundária das Taipas
Capoeiristas de todo o mundo reúnem-se em Caldas das 
Taipas para uma convenção que aglutina a componente 
teórica e prática da modalidade. Ao longo de três dias, 
serão abordados temas como os fundamentos sócio-
antropológicos e filosóficos do jogo da capoeira, os 
seus aspectos educacionais, a presença da capoeira nos 
meios de comunicação social, os desafios de futuro que 
se colocam para a capoeira, entre outros tópicos. 

sáb 29 | 21h30
gala do desporto
Plataforma das Artes e da Criatividade
A Praça da Plataforma das Artes e da Criatividade 
é o palco da quarta edição da Gala do Desporto 
– Guimarães, iniciativa da Câmara Municipal de 
Guimarães em parceria com a Tempo Livre, realizando-se 
este ano sob a égide da CED 2013. Trata-se de um evento 
anual que visa reconhecer e valorizar os jovens talentos 
desportivos locais, apoiando-os no seu processo de 
formação desportiva e encorajando-os à permanência 
no tecido desportivo local, designadamente através da 
atribuição de Bolsas de Formação Desportiva. 
Preço: Entrada livre 

29 e 30 | 19h00
World league voleibol: portugal – 
Japão
Multiusos de Guimarães
Guimarães 2013 recebe a fase intercontinental da Liga 
Mundial de Voleibol 2013, onde a selecção nacional 
enfrentará as seleções do Japão e da Coreia do Sul. A 
equipa das quinas, dirigida pelo italiano Flavio Gulinelli, 
volta a disputar a Liga Mundial e integra o grupo do 
Canadá, Coreia do Sul, Finlândia, Holanda e Japão. 
Preço: 1 jogo (1 dia) – 2,50 euros / 2 jogos (1 fim de 
semana) – 4,00 euros / 4 jogos (2 fins-de-semana) – 
7,50 euros

testemunho Ced2013 
DOM 2 | 11h00
Gémeos/Serzedo/Calvos

DOM 9 | 11h00 
Infantas

DOM 16 | 11h00 
Atães

DOM 23 | 11h00 
Rendufe

DOM 30 | 11h00 
S. Torcato 
O Testemunho CED 2013 prossegue o seu percurso 
concelhio. A cada semana aumenta o número de 
participantes empenhados em realizar atividade 
física e envolver-se com o projeto da Cidade Europeia 
do Desporto. O Testemunho CED 2013 integra uma 
caminhada e uma aula de ginástica para todos na 
freguesia de chegada. 
Preço: Entrada livre

 

http://www.acm.pt
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aTé 28 De jUlhO | 15h00 às 19h (Dias úTeis); 
Das 10h00 às 19h00 (sábaDOs, DOMinGOs e 
feRiaDOs) 
eXposição de Cartoons e 
CariCaturas do desporto / os 
Cromos da bola 
Casa da Memória 
A “Exposição de Cartoons e Caricaturas do Desporto” 
reúne desenhos de Miguel Salazar – médico militar 
de formação que se iniciou no mundo das caricaturas 
aos 16 anos, de forma amadora – sobre figuras do 
desporto local e nacional, desde Pinto da Costa e Luís 
Filipe Vieira, até aos vimaranenses Pedro Mendes, 
João Sousa ou Dulce Félix. De 8 a 28 de Junho, no 
mesmo local, estará patente a mostra “Os Cromos da 
Bola”, que apresenta cadernetas de cromos antigas, 
onde estão incluídas imagens de jogadores de futebol 
que passaram por Guimarães e que fizeram parte de 
cadernetas de cromos nacionais.
Preço: Entrada livre
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CiaJ - Centro internaCional 
das artes José de guimarães
plataForma das artes

eXposição para além da histÓria
Junta peças das três coleções que José de Guimarães 
vem reunindo, há cerca de cinco décadas – arte tribal 
africana, arte pré-colombiana (México, Perú, Guatemala 
e Costa Rica) e arte arqueológica chinesa –, obras da 
autoria do artista e de outros artistas contemporâneos e 
objetos do património popular, religioso e arqueológico 
de Guimarães, num roteiro espiritual e simbólico que 
descreve um arco geográfico e temporal que tem origem 
na sua terra natal – a cidade de Guimarães.

VISITAS ORIENTADAS
terça a domingo, das 10h00 às 19h00
Preço grupos escolares 2 eur/pessoa; 
público geral 5 eur/pessoa
Entrada gratuita crianças até 12 anos quando 
acompanhadas de adulto pagante e professores 
acompanhantes de grupos (na proporção de 1 
acompanhante por cada 10 estudantes)
Duração 1hora aprox.
Lotação min. 8 pessoas, máx. 20 pessoas
Atividade sujeita a marcação prévia com, 
pelo menos, uma semana de antecedência 

através do e-mail servicoeducativo@aoficina.pt

hORáRiO De fUnCiOnaMenTO

seGUnDa a DOMinGO

10h00 às 19h00

(úlTiMa enTRaDa às 18h30) 

av. COnDe MaRGaRiDe, nº 175

4810-535 GUiMaRães
Telf. 300 400 444

Mês
José de guimarães
Paço dos Duques de Bragança
10h00-18h00  (úlTiMa enTRaDa às 17h30)

Org.: Câmara Municipal de Guimarães

QUa e seX | 22h00 às 00h00
sáb | 15h30 às 18h30
CiCp - Centro inFantil e Cultural 
popular
Quiosque de Vinil - compra, venda, troca e audição de 
discos de vinil. 
Quiosque de Fanzines - compra, venda e consulta de 
fanzines.
Rua Dr. Bento Cardoso, Ex-Convento das 
Dominicas, Guimarães

mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
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Mês
nelson soares
PINTuRA
Café Oscar
ESPAçO INTERNET cOm EquIPAmENTO DE AcESSO 
gRáTIS, bIblIOTEcA, lOcAl DE ExPOSIçõES 
ARTISTIcAS, PAlESTRAS, lANçAmENTO DE lIVROS.
RUa DR. jOsé saMpaiO, n.º 5 
4810-275 GUiMaRães 
Tel./faX: (+351) 253 516 890

aTé 24 | 14h30 / 17h30
guimarães: a tradição das 
Cutelarias
Entrada Grátis 
Associação Comercial e Industrial de 
Guimarães
RUa Da Rainha D. MaRia ii, 58
4800-431 GUiMaRães
Tel. 253420090     
eMail: RelaCOes.pUbliCas@aCiG.pT
Exposição sobre a evolução da indústria de cutelaria 
vimaranense, desde a sua origem até aos nossos 
dias. Desenvolve-se ao longo de seis núcleos, cada 
um deles correspondendo a um período histórico, 
onde são apresentadas algumas das suas principais 
características.

mailto:relacoes.publicas@acig.pt
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ATIVIDADES 
CULTURAIS
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paço dos duQues de 
bragança e Castelo de 
guimarães
infORMações úTeis
hORáRiO: TODOs Os Dias enTRe as 10h e as 18h, úlTiMa 
enTRaDa às 17.30h
+351 253 412273
pDUQUes@CUlTURanORTe.pT
hTTp://pDUQUes.iMC-ip.pT/

D E S T A Q U E
peça DO Mês
lamparina, do séCulo XiX
Todos os meses destaca-se uma peça da coleção para 
ver de um ângulo diferente. Esta é uma proposta que 
procura seduzir o visitante, real ou virtual, para a 
diversidade das nossas coleções.

E X P O S I Ç Õ E S
eXpOsições TeMpORáRias
vestir para a oCasião. Coleção de 
traJes da Casa do Carmo.
Uma exposição que nos permite conhecer o traje e a 
sua importância nos atos sociais de uma família nobre: 
a dos Condes de Margaride. Peças de grande riqueza 
de padrões e elevada qualidade de execução que 
perduraram na memória dos tempos.

CaiXas de guimarães
Exposição de trabalhos que nos fazem revisitar 
Guimarães, a partir de um projeto académico dos 
alunos da Escola Secundária Francisco de Holanda.

o monte latito em datas
Construções e reconstruções dos Monumentos do 
Monte Latito: Castelo de Guimarães, Igreja de S. Miguel 
do Castelo e Paço dos Duques de Bragança.
Séc. X- XXI

eXpOsiçãO peRManenTe
sala-museu José de guimarães
Artista moderno Vimaranense, conhecido 
mundialmente, com peças nos quatro cantos do mundo, 
José de Guimarães apresenta-nos quadros marcados 
pela meditação e pela provocação, tal é o seu estatuto 
de rebelde.
Organização: Câmara Municipal de Guimarães

S E R V I Ç O  E D U C A T I V O
25 a 28 
semana sénior
Conjunto de atividades que pretendem dar a conhecer 
melhor o património artístico, cultural e histórico de 
Guimarães, destinadas especificamente aos seniores 
que frequentam instituições de apoio social.
Inscrições obrigatórias

E S P E C I A l  F A m í l I A S
1ºsábaDO De CaDa Mês
visita orientada
um bilhete, dois monumentos
Sábado, dia 1 de junho – 11h visita orientada no Paço 
dos Duques e às 15h visita orientada no Museu de 
Alberto Sampaio.
Preço: 6€ adultos (bilhete de entrada + visita orientada 
no dois espaços)

desCobrir o paço e o Castelo em 
Família
Percurso com recurso a um guião, onde as famílias 
vão percorrendo o Paço dos Duques e/ou o Castelo de 
Guimarães através de jogos de estímulo intelectual, 
visual e artístico. 
Preço: 1€ por guião mais 1€ com visita orientada 
(opção) 

da vila de Cima à vila de baiXo
Conhecer o Centro Histórico de Guimarães, património 
classificado pela UNESCO, através de um Roteiro de 
descoberta. Tem início na Vila de Cima ou do Castelo e 
termina na Vila de Baixo ou do Mosteiro. 
Roteiro tem o custo 1,5 €

E S P E C I A l  E S C O l A S
reCriação histÓriCa d. Constança 
mostra o paço dos duQues
Nada melhor que conhecer a história da construção e 
reconstrução do Paço dos Duques de Bragança pela sua 
proprietária: a D. Constança de Noronha. Conhecer as 
coleções, o edifício, e todas as curiosidades próprias do 
século XV, de uma forma divertida e histórica.
Número máximo participantes: 30 pax
Custo: 2€ pax

oFiCina: vem Fazer o teu vitral
Os vitrais são uma das preciosidades imperdíveis do 
Paço dos Duques. Esta Oficina tem como objetivo, partir 
da observação dos vitrais da Capela Palatina, a criação 
individual de vitrais.
Número Máximo de participantes: 12 pax 
Custo: 6 € pax

mailto:pduques@culturanorte.pt
http://pduques.imc-ip.pt/
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mostra de FalCoaria
A falcoaria ou cetraria é a arte de criar, treinar e cuidar 
falcões e outras aves. No Castelo de Guimarães pode 
ver, conhecer e descobrir algumas caraterísticas que 
tornam estas aves de caça e as aves de rapina tão 
especiais.
Atividade gratuita no Castelo de Guimarães.
Parceria com a ARTFalco.

um dia na idade média
Público-alvo: do 1º Ciclo ao Público em Geral 
Tempo Média: 3 horas 
Preço: 6 € por criança 
Com o Castelo de Guimarães como cenário de 
excelência, a Milícia de Santa Maria apresenta um 
conjunto de jogos medievais (tiro com arco, com 
besta, escalada medieval, paralelas, rappel medieval 
e esgrima medieval), demonstra lutas medievais 
com lanças, chicotes de armas, espadas, pinturas 
faciais medievais e ainda, uma caça ao tesouro. Em 
simultâneo, decorrem ateliês de música, pintura e 
couros. 
Não faltarão os malabaristas e o contador de lendas!!! 
Parceria com Milícia de Santa Maria

oFiCina de danças palaCianas
Oficina que pretende dar a conhecer o vasto leque de 
danças internacionais que abrangem estilos e épocas 
diferentes: Danças medievais, Renascentistas, Danças 
sociais e até Danças tradicionais. Para além da dança, 
aborda-se o canto e o jogo medieval.
Público-alvo: Pré-Primária ao 2º Ciclo
Tempo Média: 45 minutos 
Número Máximo de Participantes: Min. 15, Max. 30 pax 
Preço: 2€ crianças e 1€ adultos
Parceria com Academia de Bailado de Guimarães

Festas de aniversário
infORMações úTeis
hORáRiO: TODOs Os Dias enTRe as 10h e as 18h, úlTiMa 
enTRaDa às 17.30h
+351 253 412273
pDUQUes@CUlTURanORTe.pT
hTTp://pDUQUes.iMC-ip.pT/
siGa-nOs TaMbéM nO faCebOOk

museu de alberto sampaio 

EXPOSIÇÕES

aTé 02
“proJetos eduCativos”
Associando-se, novamente, às comemorações do Dia da 
Criança, o Museu de Alberto Sampaio realizará no seu 
claustro mais uma edição da exposição dos “Projetos 
Educativos” que dá a conhecer os trabalhos realizados 
por várias instituições ao longo do ano. 
Local: Museu de Alberto Sampaio 

A T I V I D A D E S 

visitas guiadas
No primeiro sábado de cada mês, o Museu de 
Alberto Sampaio e o Paço dos Duques de Bragança 
disponibilizam visitas guiadas aos dois espaços. 
Se quiser conhecer melhor as nossas coleções e as 
nossas histórias, participe! A próxima visita é no dia 1 
de junho. 
Paço dos Duques de Bragança às 11h00 e 
Museu de Alberto Sampaio às 15h00 
Custo: 6€ Inscrições no Paço dos Duques de Bragança 

25 a 28
semana sénior
O Museu de Alberto Sampaio e o Paço dos Duques de 
Bragança dedicarão a semana de 25 a 28 de junho aos 
seniores que frequentam instituições de apoio. Assim, 
nesta semana, poderão assistir a um teatro de sombras 
“E Assim Nasceu Guimarães”, visitar o belíssimo 
claustro do Museu de Alberto Sampaio e fazer uma 
visita ao Paço para ficarem a saber “Como Viviam os 
Duques no Século XV”. 
Museu de Alberto Sampaio e Paço dos Duques 
de Bragança
Marcação prévia nos Serviços Educativos dos dois 
espaços 

mailto:pduques@culturanorte.pt
http://pduques.imc-ip.pt/
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jUnhO e jUlhO 
Férias no museu
PROgRAmAçãO PARA OS ATl
O Museu disponibiliza um conjunto de atividades 
destinadas a ocupar o tempo livre dos mais novos. 
Entre teatrinhos de marionetas e de sombras, ateliês 
e pé ante pés, a diversão está certamente garantida! 
Caso deseje receber o nosso programa, por favor, envie 
uma mensagem para o Serviço Educativo:
masampaio.se@culturanorte.pt
Museu de Alberto Sampaio
Marcação prévia no Serviço Educativo do Museu

25 a 28 
ver, sentir e desCobrir a vila de 
Cima e a vila de baiXo
Neste cursinho que irá decorrer em dois espaços 
emblemáticos - o Museu de Alberto Sampaio e o 
Paço dos Duques de Bragança -, os participantes 
irão conhecer histórias, lugares e monumentos das 
duas antigas vilas de Guimarães: a vila de Baixo e a vila 
de Cima. Entre jogos de descoberta e ateliês divertidos, 
a animação está garantida! Informação mais detalhada 
poderá ser consultada oportunamente nas páginas do 
Museu de Alberto Sampaio 
(http://masampaio.imc-ip.pt) 
Paço dos Duques de Bragança 
(http://pduques.imc-ip.pt). 
Museu de Alberto Sampaio e Paço dos Duques 
de Bragança 
Público-Alvo: crianças dos 7 aos 10 anos 
Custo: 28€ sem almoço ou 36€ com almoço  Marcação 
prévia no Serviço Educativo do Museu e do Paço dos 
Duques 

arQuivo muniCipal alFredo 
pimenta
Todas as atividade estão sujeitas a marcação 
prévia, através do contacto telefónico, 253 421 246, 
presencialmente nas instalações do Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta, Rua João Lopes de Faria, 12, 4800-414 
Guimarães, ou através do preenchimento do formulário 
para o efeito no sítio: 
http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/
fichainscricao.pdf

10 AnOS nA CASA nAVARROS DE AnDRADE
enTRaDa GRaTUiTa eM TODas as aTiviDaDes.
TODas aTiviDaDes TeRãO lUGaR nO aRQUivO MUniCipal 
alfReDO piMenTa

 
EXPOSIÇÕES

3 De jUnhO a 31 De jUlhO
“o olhar do (Com) amor”
ExPOSIçãO DE fOTOgRAfIAS
Autores: FernAndo AFonso, João Lopes, 
MAriA ALexAndre neves e pedro pereirA
seG 3  (inaUGURaçãO)

5 a 28  
arQuivo muniCipal alFredo pimenta, 
10 anos na Casa navarros de 
andrade
ExPOSIçãO DE fOTOgRAfIAS
QUa 5 (inaUGURaçãO)

7 a 28
“desvendando Caminhos...”
ExPOSIçãO DE lITOgRAfIAS.
AutorA: JoAnA pArAdinhA.
CoMissáriA: sALete GuiMArães

mailto:masampaio.se@imc-ip.pt
http://masampaio.imc-ip.pt/
http://pduques.imc-ip.pt/
http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/fichaincricacao.pdf
http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/fichaincricacao.pdf
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seX 7 |  16h00 (inaUGURaçãO)
18 a 21
Carta da rainha d. maria ii de 
elevação de guimarães a Cidade.
Exibição, no âmbito da comemoração dos 160 anos, 
sobre a data em que a rainha D. Maria II assinou a carta 
de lei que manda dar cumprimento ao decreto através 
do qual elevou Guimarães a condição de cidade.
hORáRiO De eXibiçãO: 9h00-12h00 / 14h00-17h00 De seGUnDa 
a seXTa.

COnFERÊnCIAS
QUi 6 | 17h00
“a Casa navarros de andrade - 
histÓria de um novo uso”
ConFerenCistA: ArquiteCto MAnueL roque

seX 21  | 18h00
“guimarães, 1853: a Construção de 
uma Cidade”
ConFerenCistA: FrAnCisCo Brito

seX 28 | 18h00
“o tombo dos Capões e das galinhas 
da Colegiada de guimarães (séC. 
Xv)”
ConFerenCistA: António José de oLiveirA

18h30
“o arQuivo muniCipal alFredo 
pimenta na rota das Casas 
brasonadas de guimarães”
ConFerenCistA: CéLiA pontes

19h00
arQuivo digital do arQuivo 
muniCipal alFredo pimenta
Apresentação pública do serviço de pesquisa do Arquivo 
Digital que visa disponibilizar, online, a documentação 
custodiada pelo Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.
Conferências incluem certificado de participação.

VISITAS ORIEnTADAS
QUi 6 | 16h00
“a Casa navarros de andrade - 
histÓria de um novo uso”.
visitA orientAdAs peLo Arq. MAnueL roque
Sujeito a marcação prévia.

DOM 9 | 15h00
“dia internaCional dos arQuivos”
abertura do arQuivo
VISITA ORIENTADA AO EDIfícIO E mOSTRA 
DOcumENTAl.
hORáRiO De abeRTURa: 15h00 às 18h00.
hORáRiO Da visiTa: 16h30
Serão aceites 15 inscrições, seleccionadas por ordem de 
chegada. Sujeito a marcação prévia.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

QUi 20
“vamos ConheCer a rainha...”
ExPRESSãO PláSTIcA 
Atividade realizada no âmbito da comemoração dos 160 
anos sobre a data em que a rainha D. Maria II elevou 
Guimarães à categoria de Cidade.
A atividade consiste na elaboração de uma “jóia”, 
utilizando diversos materiais recicláveis.
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
Público-alvo: dos 7 aos 14 anos.
Duração: 90 minutos.
Horário: 10h00-11h30 / 14h30-16h00.
Grupos: mínimo de 5 pessoas e máximo de 15

Car - CírCulo de arte e 
reCreio

sáb 1 | 21h30
Quatro Cantos redondos
cONcERTO muSIcAl Em REPRESENTAçãO DO 
cíRculO DE ARTE E REcREIO
CSRC de Campelos
Organização: Constelações  - P.I.C.A.  (Programa de 
Intercâmbio Cultural Associativo)

seX 7 |  22h00
pedra Formosa: CiClo número 
perFeito sessões de poesia 
musiCada 
umA cRIAçãO É um cORPO?
Sala dos 4 Continentes, Círculo de Arte e 
Recreio
Organização: Tempos Cruzados
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seX 14 | 22h00
“bang bang you are dead”
PERfORmANcE TEATRAl DA ASSOcIAçãO JOVIDÉm
Salão Nobre do Círculo de Arte e Recreio
Organização: Constelações  - P.I.C.A.  (Programa de 
Intercâmbio Cultural Associativo) 

QUi 20
apresentação da peças “deus lhe 
pague” 
gRuPO TERb – TEATRO DE ENSAIO RAúl 
bRANDãO
mOSTRA DE TEATRO AmADOR
Pequeno Auditório Centro Cultural Vila Flor
Organização: Comissão Organizadora dos Festivais de 
Gil Vicente

DEbATES ImPEnSáVEIS 
seX 21 | 21h30
rodrigo areias e Flávio meireles e 
moderador pedro Chagas Freitas
TERTúlIA DE cANTO E guITARRA PORTuguESA
Salão Nobre do Círculo de Arte e Recreio
Organização: Guimarães Cidade Europeia do Desporto 
2013 e Círculo de Arte e Recreio

seX 28 | 21h30
1º aniversário das “trovas do 
minho” no CírCulo de arte e reCreio
múSIcA 
Sala da Lareira do Círculo de Arte e Recreio
Organização: Círculo de Arte e Recreio

WorKshop “introdução às téCniCas 
de pintura”                      
Objectivos:
Introdução às técnicas de pintura;
Desenvolver a capacidade de representação  e de 
expressão através da pintura;
Desenvolver a capacidade visual, a imaginação e 
criatividade;
Entender a pintura como um processo de observação, 
registo e comunicação;

Conhecer e explorar diferentes técnicas e materiais de 
pintura
Destinatários: todos os interessados(máx: 10 alunos)
Inscrição:   5€ sócio do C.A.R.     10€ n/ sócio 
Mensalidade: 25€ sócio do C.A.R    30€ n/sócio 
Data prevista de início: após a inscrição do número 
mínimo de participantes (5 formandos)
Inscrições: Secretaria do C.A.R. ou por e-mail: 
circulodearteerecreio@gmail.com
ForMAdorA: LíGiA AArão
hORáRiOs: COnfORMe DispOnibiliDaDe DOs fORManDOs e Da 
fORMaDORa

Círculo de Arte e Recreio
Organização: Lígia Aarão e Círculo de Arte e Recreio

esCola de musiCa proFessor José 
neves – insCrições abertas
AulAS DE muSIcA
“Queres aprender a tocar um instrumento? Vem inscrever-
te na nossa escola!
Faz o teu próprio horário, ao teu ritmo e descobre o prazer 
da música!”

I n S C R I Ç Õ E S  A b E R T A S  P A R A  A S  D I S C I P l I n A S  D E :
PIANO - POR cáRmEN SImõES
bATERIA & PERcuSSãO - POR máRIO gONçAlVES
VIOlA & guITARRA cláSSIcA - POR fIlIPE 
fERNANDES E VíTOR SIlVA
VIOlINO - POR cRISTóVãO ANDRADE
bAIxO - POR JOSÉ lEmOS
cANTO - POR DANIElA cOSTA
VIOlONcElO – POR SílVIA AlVES
gAITA DE fOlES -  POR gONçAlO cRuz
guITARRA PORTuguESA – POR PEDRO PAREDES
OuTRAS DIScIPlINAS: fORmAçãO muSIcAl
Círculo de Arte e Recreio
Entidade Organizadora: Escola de Musica Professor José 
Neves - Secção de Musica do Círculo de Arte e Recreio

terb – teatro de ensaio raul 
brandão
51 ANOS AO SERVIçO DA cOmuNIDADE
Teatro de Amadores - Inscrições Abertas
Informações: Secretaria do C.A.R.

aCademia de Xadrez do CírCulo de 
arte e reCreio
TIPO DE AulAS:
INIcIAçãO AO xADREz  (cRIANçA/ JOVEm) - 
INScRIçõES AbERTAS
INIcIAçãO AO xADREz (SÉNIOR) – INScRIçõES 
AbERTAS
a aCaDeMia fUnCiOnaRá, iniCialMenTe, às seGUnDas Das 
18:30h às 19:30h.
Mais infORMações: seCReTaRia DO C.a.R.

mailto:circulodearteerecreio@gmail.com
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banhos velhos
sáb 1 | 11h30
atelier inFantil | Quando eu nasCi
Este Atelier é destinado a crianças a partir dos 5 anos, 
tem a duração de 1h30min, e terá como objectivo a 
aprendizagem do mundo que nos rodeia. A actividade 
inicia-se com a exploração do livro e posteriormente 
as crianças são convidadas a criarem uma televisão de 
papel onde passará a sua história pessoal.
enTRaDa livRe *sUjeiTa a insCRiçãO pRévia

16h00
WorKshop | esCrita Criativa
Esta será a segunda sessão desta actividade de 
escrita criativa, apresentada pelo Prof. Doutor Jaime 
Costa, onde se irá expor os trabalhos realizados pelos 
presentes na primeira sessão. Este Workshop terá como 
objectivo facultar aos intervenientes técnicas para a 
criação de textos da mais variada natureza: pequenos 
contos, guiões e histórias de ficção, entre outros. 
ENTRADA LIVRE

21h30
aCtividades | reFleXo XX anos
Este será um espectáculo de variedades integrado 
no programa comemorativo dos 20 anos do Jornal 
Reflexo e contará com a presença da Tuna Estudantina 
Universitária de Coimbra, do Grupo de Cordas da 
Secção de Fados da Associação Académica de Coimbra, 
do Grupo de Fados Canto da Noite e do Coro de Alunos 
da Escola EB 2,3 de Caldas das Taipas. 
O preço do bilhete é de 3€, em pré-venda, e de 4€ se 
for adquirido no próprio dia.
Co-org. Associação Reflexo

sáb 8 | 21h30
ConCerto | the Weatherman
The Weatherman é um compositor multifacetado que 
explora a pop de inspiração maioritariamente britânica 
como um universo amplo e diversificado.
Nunca a música de Weatherman foi tão auto biográfica, 
uma vezes intimista outras mundana, num disco onde 
temas como o amor nas suas múltiplas vertentes e a 
procura de lugares reconfortantes como processo de 
auto conhecimento são a principal força motriz.
Tanto em banda como em formato intimista, a música 
de The Weatherman é uma experiência diversificada e 
de constante descoberta.
Ao terceiro disco The Weatherman afirma-se cada vez 
mais como uma das principais figuras da pop feita em 
Portugal.
ENTRADA LIVRE

seX 14 | 21h30
aCtividade | entrega de prémios 
“liberdade é...”
Esta actividade, organizada juntamente com o Núcleo 
de Estudos 25 de Abril, consiste numa amostra pública 
e entrega de prémios dos trabalhos apresentados no 
concurso “ LIberdade é...”.Com as mesmas bases da 
1.ª edição, o NE25A  e a Taipas Termal , propuseram 
agora a criação de pequenos vídeos (2 minutos), a 
serem realizados por alunos/professores/membros das 
escolas da comunidade, individualmente/grupo/turma, 
onde se abordassem diferentes perspectivas sobre 
Liberdade. Os vídeos  tem como base os valores e ideais 
da Democracia: Liberdade, Tolerância, Solidariedade e 
Cidadania.
Co-org. Núcleo de Estudos 25 de Abril
ENTRADA LIVRE

sáb 15 | 21h30
ConCerto | noite de Fados
O Grupo de Fados Cidade Berço, de Guimarães, traz 
aos Banhos Velhos uma noite de Fados, onde se ouvirá 
O Fado, verdadeiro baluarte nacional, considerado 
Património Imaterial da Humanidade, nas suas mais 
vertentes “Coimbra”, “Lisboa” e “Humorístico”. Será um 
espectáculo de homenagem à tradição, cultura e música 
portuguesa.
ENTRADA LIVRE

sáb 22 | 17h00
aCtividades | termas – o passado de 
um presente
Esta actividade baseia-se num dia dedicado à era 
romana, em coordenação com a Associação do Aluno 
Empreendedor, da Escola EB 2,3 de Caldas das Taipas, 
onde se recriará o ambiente romano, nos Banhos 
Velhos, com várias actividades, jogos, exposições e 
gastronomia.
Co-org. Oficina do Aluno Empreendedor da Escola EB 
2,3 de Caldas das Taipas
ENTRADA LIVRE

sáb 22 | 21h30
teatro | o amor na literatura
Esta performance, levada a cabo pelo Grupo de Teatro 
dos Alunos da Escola Secundária de Caldas das Taipas, 
consiste na declamação de poemas e dramatização de 
excertos de obras da literatura portuguesa e universal. 
Os textos foram escolhidos, quer a partir de obras e 
autores que integram o programa da disciplina de 
Português que os alunos vão estudando ao longo do seu 
percurso escolar, quer de autores da literatura francesa 
e inglesa. A selecção integra um leque diversificado de 
textos que pretendem identificar e ilustrar pares bem 
conhecidos, alguns são personagens do mundo da 
ficção (caso de Carlos e Mª Eduarda, d’ Os Maias…),     
de forma a torná-los mais vivos e próximos.
Co-org. Grupo de Teatro da Escola Secundária de 
Caldas das Taipas
ENTRADA LIVRE
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Casa amarela 
Rua de Donães, 16, 4800 408 Guimarães
hORáRiO: 
seG - TeR: 11h00 - 0h00
QUa - sab: 11h00 - 2h00
DOM: 11h00 - 0h00 
T.: 913 355 111
Todos os eventos são de entrada livre
TODOs Os COnCeRTOs TêM iníCiO às 22h30

C O n C E R T O S

sáb 1  
soul riChard
uRbAN/R&b: SOul
Uma mistura ecléctica de géneros que resultam num 
original neo - soul alternativo cantado em Português. 
Com temas fortes e letras envolventes. O disco de 
estreia foi co-produzido por New Max (Expensive Soul). 
Membros:
Ricardo Rocha - Voz
Diana Martinez - Voz
Ricardo Mauricio - Voz
Miguel Fernandes - Guitarra
Pedro Ferreira - Baixo
Nuno Costa - Teclados
André Areias - Bateria

sáb 8 
lilian trio
bOSSA NOVA
Lilian Raquel interpreta com bastante personalidade 
grandes nomes da música brasileira como Elis 
Regina, Chico Buarque, Tom Jobim, Maria Rita ao 
lado de grandes músicos onde a emoção e o groove 
caminham lado a lado e não permite que ninguém fique 
indiferente.
Membros:
Lilian Raquel- Voz
Claudio César - Guitarra
Alexandre Silva no baixo
Toni Maresca -bateria

sáb 15
Judy blue eyes band
Revivalismo… é o que a Judy Blue Eyes transborda 
pelos poros ao reinventar concepções musicais que 
floresceram nos anos 70, década onde os Blues se 
perderam nas suas ramificações e renasceram no seu 
lugar carismático no panorama da World Music. É esse 
hiato que procura reter por entre os dedos – agarrar os 
blues nas canções de uma época de intervencionista, 
que procurou difundir musicalmente uma mensagem 
política remetendo as particularidades melódicas para 
segundo plano. A Judy Blue Eyes agarra nos fragmentos 
perdidos no tempo, criando um reportório único, 
transportando as visões de outrora para os dias de 
hoje… sem nunca esquecer o carisma e o respeito pelas 
suas origens Blues…”
Membros: 
MANUZE CARVALHO - (Baixo); 
PAULO VELOSO - (Ham,harm e voz);
ANTONIO M FERRO - (Guitarra e voz); 
LEANDRO LEONET - (Bateria)
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sáb 22 
the blaCK mamba 
The Black Mamba é o nome do trio formado por Pedro 
Tatanka (voz e guitarra), Ciro Cruz (baixista) e Miguel 
Casais (baterista). O primeiro encontro destes três 
músicos foi em 2010, altura em que, da união dos seus 
talentos musicais, surge um som único. A química entre 
os três músicos foi imediata e os concertos não pararam 
de acontecer.
 A experiente secção rítmica do baixista Ciro Cruz 
(Ed Motta, Gabriel O Pensador, Howard Levy, banda 
Rock In Rio, etc.), a bateria de Miguel Casais (Áurea, 
Mafalda Veiga, Nu Soul Family, etc.) e a inconfundível 
voz e guitarra de Pedro Tatanka (Richie Campbell, The 
Offshores, Kalibrados, etc.) conduzem a uma viagem 
que mistura a soul music com o blues e o funk.  
“The Black Mamba”, o primeiro disco de originais. “It 
ain´t you” é o single de apresentação.

QUa 26
sessão de Cinema em parCeria Com o 
CineFoCum 

seX 28 
zé miguel 
Música ao vivo (covers) com voz e guitarra do género 
acústico criando uma atmosfera intimista.

sáb 29
spa 
Momento musical com vários músicos que se juntam 
para realizar um concerto de angariação de fundos para 
a Sociedade Protectora dos Animais.

numa asa de solidariedade
dia mundial da Criança 
1 e 2 
angariação de Fundos para a 
instituição CerCigui
Acção de solidariedade para a ajuda na compra de uma 
carrinha para o transporte de crianças e idosos.
Fábrica ASA 

sáb 1 
O EVENTO SERá DEDIcADO A cIDADE EuROPEIA DO 
DESPORTO
partiCipação do vitÓria sC, XiCo 
andebol, entre outros interesses 
de valor. no evento haverá uma 
sessão de autÓgraFos, interaCção 
dos desportistas Com o públiCo, 
leilão de Camisolas do vitÓria sC, 
FC porto, sporting Cp, sl benFiCa e 
animação CirCense 

nOiTe
fESTIVAl DE múSIcA
the Weatherman, boteQuim 
Fantasma, e arth Chetypo 120 
Black Box da Fábrica ASA

DOM 2
O EVENTO SERá DEDIcADO A A culTuRA
banda trio boémia, sessão de 
autÓgraFos de zé amaro, uma 
peça de dança Contemporânea 
sendo os partiCipantes Crianças 
da assoCiação CerCigui e os 
protagonistas do Filme “o 
estrondo”

primavera deambulante
arte em CinCo atos
PRIMAVERA DEAMBULANTE é o resultado do trabalho 
das cinco oficinas criativas desenvolvidas pelo Tempos 
Cruzados - Programa Associativo em parceria com 
várias entidades formadoras. Cinco iniciativas, do 
teatro à música, passando pelas artes plásticas e pela 
comunicação, vão percorrer o concelho e animar os 
fins-de-semana dos vimaranenses durante os meses de 
maio e junho.
Tempos Cruzados – Programa Associativo está inserido 
no Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura com 
programação até final de 2013. Tem como missão a 
valorização das “práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e aptidões da comunidade local, 
reforçando a sua legitimação cultural e social” e nesta 
ação estabelece parceria com a Castelmaia, Forvisão e 
ADCL, entidades formadoras certificadas.
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sáb 1 | 17h00
“leilão de ideias”
Associação Comercial e Industrial de 
Guimarães
OfIcINA DE cOmuNIcAçãO, ORgANIzAçãO E 
gESTãO DE EVENTOS culTuRAIS

sáb 8 | 16h00
“aFetos Criativos”
ADCL (Centro de Formação, Creixomil)
OfIcINA DE cRIAçãO E PRODuçãO muSIcAl
OfIcINA DE ARTES PláSTIcAS APlIcADAS àS 
ARTES PERfORmATIVAS

sáb 15 | 9h00
“pé ante pé pela histÓria”
Terreiro de São Torcato
OfIcINA DE cOmuNIcAçãO, ORgANIzAçãO E 
gESTãO DE EVENTOS culTuRAIS

GabineTe De assessORia COGeC – COMUniCaçãO, 
ORGanizaçãO e GesTãO De evenTOs CUlTURais
COnTaCTOs:
COGeC13@GMail.COM
pRiMaveRaDeaMbUlanTe.blOGspOT.pT/
www.faCebOOk.COM/TeMpOsCRUzaDOs

Xviii enContro de Coros do 
minho 

DOM 09 
Coral divino salvador de Joane
Coral s. mateus de grimanCelos 
Coral poliFÓniCo de verdoeJo 
Jovens Cantores de guimarães 
Coro vivaCe músiCa de lameiras
grupo Coral de antime
orFeão de braga
grupo Coral de lousado
grupo Coral de pevidém
orFeão FamaliCense
grupo Coral de porto de ave
orFeão de terras de bouro
grupo Coral de azurém
Centro Cultural Vila Flor
Org.: Grupo Coral de Azurém

14h30
ConCentração (Câmara muniCipal)
Largo Cónego José Maria Gomes

14h45
iniCio do desFile em direCção ao 
Centro Cultural de vila Flor

15h15
Chegada ao Centro Cultural de vila 
Flor

15h30
reCeção de boas vindas seguido da 
atuação individual dos grupos Corais

18h30
enCerramento da aCtuação dos 
Coros, seguido da imposição de Fitas  
Comemorativas e distribuição de 
lembranças.

19h00
atuação ConJunta de todos os 
Coralistas para interpretar “alto 
livro de Camões” e “num sÓ Corpo e 
alma irmãos” 

torneios anuais de Xadrez da 
esCola eb 2,3 João de meira

sáb 22 | 10h30 às 18h30
partidas semirrápidas 
Destinatários - praticantes não federados e federados na 
FPX ou congénere estrangeira

X torneio aberto Jovem 
- para jovens Sub-08 a Sub16

v torneio aberto absoluto 
- para jovens Sub 18 e Sub 20, seniores e veteranos
Torneios integrados no programa de “Guimarães Cidade 
Europeia de Desporto 2013”, “VIII Circuito Galego Xadrez 
Promoción 2013”,  e  “Celebração do Dia da Freguesia de 
Oliveira do Castelo”  
Instituto do Design

javascript:void(window.open('/webmail/imp/compose-dimp.php?to=cogec13%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'));
http://primaveradeambulante.blogspot.pt/
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RUa Da RaMaDa, n.º 52 a 68 -  GUiMaRães
ORGanizaçãO – ClUbe De XaDRez Da esCOla eb 2,3 jOãO De 
MeiRa
enTiDaDe paRCeiRa - “GUiMaRães - CiDaDe eUROpeia DO 
DespORTO 2013” 
apOiOs pRinCipais – assOCiaçãO De XaDRez DO DisTRiTO 
De bRaGa, jUnTa De fReGUesia De OliveiRa DO CasTelO, 
insTiTUTO pORTUGUês DO DespORTO e Da jUvenTUDe, 
aGRUpaMenTO De esCOlas pROfessOR jOãO De MeiRa, 
assOCiaçãO De pais Da esCOla eb 2,3 jOãO De MeiRa.
Inscrições -  964677356 / xadrezjmeira@gmail.com
Regulamento e outras informações em:
http://xadrezjmeira.blogs.sapo.pt
“A Escola EB 2,3 João de Meira federou a sua primeira 
equipa de xadrez há precisamente 25 anos. Depois 
de alguns, poucos, anos de inatividade, o clube foi 
reativado em 2003, mantendo desde então uma 
intensa e ininterrupta atividade escaquística, quer 
formativa quer competitiva. Em 2010 transformou-se 
em “associação desportiva” . A sua realização maior, 
o Torneio Aberto Jovem de partidas semirrápidas, 
tem este ano a sua 10.ª edição, em simultâneo com 
o, mais recente, Torneio Aberto Absoluto (5.ª edição), 
torneios de caráter nacional e internacional. A atestar 
a sua qualidade organizativa e desportiva, fazem parte 
desde o ano passado, como torneios convidados, do 
Circuito Galego de Xadrez Jovem.  Tal como nas edições 
anteriores, espera-se a participação de cerca de 200 
xadrezistas, portugueses e galegos.”

resgate da essênCia
DOM 23 | 9h30 às 18h30
Curso de reiKi nível i 
A iniciação ao Reiki é uma grande dádiva para nós 
e para os outros, ajudando a que progressivamente 
se atinjam níveis mais elevados de bem-estar e de 
felicidade, fortalecendo a sua energia vital, descobrindo 
o seu curador interior.
É um sistema de cura completo e ao mesmo tempo um 
caminho de autoconhecimento, consciencialização e 
libertação. A cura com Reiki faz-se através da imposição 
das mãos.
 É absolutamente seguro e faz bem a todos os seres, 
incluindo bebés, idosos, animais e plantas.
Resgate da Essência
RUa De sTO anTóniO nº1011(aO laDO Da faRMáCia silvéRiO) - 
CalDas Das Taipas
Mais infORMações: 
ResGaTe.essenCia@GMail.COM / 964 145 869 (RaQUel 
OliveiRa)

aCm - assoCiação de CiClismo 
do minho rua assoCiação 
RUa assOCiaçãO aRTísTiCa viMaRanense, 600 URb. 
aTOUGUia, bl.a, 2ª fase-4800-174 GUiMaRães 
TelefOne: 253 416946 
Tele/faX: 253 408839 www.aCM.pT - GeRal@aCM.pT 

seG 24
passeio de biCiCleta dia um de 
portugal - guimarães Cidade 
europeia do desporto
Realiza-se no dia 24 de junho o Passeio de Bicicleta 
“Dia Um de Portugal” no âmbito da programação de 
“Guimarães 2013 - Cidade Europeia do Desporto”. A 
participação no Passeio Dia Um de Portugal é gratuita 
e os participantes terão direito a uma t-shirt oficial de 
Guimarães 2013. As inscrições (limitadas) podem ser 
efetuadas em www.acm.pt.
Para a edição deste ano do Passeio de Bicicleta Dia 
Um de Portugal foram preparados dois percursos 
de dificuldade baixa (passeio e mini passeio), 
procurando-se assim incentivar a participação de todos 
os interessados, independentemente da idade e da 
condição física.
No local de partida serão promovidas atividades 
desportivas e de animação de participação gratuita 
e aberta a todos os interessados. Os mais jovens 
terão também à disposição circuitos de bicicletas 
“RadicalPark by Specialized”.
Os participantes no Passeio de Bicicleta Dia Um 
de Portugal terão direito a uma t-shirt oficial de 
“Guimarães 2013 - Cidade Europeia do Desporto” 
oferecida pela Liberty Seguros, habilitam-se ao sorteio 
de prémios oferecidos pelos diversos parceiros da 
iniciativa e estarão cobertos pelo seguro desportivo.
A participação de figuras públicas e de referências 
do desporto tem sido uma das características do 
Passeio Dia Um de Portugal, proporcionando-se assim 
momentos de interação e de convivência no contexto de 
uma autêntica “festa do ciclismo de lazer” em que pode 
participar toda a família.
Promovido pela Associação de Ciclismo do Minho, 
Guimarães 2013, Tempo Livre e Câmara Municipal de 
Guimarães, o Passeio de Bicicleta Dia Um de Portugal 
visa incentivar a prática desportiva e assinalar uma 
importante data histórica, a Batalha de São Mamede de 
1128 que viria a ser designada como “a primeira tarde 
portuguesa”.
A partida está marcada para as 10 horas no arruamento 
entre o Estádio D. Afonso Henriques e o pavilhão 
Almor Vaz (Inatel). O percurso inicial do Passeio Dia 
Um de Portugal será efetuado no Centro Histórico de 
Guimarães pelos dois grupos de inscritos (Passeio 
e Mini Passeio). À passagem pelo local da partida, 
depois do trajeto inicial no Centro Histórico, termina o 
Mini Passeio, prosseguindo o passeio por um trajeto 
de mais cerca de 15 quilómetros. Enquanto decorrer 

http://xadrezjmeira.blogs.sapo.pt
applewebdata://65619373-D4CA-476F-A13B-5E31A04273AE/Papel de carta
mailto:geral@acm.pt
http://www.acm.pt/
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o passeio serão promovidas no local de partida 
atividades desportivas e de animação abertas a todos 
os interessados.
Os mais jovens terão também à disposição circuitos de 
bicicletas “RadicalPark by Specialized”. De utilização 
gratuita e com uma pista infantil, minicircuito de 
BTT e bicicletas Specialized para crianças jovens, o 
“RadicalPark by Specialized” promete aos mais novos 
“animação, ritmo e adrenalina”.
Para facilitar a participação nas atividades de 
animação, os participantes poderão aparcar as 
bicicletas, em condições de segurança e gratuitamente, 
no parque de estacionamento da Vitrus Ambiente no 
Estádio D. Afonso Henriques.
Evento oficial de Guimarães 2013 - Cidade Europeia do 
Desporto, o Passeio de Bicicleta Dia Um de Portugal 
conta com os seguintes apoios: Federação Portuguesa 
de Ciclismo, IPDJ, Liberty Seguros, Cision, Inoxtubo, 
Reclamos Vitória, RadicalPark, Ford - Hermotor, 
Bikezone, Rui Jorge - Fotografia, Enfcare - Serviços 
de Enfermagem, Lda., SoPedal.com, TrilhosBike, Ima 
Extreme, Casa Mizé, MotoFundador, Vitrus Ambiente, 
Ciclismo + TV (televisão oficial da ACM), Ciclismo a 
Fundo (revista oficial) e Plano Nacional de Ética no 
Desporto.

maratona btt de guimarães - 
Cidade europeia do desporto
Decorrem as inscrições para a 2ª Maratona BTT de 
Guimarães a realizar no dia 4 de agosto no âmbito da 
programação de “Guimarães 2013 - Cidade Europeia 
do Desporto”. Aberta à participação de todos os 
interessados, a iniciativa contemplará uma Meia-
Maratona e uma Maratona, pontuável para a Taça 
Regional do Minho de BTT XCM – Reclamos Vitória. As 
inscrições podem ser efetuadas em www.acm.pt.
Promovida pela Associação de Ciclismo do Minho, 
Guimarães 2013, Tempo Livre e Câmara Municipal 
de Guimarães, a Maratona BTT de Guimarães será 
disputada em trilhos do concelho de Guimarães, tendo 
como pontos de partida e de chegada o Parque da 
Cidade Desportiva (Alameda dos Desportos, Candoso S. 
Tiago), junto ao Parque de Trial Bike de Guimarães.
A maratona é aberta à participação de todos os 
interessados, independentemente de serem ou não 
atletas federados, destinando-se também a praticantes 
desportivos informais que participam em atividades 
numa perspetiva de lazer.

O programa da maratona inclui a chegada do “Lisboa - 
Guimarães de bicicleta em autonomia”, uma iniciativa 
que decorrerá de 1 a 4 de agosto e que fará a ligação de 
bicicleta entre a capital portuguesa e a capital histórica 
de Portugal.

santa Casa da miseriCÓrdia 
de guimarães 

C O n C E R T O  D O  V  F E S T I V A l  I n T E R n A C I O n A l  D E 
Ó R g ã O  I b é R I C O 

seX 24 | 21h30
FrédériC blanC
orGAnistA tituLAr do GrAnde órGão 
CAvAiLLé-CoLL dA iGreJA de notre-dAMe de 
AuteuiL eM pAris, e direCtor MusiCAL dA 
AssoCiAção MAuriCe et MArie-MAdeLeine 
duruFLé. 
Igreja de Santo António dos Capuchos
Frédéric Blanc tem actualmente uma carreira como 
organista internacional, tocando como artista a solo 
ou com orquestra, mas também como acompanhante. 
Paralelamente, participa ou lidera transmissões de 
rádio, conferências e master classes por toda a Europa e 
Estados Unidos, e mais recentemente na Royal Academy 
of Music, em Londres, sobre os temas da música 
francesa e da arte da improvisação.
É regularmente o organista convidado de uma série 
de festivais internacionais de órgão, como os de Bona, 
Chartres, Roquevaire, Toulouse-les-Orgues, Roma ou 
Mónaco. 
O concerto será realizado sob a temática Escolas 
Nacionais - a escola francesa.
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CENTRO 
CULTURAL 
VILA FLOR 
AvEnIDA D. AfOnSO HEnRIqUES, 701
4810-431 GUIMARÃES
T. 253 424 700  
f. 253 424 710
E. GeRal@CCvf.pT
s. www.CCvf.pT

VENDA DE BILHETES
Centro Cultural vila flor
Plataforma das Artes e da Criatividade
WWW.CCvf.PT
Lojas fnac
El Corte Inglés 
Entidades Aderentes da Bilheteira Online

mailto:geral@ccvf.pt
http://www.ccvf.pt
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TEATRO
Festivais gil viCente

QUi 06 | 22h00
CCVF - Grande Auditório
ping pang Qiu
de AnGéLiCA LiddeLL
A estreia em Portugal do mais recente trabalho da 
conceituada criadora e atriz espanhola Angélia Liddell 
marca o arranque da edição de 2013 dos Festivais Gil 
Vicente. Vencedora do Prémio Nacional de Literatura 
Dramática 2012 (em Espanha), Angélia Liddell traz até 
aos Festivais Gil Vicente a sua mais recente criação, 
“Ping Pang Qiu”, uma peça de teatro documental que 
aborda a paixão que Liddell tem pela China. 

seX 07 | 22h00
PAC - Black Box 
raso Como o Chão
de AnA deus e João sousA CArdoso
“Raso como o Chão” apresenta-se como uma reflexão 
sobre o lugar da palavra pública em Portugal, sendo um 
trabalho performativo concebido e interpretado pela 
cantora Ana Deus e o artista visual João Sousa Cardoso, 
a partir do texto do escritor e pintor Álvaro Lapa, 
publicado em 1977.

seX 07 | 23h30
CAR - Círculo de Arte eRecreio
adalberto silva silva – um 
espetáCulo de realidade
de JACinto LuCAs pires e ivo ALexAndre
“Adalberto Silva Silva - um espetáculo de realidade” é 
a alma de Adalberto Silva Silva em formato televisivo. 
Adalberto é o célebre desconhecido, o triste homem 
comum, um tipo que de tão normalzinho se apalhaça 
dos modos mais surpreendentes. Uma comédia em 
formato de bolso sobre o desejo, o sonho e os chamados 
problemas práticos. É a sério, sim, e é para rir, pois. 
Para rir a sério?

a paRTiR De sábaDO 08 | 10h00-17h30
percurso pela cidade c/ saída na PAC
atabiCar o Caminho – um audioWalK 
para guimarães
de João MArtins
“Atabicar o caminho” é uma intervenção sonora que 
resulta de um convite do Serviço Educativo Guimarães 
2012 ao músico e sonoplasta João Martins para 
atravessar e religar algumas das intervenções urbanas 
recentes em Guimarães, com particular enfoque na Zona 
de Couros, pretendendo refletir sobre a natureza dos 
processos de evolução da cidade. 

sáb 08 | 21h30
CCVF - Grande Auditório 
rosenCrantz & guildenstern estão 
mortos
de toM stoppArd
Estreado em 1966, “Rosencrantz and Guildenstern are 
Dead” de Tom Stoppard é, juntamente com “À Espera 
de Godot” de Samuel Beckett, um dos textos centrais  da 
dramaturgia contemporânea e do pós-modernismo no 
teatro. Esta peça relata as  aventuras,  desventuras e 
reflexões de Rosencrantz (Nuno Lopes) e Guildenstern 
(Gonçalo Waddington), duas personagens secundárias 
da obra “Hamlet”, de William Shakespeare.
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QUi 13 | 22h00
FÁBRICA ASA / Black Box
devagar
de hoWArd BArKer 
“Devagar” é um percurso. Acompanhamos o trajeto 
interior de quatro princesas que debatem o seu destino 
enquanto os bárbaros se aproximam do palácio da 
cultura decadente... O mundo de “Devagar” sobrepõe a 
cultura à vida individual, e como a cultura é construída 
sob o legado dos mortos, e isso faz com que a lealdade 
aos mortos seja uma maior afirmação de dignidade do 
que a luta pela existência. 

seX 14 | 22h00
CCVF / Grande Auditório 
a aFriCana
de Cão soLteiro & vAsCo ArAÚJo 
Neste espetáculo, tomam‐se a música de L’Africaine de 
Giacomo Meyerbeer e o libreto de Eugéne Scribe, onde 
Vasco da Gama, navegador e descobridor, ambiciona 
um “país maravilhoso”. Depois de “A Portugueza” 
(2010), uma masterclass de canto tendo como objeto 
de análise o Hino Nacional, “A Africana” é o segundo 
projeto que a Companhia de Teatro Cão Solteiro realiza 
em parceria com o artista plástico Vasco Araújo. 

sáb 15 | 22h00
CCVF / Pequeno Auditório
a 20 de novembro
de LArs norén
A edição de 2013 dos Festivais Gil Vicente encerra com 
dois monólogos.
“A 20 de Novembro” é um monólogo escrito por Lars 
Norén a partir do diário íntimo, publicado na internet, 
de Sebastian Bosse, um jovem de 18 anos que atirou 
sobre os alunos e os professores do seu antigo Liceu 
antes de se suicidar. Um texto intenso, frio e clínico. 
Sozinho no palco, o ator expõe os mecanismos de 
humilhação que levaram o jovem à vingança e ao 
suicídio e interroga a nossa responsabilidade.

sáb 15 | 23h00
CCVF / Sala de Ensaios 
um preCipíCio no mar
de siMon stephens 
“Um precipício no mar” é uma peça sobre a família, 
o medo, o luto e a perda. É como um falso mar calmo 
debaixo do qual se esconde uma corrente violenta de 
mágoa e tristeza. Monólogo perfeito de quarenta e cinco 
minutos, parece a história trivial de um jovem amor, da 
paternidade e da família, mas com a ratoeira de uma 
tragédia sem sentido. Pode ser Deus responsável pela 
beleza da vida e também pela crueldade inexplicável?
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ATIVIDADES PARAlElAS

QUa 05 | 21h45
PAC / Black Box
ensaio sobre o teatro
de rui siMÕes
Organização A Oficina e Cineclube de Guimarães
Partindo da adaptação teatral pelo Teatro O Bando, 
da obra literária do Prémio Nobel José Saramago 
“Ensaio Sobre a Cegueira”, Rui Simões realiza um longo 
documentário sobre todo o processo criativo, até à 
estreia, constituindo em si um ensaio sobre a arte de 
fazer teatro.

06, 07, 08, 13, 14 e 15
ESPAÇO OFICINA
oFiCina de improvisação
teAtro oFiCinA
Esta oficina de improvisação é dirigida a não 
profissionais que têm curiosidade e vontade de estar em 
palco sem guião ou história definida e não têm medo 
de falhar. O improvisador encontrará no “falhanço” 
um amigo. Dividida em seis sessões, com um registo 
de diversão para formador e formandos, a oficina 
será preenchida com exercícios, jogos e técnicas de 
improviso.
Horários dias 06 e 07 das 21h00 às 23h00; dia 08 das 
16h30 às 18h30; dias 13 e 14 das 21h00 às 23h00; dia 
15 das 16h30 às 18h30 e das 19h00 às 20h00 (sessão 
aberta) Formador Emílio Gomes Público-alvo Maiores de 
18 anos Nº máximo de participantes 15 Data limite de 
inscrição 03 de junho Preço 10 euros

QUi 06 a seX 14 
CCVF / Grande Auditório
visitas guiadas aos bastidores
Durante as montagens dos espetáculos, abrem-se as 
portas do Grande Auditório do CCVF para que o público 
conheça os ritmos e procedimentos caraterísticos 
do trabalho coletivo que é a criação teatral. Uma 
oportunidade única de conhecer os bastidores de um 
dos auditórios mais bonitos e bem equipados do país 
e simultaneamente de contactar com os artistas e os 
técnicos em plena ação.
Público-alvo Maiores de 10 Nº máximo de participantes 
1 turma/30 pessoas Data limite de inscrição até 48horas 
antes Inscrição gratuita As inscrições poderão ser 
efetuadas presencialmente, no Centro Cultural Vila Flor, 
ou através do e-mail servicoeducativo@aoficina.pt

QUi 06 a seX 14 
Escolas Secundárias do concelho de 
Guimarães
embaiXadores do teatro
Acompanhados por alguns dos encenadores ou 
atores que integram a edição deste ano dos Festivais 
Gil Vicente, visitaremos as escolas secundárias do 
concelho. Os jovens poderão saber mais sobre o 
percurso dos nossos convidados: descobrir o que os 
levou a trabalhar na área do teatro e como encaram hoje 
uma vida dedicada à criação artística.

sáb 15 | 17h30
PAC - Black Box
antÓnio, um rapaz de lisboa
de JorGe siLvA MeLo
Organização A Oficina e Cineclube de Guimarães
“António, Um Rapaz de Lisboa” começou por ser uma 
série de quatro episódios para a televisão, pensada a 
partir de um texto que já tinha sido encenado em teatro 
e que acabou por se transformar num filme. Escrito e 
realizado por Jorge Silva Melo, este filme é uma crónica 
urbana sobre a trajetória de um homem, entre os 25 e 
os 30 anos, com os problemas típicos da sua geração, 
que vão dos casos de amor complicados aos empregos 
frustrantes, passando pela toxicodependência.

QUi 20 a sáb 22 | 22h00
CCVF - Pequeno Auditório
mostra de teatro de amadores
O CCVF volta a ser palco para as apresentações dos 
projetos do concurso de apoio à criação teatral para 
os grupos de teatro de amadores do concelho de 
Guimarães. Em cena vão estar as peças: “Deus lhe 
Pague”, do TERB – Teatro de Ensaio Raul Brandão 
(dia 20), “Online Num Quarto Escuro”, da Citânia 
- Associação Juvenil (dia 21), e “Rua Deserta”, do 
Convívio Associação Cultural (dia 22).

mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
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DAnÇA

sáb 22 | 21h30
CCVF - Grande Auditório 
o lago dos Cisnes
cOmPANHIA NAcIONAl DE bAIlADO
“O Lago dos Cisnes” é um clássico incontornável da 
história da dança. Nesta nova produção da Companhia 
Nacional de Bailado a tradição coreográfica é partilhada 
com as imagens e a dramaturgia do cineasta Edgar 
Pêra. A Fernando Duarte, bailarino principal e ensaiador 
da Companhia, cabe a reconstrução coreográfica e 
coreografia adicional.

mÚSICA

sáb 29 | 22h00
CCVF -  Grande Auditório 
ana moura
DESFADO
“Desfado”, o 5º álbum originais de Ana Moura, 
representa um momento de viragem na carreira 
da artista, tendo contado com a colaboração de 
variadíssimos e ilustres nomes da música nacional e 
internacional. Neste concerto, Ana Moura contará com 
a participação de Ângelo Freire (guitarra portuguesa), 
Pedro Soares (viola de fado), André Moreira (baixo 
e contrabaixo), João Gomes (teclados) e Mário Costa 
(bateria e percussões).

EXPOSIÇãO
aTé 14 jUlhO 
a arte Que é
pedro portuGAL
CCVF - Palácio Vila Flor
Artista da geração que irrompeu no panorama artístico 
português dos anos 80, Pedro Portugal é possuidor de 
uma obra amplamente reconhecida tanto criticamente 

como institucionalmente. No trabalho de Pedro Portugal, 
o recurso ao jogo e ao elemento cómico desdobra-se 
numa alusão constante ao signo e ao símbolo, num 
vaivém incessante entre a visualidade e a linguagem, 
entre a representação e o significado. Este nomadismo 
entre o conceito e a forma, entre o significado e o 
significante, marca a unidade do trabalho deste artista 
e é visível tanto ao nível conceptual como formal, daí a 
profusa diversidade de meios experimentados – desde 
a pintura passando pela escultura, instalação, design, 
performance e vídeo art. 
HORÁRIO 
segunda a sábado
09h30-13h00 | 14h30-19h00
domingos e feriados
14h00-19h00
VISITAS ORIENTADAS
segunda a domingo
Público-alvo maiores de 4 anos
Lotação 1 turma/25 pessoas
Atividade sujeita a marcação prévia com uma semana 
de antecedência 
através do e-mail servicoeducativo@aoficina.pt

SERVIÇO EDUCATIVO

01 e 02 | 10h00 e 11h30
1 A 3 ANOS E 3 A 5 ANOS
ninho do Corpo
teresA priMA
Nos dias 01 e 02 de junho encerramos o ciclo Ninhos. 
Orientado por Teresa Prima, o Ninho do Corpo propõe 
uma redescoberta do corpo e do movimento numa 
perspetiva sensorial. Traga os seus filhos e descubra 
mais uma oportunidade de, juntos, usufruírem de um 
espaço de partilha criativa e de um tempo de descoberta 
desassombrada.
OfIcINAS PARA PAIS E fIlHOS 
CCVF 
Público-alvo 1 a 3 anos (sessões das 10h00) | 3 a 
5 anos (sessões das 11h30) Duração 40min (1 a 3 
anos) | 60min (3 aos 5 anos) Preço 2 eur/ pessoa 
Lotação limitada
Atividade sujeita a marcação prévia com, pelo 
menos, uma semana de antecedência através do 
email servicoeducativo@aoficina.pt.

mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
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TeRças aTé 25  | 10h00
DOS 7 AOS 12 ANOS
oFiCina de FabriCo de papel
nuno rAMos
Que o papel vem das árvores todos sabemos. Mas 
nem sempre foi assim. Nesta oficina vamos explorar a 
técnica tradicional de fabrico de papel, a partir de fibras 
vegetais, para produzir papéis únicos e duradouros, 
numa atividade sustentável e amiga do ambiente. 
Espaço Oficina 
Duração 90min. 
Preço 1 eur Lotação 1 turma / 25 pessoas
Atividade sujeitas a marcação prévia com, pelo 
menos, uma semana de antecedência através do 
email servicoeducativo@aoficina.pt

QUinTas aTé 27  | 10h00
DOS 4 AOS 6 ANOS
oFiCina de olaria
FernAndA BrAGA
A beleza da Cantarinha das Prendas ou Cantarinha dos 
Namorados não vem só da sua forma elegante, mas 
do seu acabamento brilhante e delicado. Nesta oficina 
vamos descobrir como os pormenores das incrustações 
com mica tornam única esta peça tradicional de 
Guimarães. 
Espaço Oficina 
Duração 90min. 
Preço 1 eur Lotação 1 turma / 25 pessoas 
Atividade sujeitas a marcação prévia com, pelo 
menos, uma semana de antecedência através do 
email servicoeducativo@aoficina.pt.

21 a 24 
Festa dos dias Cheios
ENcERRAmENTO DO PROgRAmA SERVIçO 
EDucATIVO guImARãES 2012
Eis que nos aproximamos da conclusão do programa 
desenhado para o Serviço Educativo de Guimarães 
2012 CEC. Com o desejo de ter cumprido a nossa 
missão, convidamos todos: crianças, pais e avós, 
artistas, professores e instituições a juntarem-se a 
esta celebração feita da mesma matéria de sempre: 
encontros com artes e artistas, através de exposições, 
oficinas artísticas, espetáculos e projetos para alimentar 
a imaginação e o desejo de crescer inteiro.

ESPETáCUlOS
seX 21  | 10h00 e 15h00 e  22 | 11h00 
6 AOS 10 ANOS
PAC – Plataforma das Artes e da Criatividade 
(Cafetaria) 
CATABRISA
JoAnA providênCiA, GéMeo Luís & euGénio 
rodA
Talvez esta seja uma história sobre o vento, pois é com o 
vento que vão e vêm as sementes, é com o vento que vão e 
vêm as ideias e a vontade de mudar o mundo. Catabrisa é 
um espetáculo que se desenha sobre um jogo coreográfico 
entre o texto, a ilustração, a luz e a sombra. Uma das 
melhores criações para a infância de 2012, que agora 
repomos.
TEATRO 
DURAÇÃO 60min. 
LOTAÇÃO limitada 
PREÇO 2 eur/pessoa

sáb 22 | 19h30 e 23 | 12h00
m/7 ANOS 
PAC– Plataforma Das Artes e da Criatividade 
(Black Box) 
sopa nuvem
António pedro e CAroLine BerGeron
Sopa Nuvem é um thriller gastronómico para degustar em 
família! Velhos e novos filmes super 8, fotografias, uma 
bateria, uma guitarra elétrica, um fogão, um frigorífico 
e vários objetos-sonoros ajudam-nos a mergulhar na 
memória e na vida de um homem normal e a evocar, com 
simplicidade, a morte, a passagem de testemunho, a 
memória, a família, e o amor que tudo atravessa. 
TEATRO 
DURAÇÃO 60min. 
LOTAÇÃO limitada 
PREÇO 2 eur/pessoa

22, 23, 29 e 30 | 17h00 
m/6 ANOS
Jardins do CCVF (DIAS 22 E 23)
Parque de Lazer de Brito (DIA 29)
Parque de Lazer de São Cristóvão de Selho (DIA 
30) 
histÓrias em viagem
radar 360º
Histórias em Viagem é um projeto protagonizado por 
maiores de 55 anos, que assume a hipótese do crescimento 
e do riso como uma possibilidade até ao fim da juventude. 

mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
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A partir da linguagem do palhaço e do teatro físico, 
sondamos o espaço dentro de cada um, deixando 
emergir memórias e plasticidades. Mergulhamos juntos 
numa fantasia cómica, onde as memórias que nos fazem 
rir são transformadas em ação e concluímos que o riso 
subentende uma cumplicidade com os outros que, reais 
ou imaginários, também riem!
TEATRO DE RuA 
DURAÇÃO 60min. ENTRADA LIVRE
 

OFICInAS
22 e 23 | 10h30
3 AOS 5 ANOS 
CIAJG – Centro Internacional das Artes José de 
Guimarães (Sala 13) 
MAGIAS DE TRAZER POR CASA
ritA FAustino e FrAnCisCo BABo
Nesta viagem entre magias e rituais, muitas são as 
personagens mágicas que nos transportam para lugares 
longínquos. Histórias e feitiços por descobrir e muitos 
outros por inventar. Terminaremos esta viagem com a 
construção de um amuleto?… da sorte?
OfIcINA DE ARTES PláSTIcAS 
DURAÇÃO 60min. LOTAÇÃO 20 pessoas PREÇO 2 eur/
pessoa
 
22 e 23  | 15h00
6 AOS 10 ANOS 
Palácio Vila Flor
ARTOMOS E GAMBOZINOS
ritA FAustino, FrAnCisCo BABo e MAtiLde 
seABrA
“Os artomos são como os átomos mas da arte. Ainda 
não consegui chegar à conclusão que os artomos 
existem.” Este é o problema que Pedro Portugal quer 
resolver no seu trabalho. E nós vamos ajudá-lo e vamos 
à procura de artomos e gambozinos! Uma verdadeira 
oficina de pesquisa artística?!…
OfIcINA DE ARTES PláSTIcAS 
DURAÇÃO c. 90min. LOTAÇÃO 20 pessoas PREÇO 2 eur/
pessoa

2 a 24 | 10h30 e às 15h30
3 mESES A 3 ANOS
CCVF – Centro Cultural Vila Flor (Sala de 
Ensaios)
Cabannes
theAter de spieGeL
Cabannes é uma exposição itinerante composta por 
oito abrigos que se instalam como espaços físicos 
e imaginários fecundos na construção de relações 
íntimas, de cumplicidade, convívio e sensibilidade. 
São oito abrigos criativos em que crianças, pais, avós e 
artistas interagem proximamente e podem descansar, 
sonhar, descobrir, construir…
ExPOSIçãO/ lAbORATóRIO ARTíSTIcO 
DURAÇÃO 90min LOTAÇÃO 30 pessoas 
PREÇO 2eur/pessoa

DOM 23 | 16h00
6 AOS 10 ANOS
CIAJG – Centro Internacional das Artes José de 
Guimarães
VOLTA AO MUNDO PARA ALÉM DA HISTÓRIA 
verA sAntos
Vamos viajar juntos pelas húmidas florestas tropicais 
africanas, enterrar as mãos na terra da costa sul-americana e 
seguindo para este chegar ao oriente, a Europa tinha ficado 
para trás mas aparece à nossa frente. Vamos parar para 
escrever um postal. E regressar a Guimarães.
OfIcINA DE ARTES 
DURAÇÃO 90min 
LOTAÇÃO 20 pessoas 
PREÇO 2eur/pessoa

EXPOSIÇÕES E VISITAS ORIEnTADAS
22 e 23 | 11h30 e às 16h00 
m/6 ANOS
Palácio Vila Flor
A ARTE QUE É
pedro portuGAL
A exposição A ARTE QUE É parte da investigação desenvolvida 
por Pedro Portugal na sua tese de doutoramento. Nesta 
pesquisa, Pedro Portugal procurou delimitar a especificidade 
do trabalho de um artista “a pensar sobre arte”, ou seja, 
as diferenças entre o pensamento artístico e o pensamento 
filosófico ou científico, a partir da sua própria experiência como 
criador.
VISITA ORIENTADA 
DURAÇÃO 90min 
LOTAÇÃO 25 pessoas 
PREÇO 2eur/pessoa
sáb 22 | 12h00 e às 17h00 e DOM 23 | 15h00 e às 17h00 

m/4 ANOS
CIAJG – Centro Internacional das Artes José de 
Guimarães
para além da histÓria
Para além da História, exposição inaugural do CIAJG, desenha 
um novo mapa de relações entre nós e as formas produzidas, 
perto ou longe, por artistas, artesãos e outros construtores 
de significados. Nesta visita, adaptada a todas as idades, 
propomos uma viagem entre obras da coleção de José de 
Guimarães, outros artistas contemporâneos e objetos do 
património popular, religioso e arqueológico de Guimarães.
VISITA ORIENTADA 
DURAÇÃO C. 60min 
LOTAÇÃO 20 pessoas 
PREÇO 4eur/3eur C/D | entrada gratuita crianças até 12 anos
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aTé 30 | 11h00 às 18h00
TODAS AS IDADES
PAC - Plataforma das Artes e da Criatividade 
(Espaço da Livraria)
arQuivos
O projeto ARQUIVOS desenvolveu-se entre 2012 e 2013 
com cerca de 200 crianças e jovens. Compreender 
e participar ativamente na construção da memória 
individual e coletiva esteve na base do trabalho de 
pesquisa e criação orientado por Amélia Polónia e Vera 
Santos, João Girão, João Martins, Manuela Ferreira e 
Rafaela Salvador. Este é o momento em que nos é dado 
a conhecer este novo ARQUIVO, esta nova MEMÓRIA, na 
forma de uma exposição coletiva.
ExPOSIçãO 
entrada gratuita
 
DOM 23 | 11h00
ADulTOS
PAC - Plataforma das Artes e da Criatividade 
pedra sobre pedra… Construir a 
Cidade
MAtiLde seABrA e rAuL pereirA
Nesta visita, do ponto de vista da arquitetura, percorre-
se o crescimento da cidade de Guimarães desde o 
projeto do Mercado Municipal do Arq. Marques da 
Silva, ao surgimento da Plataforma das Artes e da 
Criatividade (atelier Pitágoras), ao projeto expositivo 
para a exposição “Para além da História” (atelier Ainda 
Arquitectura - Luís Tavares Pereira).
VISITA ORIENTADA 
DURAÇÃO c.60 min Percurso 
LOTAÇÃO 20 pessoas 
PREÇO 4eur/3eur C/D

PROJETOS ESPECIAIS
sáb 22  | 15h00
m/6 ANOS
PAC - Plataforma das Artes e da Criatividade 
(Sala de Conferências)
Filmar hoJe o trabalho de ontem
CoordenAção AMArAnte ABrAMoviCi e tiAGo 
AFonso
Filmar Hoje o Trabalho de Ontem foi um dos 
Laboratórios de Criação e Formação para Jovens, 
este na área do cinema. Partindo de um tema de uma 
atualidade gritante – o trabalho –, foi proposto aos 
participantes confrontar interrogações mais gerais em 
torno do lugar do trabalho na nossa sociedade com 
gestos e testemunhos de pessoas próximas. E são os 
documentários resultantes do trabalho de ontem destes 
jovens que são hoje apresentados a público.
 APRESENTAçãO DE fIlmES 
DURAÇÃO c. 90min 
PREÇO entrada gratuita até ao limite dos lugares 
disponíveis

sáb 22  | 16h00
m/4 ANOS
CIAJG – Centro Internacional das Artes José de 
Guimarães
Contos Contados ao Canto 
verA sAntos
No recanto de uma sala propomos a apresentação de 
contos de países presentes na exposição Para Além 
da História. Num desdobramento do imaginário que a 
própria exposição propõe e na exploração de diferentes 
linguagens, estas sessões são lúdicas e táteis, abrindo 
pequenas janelas para mundos bem diferentes dos 
nossos.
SESSãO DE cONTOS 
DURAÇÃO 45min 
LOTAÇÃO 20 pessoas 
PREÇO entrada gratuita
 
sáb 22  | 18h30
ADulTOS
PAC - Plataforma das Artes e da Criatividade 
(Cafetaria)
um mapa para CinCo (ou mais) 
Caminhantes
ObSERVATóRIO DO SERVIçO EDucATIVO guImARãES 
2012 cEc
Para acompanhar o programa singular criado para o 
Serviço Educativo de Guimarães 2012 CEC foi criado um 
observatório informal que se dedicou a analisar, debater 
e documentar alguns dos conceitos que no programa 
são mais relevantes para a atividade de educação e 
mediação artística. Deste Observatório resulta uma 
publicação, agora apresentada a público, com textos de 
Francesca Rayner, João Girão, João Sarmento, Michelle 
Domingos e Sílvia Magalhães.
 
aTé 30  | 10h00 e as 17h30
JOVENS E ADulTOS
PAC - Plataforma das Artes e da Criatividade 
disponível entre as atabiCar o 
Caminho
audioWalK em guimarães
João MArtins
Com partida na Plataforma das Artes e da Criatividade, 
Atabicar o caminho é uma intervenção sonora sobre 
um percurso de exploração da envolvente urbana do 
Rio de Couros, cruzando e unindo alguns dos seus 
espaços singulares. Um passeio de natureza imersiva, 
sobre um percurso invulgar, que cruza diferentes 
visões e relações, na construção de um objeto artístico 
que se assume como “uma companhia sonora para 
caminhantes solitários”.
TODa a infORMaçãO eM www.CCvf.pT
venDa De bilheTes
CenTRO CUlTURal vila flOR
plaTafORMa Das aRTes e Da CRiaTiviDaDe
www.CCvf.pT
lOjas fnaC
el CORTe inGlés 
enTiDaDes aDeRenTes Da bilheTeiRa Online

http://WWW.CCVF.PT
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BIBLIOTECAS
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biblioteCa muniCipal raul 
brandão

HORA DO COnTO
Fanha, José – o dia em Que a mata 
ardeu. vila nova de gaia: gailivro, 
2007.
TeR 11 | 10h30 e 15h00
seX 21 | 10h30 e 15h00

TEATRO DE FAnTOCHES
gouveia, regina – era uma vez…um 
eCoponto. in “era uma vez…CiênCia 
e poesia no reino da Fantasia. 
porto: Campo das letras, 2006.
QUa 05 | 10h30 e 15h00

CInEmA
lilo & stitCh
seX 07 | 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 82 min.

toy story
seX 14 | 10h30
Falado em português; maiores de 6 anos; 82 min.

toy story 2
seX 21 | 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 94 min.

toy story 3
seX 28 | 10h30
Falado em português; maiores de 6 anos; 98 min.

bmrb – pÓlo de pevidém

HORA DO COnTO
mCKee, david – elmer e alber. 
lisboa: Caminho, 2002.
TODOs Os Dias às 10h30 

gouveia, regina – era uma vez…um 
eCoponto. in “era uma vez…CiênCia 
e poesia no reino da Fantasia. 
porto: Campo das letras, 2006.
QUa 19 | 11h00

EXPOSIÇãO
“s João”

bmrb – pÓlo das taipas

HORA DO COnTO
pato, paula – João sem-irmãos. mem 
martins: K editora, 2008.
TeR 04, 11, 18, 25 | 10h00

gouveia, regina – era uma vez…um 
eCoponto. in “era uma vez…CiênCia 
e poesia no reino da Fantasia. 
porto: Campo das letras, 2006.
QUa 12 | 11h00

EXPOSIÇãO
seG 17 
“dia mundial Contra a seCa e o 
despovoamento”

TeR 25 
“dia da multimédia”

bmrb – pÓlo de lordelo

HORA DO COnTO
madureira, César – o pintor de 
sorrisos. matosinhos: Quidnovi, 
2008.
TODas as TeRças-feiRas às 11h00

gouveia, regina – era uma vez…um 
eCoponto. in “era uma vez…CiênCia 
e poesia no reino da Fantasia. 
porto: Campo das letras, 2006.
QUa 26 | 11h00

EXPOSIÇãO
“os direitos das Crianças”
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biblioteCa do CompleXo 
multiFunCional 
de Couros
COnTaCTOs:
T.: 253 511 400
f.: 253 417 997
s.: www.fRaTeRna.ORG
e.: fRaTeRna@fRaTeRna.ORG

nOTa:
TODas as aCTiviDaDes ReQUeReM MaRCaçãO pRévia.

HORA DO COnTO
TeR 11 | 10h30
CinQueti, niCola/ Julieta e romeu. –
lisboa: livros do  horizonte, 2002

TeR 25 | 10h30
a ilha do tesouro. – [s.l.]: ulisseia 
inFantil, 1988

CInEmA
QUa 05 | 14h30
rosa de alFama
Falado em Português
Maiores de 12 anos
86 min. aprox. 

QUa 19 | 14h30
histÓrias de vegetais, o Filme
Falado em Português
Maiores de 4 anos
83 min. aprox.

www.fraterna.org
mailto:fraterna@fraterna.org
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TEMPO LIVRE
RECEçÃO -  SEG A SEX: 08H00 /20H00; SÁB: 10H00/20H00
SERvIçOS ADMInISTRATIvOS: SEG A SEX: 09H00 /12H30 E  14H30 /18H00
ALAMEDA CIDADE DE LISBOA, CREIXOMIL
4835-037 GUIMARÃES 
(LOCALIzAçÃO GPS: n 41. 43544  - W 8. 30790)
T.  253 520 300 / fAX 253 520 309 –
E. MULTIUSOS@TEMPOLIvRE.PT 
S. www.TeMpOlivRe.pT
BILHETEIRA OnLInE: 
www.TeMpOlivRe.bilheTeiRaOnline.pT

mailto:multiusos@tempolivre.pt
www.tempolivre.pt
www.tempolivre.bilheteiraonline.pt
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sCorpio - pisCinas de reCreio e 
diversão ao ar livre
DiaRiaMenTe (2 De jUnhO a seTeMbRO): 09h00 
- 20h00
Alameda dos Desportos, Candoso S. Tiago, 4835-235 
Guimarães
Telefone 253 423 200 / Fax 253 423 209
GPS: 41.42966, 8.31848

TaXas De UTilizaçãO sCORpiO
Dias úTeis  
< 2 anOs e CaRTões MUniCipais*  GRaTUiTO
3 - 6 anOs (aCOMp. p/ aDUlTO) 1,50
7 - 12 anOs (aCOMp. p/ aDUlTO) 2,50
> 13   3,50
  
fins-De-seMana e feRiaDOs  
< 02 anOs e CaRTões MUniCipais* GRaTUiTO
3 - 6 anOs (aCOMp. p/ aDUlTO) 2,00
7 - 12 anOs (aCOMp. p/ aDUlTO) 3,50
> 13 anOs   4,50
  
espReGUiçaDeiRas  2,00
GUaRDa-sóis  1,50
COnjUnTO   3,00
 
* Cartão Municipal do Idoso e Reformado, Cartão 
Jovem Municipal e Cartão Municipal das Pessoas com 
Deficiência
NB - IVA incluído à taxa em vigor 

 
 

pisCina de airão são João
DiaRiaMenTe (8 De jUnhO a seTeMbRO): 10h00 
- 20h00
Rua 25 de Abril, Airão São João - Guimarães
Telefone: 252 922 047
GPS: 41.465161, -8.428488

TaXas De UTilizaçãO
as TaXas De UTilizaçãO sãO as seGUinTes:
Dias úTeis
< 2 anOs e CaRTãO MUniCipal DO iDOsO  GRaTUiTO
3 - 6 anOs (aCOMp. p/ aDUlTO)  1,00 €
7 - 12 anOs (aCOMp. p/ aDUlTO) 1,50 €
> 13 anOs                                                            2,00 €

fins-De-seMana e feRiaDOs  
< 2 anOs e CaRTãO MUniCipal DO iDOsO     GRaTUiTO
3 - 6 anOs (aCOMp. p/ aDUlTO) 1,00 €
7 - 12 anOs (aCOMp. p/ aDUlTO) 2,00 €
> 13 anOs   3,00 €

espReGUiçaDeiRas  2,00 €
GUaRDa-sóis  1,00 €
COnjUnTO   2,50 €

Férias desportivas de verão
17 De jUnhO a 6 De seTeMbRO
Programa destinado a jovens com idades entre os 6 e os 
14 anos que decorrerá até 6 de setembro.
Durante os dias de semana, entre as 9h00 e as 
18h00, serão promovidas atividades desportivas 
(Futsal, Basquetebol, Voleibol, Andebol, Gira-Volei, 
Jogos Tradicionais, Natação, Atletismo, Dança, 
Atividades Equestres, SpeedBadmington e Bowling) e 
pedagógicas/culturais (Oficinas de Arte, informática, 
projeção de filmes e atelier de pintura). O local de 
concentração é o Multiusos, encarregando-se a 
organização do fornecimento de almoço e lanche 
e transporte para os diversos locais das atividades 
(Complexo de Piscinas, Pista de Atletismo Gémeos 
Castro, entre outros).
O custo de participação nas Férias Desportivas 
(incluindo atividades, almoço, lanche e seguro de 
acidentes pessoais) é de 35 euros/semana (inscrição 
até três semanas) e de 30 euros/semana (inscrição 
para quatro ou mais semanas). As inscrições deverão 
ser formalizadas antecipadamente, sendo aplicada 
uma taxa suplementar de 5 euros nas inscrições 
efetuadas na segunda-feira da própria semana em que 
se inscreve.
Em complemento, a organização disponibiliza 
transporte de casa dos participantes ao local de 
concentração, e vice-versa, mediante o pagamento de 
uma taxa suplementar (Até 3 Kms - Casa-Multiusos e 
Multiusos-Casa: 17 euros; Casa-Multiusos ou Multiusos-
Casa: 9 euros / Superior a 3 Kms - Casa-Multiusos e 
Multiusos-Casa: 22 euros; Casa-Multiusos ou Multiusos-
Casa: 12 euros.
As inscrições para as Férias Desportivas de Verão 
são limitadas e podem ser efetuadas na Tempo Livre 
(Multiusos de Guimarães, Alameda Cidade de Lisboa, 
Creixomil, 4835-037 Guimarães - Telef: 253 520 300 
/ Fax: 253 520 309), mediante a apresentação da 
ficha de inscrição (disponível em www.tempolivre.
pt) devidamente preenchida e acompanhada do 
pagamento respetivo.

http://www.tempolivre.pt/
http://www.tempolivre.pt/
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QUa 12
portugal - espanha (apuramento 
europeu de andebol)
Multiusos de Guimarães
Portugal jogará com a Espanha no Multiusos de 
Guimarães, no dia 12 de junho (21h30), em jogo da fase 
de apuramento para o Europeu de Andebol de 2014.
Depois do jogo com a Espanha, Portugal rumará até 
Skopje para defrontar a Macedónia, sendo estes 
dois últimos jogos cruciais para o apuramento para o 
europeu a disputar na Dinamarca.
Os bilhetes para o jogo no Multiusos de Guimarães 
custam 3 euros e estão à venda no Multiusos de 
Guimarães, Complexo de Piscinas de Guimarães, Lojas 
FNAC, CTT, El Corte Inglês, SportZone, Centro Comercial 
Espaço Guimarães, Centro Cultural Vila Flor, Plataforma 
das Artes, AAUM (Guimarães e Braga), Posto de Turismo 
de Vila Nova de Famalicão, Teatro Gil Vicente (Barcelos), 
Theatro Circo (Braga), Viana Welcome Center (Viana 
do Castelo), Fórum Aveiro e em http://tempolivre.
bilheteiraonline.pt.

15 a 23
europeu de boCCia - Ced 2013
Multiusos de Guimarães
ATIVIDADE INSERIDA NA PROgRAmAçãO DE 
guImARãES 2013 cIDADE EuROPEIA DO DESPORTO
Consultar programa próprio
Mais informações: www.guimaraes2013.pt

22 e 23 
Campeonato naCional de atletismo 
(Juvenis) - Ced 2013
Pista de Atletismo Gémeos Castro
ATIVIDADE INSERIDA NA PROgRAmAçãO DE 
guImARãES 2013 cIDADE EuROPEIA DO DESPORTO
Consultar programa próprio
Mais informações: www.guimaraes2013.pt

29 e 30 De jUnhO / 6 e 7 De jUlhO  
liga mundial de voleibol
Multiusos de Guimarães
O Multiusos de Guimarães vai ser o palco dos 
confrontos da seleção portuguesa de voleibol com o 
Japão e a Coreia do Sul, na fase intercontinental da Liga 
Mundial de 2013.
Nos dias 29 e 30 de junho serão realizados os encontros 
com o Japão e a 6 e 7 de julho com a Coreia do Sul, 
estando todos os jogos marcados para as 19 horas.
Bilhetes à venda no Multiusos de Guimarães, Complexo 
de Piscinas de Guimarães, Lojas FNAC, CTT, El Corte 
Inglês, SportZone, Centro Comercial Espaço Guimarães, 
Centro Cultural Vila Flor, Plataforma das Artes, AAUM 
(Guimarães e Braga), Posto de Turismo de Vila Nova de 
Famalicão, Teatro Gil Vicente (Barcelos), Theatro Circo 
(Braga), Viana Welcome Center (Viana do Castelo), 
Fórum Aveiro e em http://tempolivre.bilheteiraonline.pt

http://tempolivre.bilheteiraonline.pt/
http://tempolivre.bilheteiraonline.pt/
http://www.guimaraes2013.pt/
http://www.guimaraes2013.pt/
http://tempolivre.bilheteiraonline.pt/
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CYBERCENTRO
COMPLEXO MULTIfUnCIOnAL DE COUROS
TRAvESSA DE vILAvERDE
4810 – 430 GUIMARÃES

PÁGInA WEB: WWW.CyBERCEnTRO-GUIMARAES.PT
E-MAIL: GERAL@CybeRCenTRO-GUiMaRaes.pT
T.: 253 520 050
f.: 253 517 315

SEG A SEX
ABERTO DAS 08H30 àS 00H30 HORAS

SÁB
ABERTO DAS 08H30 àS 20 HORAS

DOM E fERIADOS
ABERTO DAS 14 àS 20 HORAS

http://www.cybercentro-guimaraes.pt
mailto:geral@cybercentro-guimaraes.pt
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Cinema

seX 14 | 21h45
“nunCa mais”
Um filme de Michael Apted, com Jennifer Lopez, Bill 
Campbell, Tessa Allen, entre outros.
Género: Ação/Drama.

seX 28 | 21h45
“enCurralada”
Um filme de Luis Mandoki, com Charlize Theron, 
Courtney Love, Stuart Townsend, entre outros.
Género: Drama/Policial/Suspense.

 
interaCtividade

TODOs Os Dias
gmrtv
S.:  www.gmrtv.pt 

mAIS E NOVAS múSIcAS
rádio CyberCentro
S.: www.CybeRCenTRO-GUiMaRaes.pT 

aCtividades 

22 De MaiO a 30 De jUnhO
eXposição de FotograFia «olhar o 
Contraste»
por nuno FernAndes

peRManenTe
eXposição «CeC 2012 no Coração»
por doMinGos FerreirA

TODOs Os Dias
CyberCaFé
Internet à mesa

seG a sáb 
aulas de guitarra
Por Aprígio Oliveira - Inscrições abertas

serviços 

gabinete de apoio ao emigrante
seG a QUi - 09h30/12h30 e 14h00/17h30 
seX - 10h00/12h00

Centro loCal de apoio à integração 
de imigrantes
seG a QUi - 09h30/12h30 e 14h00/17h30 
seX - 10h00/12h00

http://www.gmrtv.pt
www.cybercentro
-guimaraes.pt
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VISITAS 
LOCAIS DE INTERESSE
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1º sáb Mês | 10h30
“à proCura de origens… 
da penha”
VISITAS guIADAS à PENHA
TIPO DE PERcuRSO: HISTóRIcO, AmbIENTAl E 
PAISAgíSTIcO
Duração prevista: 2h30m e/ou 4 a 5h00
Dificuldade: Média (Percurso com algumas subidas 
e passagens por locais estreitos, entre penedos). 
Aconselhável munir-se de roupa e calçado confortáveis.
Limite de participantes: 30 pessoas 
Salão Nobre do Santuário da Penha
Inscrição: gratuita
Inscrições: 253 414 114 ou pessoalmente no Salão Nobre 
do Santuário
Org.: Irmandade de Nossa Senhora do Carmo da Penha

visitas áudio-guiadas ao Centro 
histÓriCo 
Posto de Turismo da Praça de S. Tiago
4810 - 300 GUiMaRães - pORTUGal
Visitas audio-guiadas aos pontos de maior interesse do 
Centro Histórico de Guimarães, através de aluguer, por 
períodos de 24h00 de aparelhos MP3. 
Existem versões de adulto em Português, Espanhol, 
Francês e Inglês. Existe ainda disponível uma versão em 
Português destinada a crianças.
T.: + 351 253 421 221
Dias úTeis: 10h00-18h00

viva parK
Lage do Mocho
4800 - s. TORCaTO GMR
T./f.: 253 553 139 TM: 919 660 625
e.: infO@vivapaRk.pT 
s.: www.vivapaRk.pT

I n C E n T I V O S
paintball, slide, CirCuito de 
pontes, esCalada, rappel, tiro Com 
arCo, besta e zarabatana, Caça ao 
tesouro, orientação, insuFláveis, 
Festas de aniversário

P E R C U R S O S
pedestres, histÓriCos, Culturais e 
paisagístiCos

V I S I TA S
“senda botâniCa da lage do moCho”
hORáRiO:  9h00/12h00 e 14h00/17h00
enCeRRa à QUaRTa e QUinTa 
insCRiçãO: GRaTUiTa

P R O g R A m A S  E S P E C I A I S  P /  E S C O l A S 
hORáRiO:  09h00/12h00 e 14h00/17h00
ORG. : eCOTURisMO-MOnTanha viva / COOpeRaTiva laGe DO 
MOChO

mailto:info@vivapark.pt
www.vivapark.pt
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Quinta das manas 
RUa Da esCOla,nº 1893
4835-162 pOlvOReiRa – GUiMaRães
e.: lUisMaChaDO@QUinTaDasManas.pT 
s.: www.QUinTaDasManas.pT

AcTIVIDADES ANuAIS 
INTERAcçãO cOm ANImAIS, AgRIculTuRA, HORTA 
PEDAgógIcA, PASSEIO DE cARROçA, NATuREzA, 
O cIclO DO PãO, TOSquIA DA OVElHA, fESTAS 
DE ANIVERSáRIO, cIRcuITOS TEmáTIcOS, JOgOS 
TRADIcIONAIS, PIScINA, cAçA AO TESOuRO, PEDDY 
PAPPER, cAmA EláSTIcA, ATElIERS: culINáRIA, 
ExPRESSãO PláSTIcA, ETc, REcIclAgEm, 
ENERgIAS RENOVáVEIS. 

AcTIVIDADES PERíODIcAS
DESfOlHADA, VINDImA, APANHA E cuRTImENTO 
DA AzEITONA, DIAS ESPEcIAS: S. mARTINHO, 
HAllOWEEN, DIA DA áRVORE, DIA DA cRIANçA, DIA 
DO IDOSO ETc. 
AcTIVIDADES DE TEmPOS lIVRES: 
NATAl, PáScOA, VERãO 
cAmPO DE fÉRIAS
AcAmPAmENTOS

PROgRAmAS PARA EScOlAS, fAmIlIARES E 
SENIORES
hORáRiOs: 09h00-18h00
TODOs Os Dias 

perCurso museolÓgiCo no antigo 
Convento de santo antÓnio dos 

CapuChos

Santa Casa da Misericórdia de Guimarães
abeRTO TODOs Os Dias: 10h00/17h00
RUa DOUTOR jOaQUiM De MeiRa
4800-010 GUiMaRães
T.: 253 541 244
e.: pM@sCMGUiMaRaes.COM
s. www.sCMGUiMaRaes.COM

núCleo arQueolÓgiCo da aCig-
assoCiação ComerCial e industrial 
de guimarães

seGUnDa,QUaRTa e QUinTa: 9h00/17h00
TeRça: 9h00/20h00
seXTa: 9h00/13h00
RUa Da Rainha D. MaRia ii, 58
4800-431 GUiMaRães
T.: 253 420 090
e.: RelaCOes.pUbliCas@aCiG.pT  
s.: www.aCiG.pT

arQuivo muniCipal de alFredo 
pimenta

Dias úTeis: 9h00/12h30 Das 14h00/17h30
RUa jOãO lOpes De faRia, n.º 12, 4800-414, GUiMaRães, 
T.: +351 253 421 246
e.: aRQUivO.MUniCipal@CM-GUiMaRaes.pT
s.: hTTp://www.aMap.COM.pT

 

S.MARTINHO
mailto:pm@scmguimaraes.com
www.scmguimaraes.com
mailto:relacoes.publicas@acig.pt
www.acig.pt
mailto:arquivo.municipal@cm-guimaraes.pt
http://www.amap.com.pt/
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Castelo / paço dos duQues de 
bragança / igreJa de s. miguel

TODOs Os Dias Das 10h00/18h00 
(úlTiMa enTRaDa às 17h30) 
RUa COnDe D. henRiQUe - OliveiRa DO CasTelO
4810-245 GUiMaRães
T.: +351 253 412 273
f.: +351 253 517 201 
e.: pDUQUes@iMC-ip.pT

Citânia de briteiros “ruínas 
arQueolÓgiCas”

seGUnDa a DOMinGO: 9h00/18h00
RUa De s. ROMãO, 3701 
4805-448 bRiTeiROs s. salvaDOR
T.: 253 415 969
s.: www.CsaRMenTO.UMinhO.pT

teleFériCo

nOveMbRO, DezeMbRO, janeiRO, feveReiRO e MaRçO: 10h00 
/17h30

abRil, MaiO e OUTUbRO:  10h00/18h30.

jUnhO, jUlhO e seTeMbRO: Das 10h00 às: seGUnDa a seXTa 
19h00 e sábaDOs, DOMinGOs e feRiaDOs 20h00.

aGOsTO: 10h00/20h00

enCeRRa paRa ManUTençãO na úlTiMa seGUnDa-feiRa De 
CaDa Mês.

T./ f.:  253 515 085
e.: GeRal@TURipenha.pT
s.: www.TURipenha.pT

igreJa de são sebastião 

(guimarães)

RUa benTO CaRDOsO 
TeR a seX:  9h30/12h00 Das 15h30/18h30
sáb e DOM: 09h30/12h00
enCeRRaDa à 2 feiRa
enCeRRaDO eM aGOsTO
T.: 253 420 000

merCado azul –  Cooperativa de 
Cultura, Crl
RUa eGas MOniz, 127, CenTRO hisTóRiCO, 
4800-411 GUiMaRães
T.: 253.094297| 931697651
e.: MeRCaDOazUl@GMail.COM  
s.: www.MeRCaDOazUl.wORDpRess.COM

iMC-ip.pt
www.csarmento.uminho.pt
mailto:geral@turipenha.pt
www.turipenha.pt
mailto:mercadoazul@gmail.com
www.mercadoazul.wordpress.com


45

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

museus

museu de alberto sampaio

TeRça a DOMinGO: 10h00-18h00
RUa alfReDO GUiMaRães
4800-407 GUiMaRães
T.: 253 423 910
f.: 253 423 919
e.: MasaMpaiO@iMC-ip.pT
s.: hTTp://MasaMpaiO.iMC-ip.pT

museu da agriCultura de 
Fermentões
Dias úTeis: 9h00/12h00 e 14h00/17h00
RUa n. sR.ª De fáTiMa
4800-180 GUiMaRães
T.: 253 557 453
e.: epfeRMenTOes@hOTMail.COM

museu da vila de s. torCato
Dias úTeis: 9h00/12h00 Das 14h00/17h00
eXCepTO feRiaDOs
T.: 253 553 204

museu arQueolÓgiCo da soCiedade 
martins sarmento

TeR a DOM 9h30/12h00 e 14h00/17h00
RUa paiO GalvãO
4814-509 GUiMaRães
eXCepTO feRiaDOs
T.: 253 415 969
s.: www.CsaRMenTO.UMinhO.pT

museu da Cultura CastreJa

seGUnDa a DOMinGO: 9h30/12h30 Das 14h00/18h00
sOlaR Da pOnTe . bRiTeiROs s. salvaDOR
T.: 253 478 952
f.: 253 415 969
s.: www.CsaRMenTO.UMinhO.pT 

assoCiações

CyberCentro - CompleXo 
multiFunCional de Couros
TRavessa De vilaveRDe
4810 – 430 GUiMaRães
T.: 253 520 050
f.: 253 517 315
s.: www.CybeRCenTRO-GUiMaRaes.pT
e.: GeRal@CybeRCenTRO-GUiMaRaes.pT
seG a seX: 08h30-00h30
sáb: 08h30-20h00
DOM e feRiaDOs: 14h00-20h00

C.a.r. – CirCulo de arte e reCreio
Casa Da aGRa – RUa fRanCisCO aGRa, n.º 74
4810-157 GUiMaRães
Tel. /faX: 253 518 333 
TeleM: 919 866 695
e.: CiRCUlODeaRTeeReCReiO@GMail.COM
s.: www.CiRCUlODeaRTeeReCReiO.bOlGspOT.COM

Casa da Juventude de guimarães

RUa Da CalDeiROa n.º33
4800-520 GUiMaRães
e.: CasajUvenTUDeGUiMaRaes@GMail.COM
b.: CasaDajUvenTUDe-GUiMaRaes.blOGspOT.COM
aleXanDRe siMões: 917025289

imc-ip.pt
mailto:epfermentoes@hotmail.com
www.csarmento.uminho.pt
www.csarmento.uminho.pt
www.cybercentro
-guimaraes.pt
cybercentro-guimaraes.pt
mailto:circulodearteerecreio@gmail.com
www.circulodearteerecreio.bolgspot.com
mailto:casajuventudeguimaraes@gmail.com
http://casadajuventude-guimaraes.blogspot.com/
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biblioteCas

biblioteCa muniCipal raul brandão
laRGO CóneGO jOsé MaRia GOMes
4800-419 GUiMaRães
T.  253 515 710
e. bibliOTeCa@CM-GUiMaRaes.pT
s.: www.bMRb.pT

bmrb - pÓlo de pevidém
RUa jOãO peReiRa feRnanDes, nº 136
4835-324 s. jORGe De selhO
T. 253 535 982

bmrb - pÓlo das Caldas das taipas
av. Da RepúbliCa
4800-380 CalDas Das Taipas
T.  253 570 043

bmrb - pÓlo de ronFe
RUa sanTiaGO - vale veRDe, nº 657 . ROnfe
4810 GUiMaRães
T.  253 545 202

bmrb - pÓlo de lordelo
av. pROf. lUís MaChaDO . lORDelO
4815-060  GUiMaRães
T.  253 873 530
nOTa:
paRa paRTiCipaçãO nas DifeRenTes aTiviDaDes, as esCOlas, 
infanTáRiOs OU GRUpOs De 10 CRianças OU aDUlTOs TeRãO 
De MaRCaR, pReviaMenTe, assiM COMO as visiTas GUiaDas 
QUe se efeCTUaM às QUaRTas-feiRas.

biblioteCa do CompleXo 
multiFunCional de Couros
TRavessa De vila veRDe . s. sebasTiãO 
4800-430 . GUiMaRães
T. 253 511 400 - f.: 253 417 997
s. www.fRaTeRna.ORG  
e. fRaTeRna@fRaTeRna.ORG
hORáRiO:
seGUnDa 09h00 às 12h30   15h30 às 17h30 
TeRça 09h00 às 12h30   14h00 às 17h30 
QUaRTa 09h00 às 12h30   15h30 às 17h30 
QUinTa 09h00 às 12h30   14h00 às 17h30 
seXTa 09h00 às 12h30   14h00 às 17h30 
nOTa: TODas as aCTiviDaDes ReQUeReM MaRCaçãO pRévia.

biblioteCa Júlio da silva sampaio
RUa D. laURinDa, nº 2 
4815-353 MOReiRa De CóneGOs
T. 253 563 028
e.: bibliOTeCajUliOsilvasaMpaiO@GMail.COM 
s.: hTTp://bibliOTeCajUliOsilvasaMpaiO.blOGspOT.COM

Cinema

CineClube
sãO MaMeDe - Cae. 21h45
s.: www.CineClUbeGUiMaRaes.ORG

eQuipamentos Culturais

Centro Cultural vila Flor

aveniDa D. afOnsO henRiQUes, 701
4810-431 GUiMaRães
T.: 253 424 700  
f.: 253 424 710
e.: GeRal@CCvf.pT

espaço oFiCina
aveniDa D. jOãO iv, 1213 Cave
4810-532 GUiMaRães
T.: 253 424 700 
f.: 253 424 710
e.: GeRal@aOfiCina.pT

loJa oFiCina
lOja OfiCina RUa Rainha D. MaRia ii, nº 126 
4800-431 GUiMaRães  
T. 253 515 250  
hORáRiO De fUnCiOnaMenTO: 
seG a sáb: 9h00/13h00 e 15h00 /19h00

são mamede - Centro de artes e 
espeCtáCulo 
RUa DR. jOsé saMpaiO, 17-25
4810-275 GUiMaRães
T.: 253 547 028
www.saO-MaMeDe.COM
e. : GeRal@saO-MaMeDe.COM 
infO@saO-MaMeDe.COM

Caaa - Centro para os assuntos da 
arte e arQuiteCtura
R. paDRe aUGUsTO bORGes De sá (aO MeRCaDO nOvO)
4810-523 GUiMaRães
T.: 253094690
e.: GeRal@CenTROaaa.ORG
s.: www.CenTROaaa.ORG

cm-guimaraes.pt
www.bmrb.pt
www.fraterna.org
mailto:fraterna@fraterna.org
mailto:bibliotecajuliosilvasampaio@gmail.com
http://bibliotecajuliosilvasampaio.blogspot.com
www.cineclubeguimaraes.org
mailto:geral@ccvf.pt
mailto:geral@aoficina.pt
www.sao
-mamede.com
sao-mamede.com
sao-mamede.com
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CONTACTOS ÚTEIS
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Centros

Centro de arbitragem de ConFlitos 
de Consumo do vale do ave / 
tribunal arbitral
RUa CapiTãO alfReDO GUiMaRães, 1
4800 - 019 GUiMaRães
s.: www.TRiave.eU
e.: TRiave@GMail.COM
T.: 253 422 410 
faX: 253 422 411
hORáRiO De aTenDiMenTO:
seG a QUi: 09h00 /13h00 e 14h00 / 17h00
seX: 09h00/13h00
paRa ResOlveR Os COnfliTOs De COnsUMO, De UMa fORMa 
RápiDa e GRaTUiTa, QUe OCORRaM nOs MUníCipiOs DO vale 
DO ave.

CiaC - Centro de inFormação 
autárQuiCo ao Consumidor
RUa CapiTãO alfReDO GUiMaRães, 1
(seDe Da aMave)
4800 – 019 GUiMaRães
e.: CiaC@CM-GUiMaRaes.pT
T. 253 517 440 
hORáRiO De aTenDiMenTO: 
seX: 09h00/13h00
seG a QUi: 09h00/13h00 

espaço inFormação mulher

laRGO CóneGO jOsé  MaRia GOMes
4800-419 GUiMaRães
nº veRDe: 800 202 292
e.: GeRal@CM-GUiMaRaes.pT

ginásio da eduCação davinCi 
guimarães
alaMeDa DR. alfReDO piMenTa, n.º 264
4814-526, GUiMaRães
T.: 253 088 028 | 93 440 82 39 | 91 628 76 27 | 91 617 73 68
e.: GUiMaRaes@DavinCi.COM.pT
s.: www.GUiMaRaes.DavinCi.COM.pT 

loJa ponto Já

Dias úTeis: 9h00-20h00
anTiGa esTaçãO De COMbOiOs, av. D. jOãO iv
4810-534 GUiMaRães
T.: 253 527 227
Espaços públicos, que disponibilizam toda a informação 
de interesse para a juventude.

eQuipamentos desportivos

arte viva – sWásthya yôga
R. DO saRDOal nº 162 COsTa - GUiMaRães
T.: 91 933 9295
e.: CRisTianelROssi@hOTMail.COM
aRTe.viva.GUiMaRaes@GMail.COM  

asas de palCo – esCola de artes 
perFormativas
RUa pROfessOR eGas MOniz, asseMbleia De GUiMaRães
4810-027 GUiMaRães
T.: 253 168 186; 93 955 0165
e.: asasDepalCO.seCReTaRia@GMail.COM
faCebOOk: asas De palCO – esCOla De aRTes peRfORMaTivas

Cmad – Centro de mediCina 
desportiva de guimarães – PISTA DE 
ATlETISmO gÉmEOS cASTRO
eXaMe MéDiCO-DespORTivO e aCOnselhaMenTO paRa a 
pRáTiCa DespORTiva
hORáRiO: seG a seX: 18h00/ 21h00
pisTa De aTleTisMO GéMeOs CasTRO - alaMeDa DOs 
DespORTOs, CanDOsO s. TiaGO - 4835-235 GUiMaRães 
lOCalizaçãO Gps: n 41. 42999 w 8. 32203
T.:  253 423 205 
f.: 253 423 208
e.: CMaD@TeMpOlivRe.pT
s.: www.TeMpOlivRe.pT

CompleXo de pisCinas de guimarães
seG a seX: 07h00/ 22h00 sáb: 08h00/20h00 
DOM: 08h00/13h00
alaMeDa DOs DespORTOs, CanDOsO s. TiaGO
4835-235 GUiMaRães 
(lOCalizaçãO Gps: n 41. 42966  -  w 8. 31848)
T.: 253 423 200 
f.: 253 423 209
e.: pisCinas@TeMpOlivRe.pT 
s.: www.TeMpOlivRe.pT

cm-guimaraes.pt
cm-guimaraes.pt
mailto:guimaraes@davinci.com.pt
http://www.guimaraes.davinci.com.pt/
mailto:cristianelrossi@hotmail.com
mailto:arte.viva.guimaraes@gmail.com
mailto:asasdepalco.secretaria@gmail.com
www.tempolivre.pt
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multiusos de guimarães
ReCeçãO -  seG a seX: 08h00 /20h00; sáb: 10h00/20h00
seRviçOs aDMinisTRaTivOs: seG a seX: 09h00 /12h30 e  
14h30 /18h00
alaMeDa CiDaDe De lisbOa, CReiXOMil
4835-037 GUiMaRães 
(lOCalizaçãO Gps: n 41. 43544  - w 8. 30790)
T.: 253 520 300 / faX 253 520 309 –
e.: MUlTiUsOs@TeMpOlivRe.pT 
s.: www.TeMpOlivRe.pT
bilheTeiRa Online: 
www.TeMpOlivRe.bilheTeiRaOnline.pT

pavilhões desportivos
CReiXOMil, peviDéM ROnfe, MOReiRa De CóneGOs, lORDelO, 
URGezes, sOUTO sanTa MaRia e De aQUeCiMenTO DO 
MUlTiUsOs De GUiMaRães
hORáRiOs: seG a seX: 19h00/ 24h00 sáb: 15h00/19h00
T.: : 253 520 300  
f.: 253 520 309
e.: pavilhOes@TeMpOlivRe.pT)

pisCinas de airão são João
jUnhO a seTeMbRO (10h00/20h00)
RUa 25 De abRil - aiRãO sãO jOãO -  GUiMaRães 
(lOCalizaçãO Gps: n 41.465161, w -8.428488)
T.: 252 922 047
e.:  pisCinas@TeMpOlivRe.pT
s.: www.TeMpOlivRe.pT

pisCinas de moreira de CÓnegos
aveniDa De sanTa MaRTa -  MOReiRa De CóneGOs
T.: 253 563256
hORáRiO - seG a seX: 08h30/ 21h00
sáb: 09h00/19h00

pista de atletismo gémeos Castro
seG  a seX: 09h00/12h30 e 14h30 /21h00
sáb: 09h30/13 h00
alaMeDa DOs DespORTOs, CanDOsO s. TiaGO 
4835-235 GUiMaRães 
lOCalizaçãO Gps: n 41. 42999  -  w 8. 32203)
T.: 253 423 205 
f.: 253 423 208
e.: paTleTisMO@TeMpOlivRe.pT 
s.: www.TeMpOlivRe.pT

ritmos – aCademia de artes
RUa 5 De OUTUbRO, nº 85 – bRiTO
4805-041 GUiMaRães
TeleM: 916 027 220
e.: GeRal@aCaDeMiaRiTMOs.COM.pT
s.: www.aCaDeMiaRiTMOs.COM.pT
faCebOOk: RiTMOs – aCaDeMia De aRTes

sCorpio – parQue de animação 
aQuátiCa de guimarães
jUnhO a seTeMbRO (9h00/20h00)
alaMeDa DOs DespORTOs, CanDOsO s. TiaGO 
4835-235 GUiMaRães 
(lOCalizaçãO Gps: n 41.42966 - w 8.31848)
T.: 253 423 200 / faX 253 423 209
e.: pisCinas@TeMpOlivRe.pT
s.: www.TeMpOlivRe.pT

espaço internet

gabinete de imprensa 
seG a sáb (eXCeTO aGOsTO):10h00/20h00
hORáRiO De aGOsTO: 
seG a sáb 10h00/15h00

CCvF 
seG a seX (eXCeTO aGOsTO): 13h00/23h00
hORáRiO De aGOsTO
seG a sáb 14h00/19h00

arQuivo muniCipal alFredo pimenta
09h00/12h30 Das 14h00/17h30

FarmáCias

azurém
R. Da pOUsaDa - azURéM . GUiMaRães
T.: 253 518 576

barbosa
laRGO DO TOURal, 36 . GUiMaRães
T.: 253 516 184

Castilho
R. jOãO p. feRnanDes - s. jORGe De selhO
T.: 253 532 213

ConFiança
R. 25 De abRil, 830- peviDéM . GUiMaRães
T.: 253 532 234

de ronFe
ROnfe . GUiMaRães
T.: 253 546 926

dias maChado
silvaRes - espaçO GUiMaRães
R. Da Rainha, 54 . GUiMaRães
T.: 253 416 424

Faria
seRzeDelO . GUiMaRães
T.: 253 532 346

Ferreira das neves
av. D. jOãO iv, 612 . GUiMaRães
T.: 253 521 122

henriQue gomes
R. DR. jOsé saMpaiO, 15 . GUiMaRães
T.: 253 516 046

www.tempolivre.pt
www.tempolivre.bilheteiraonline.pt
www.tempolivre.pt
www.tempolivre.pt
mailto:geral@academiaritmos.com.pt
http://www.academiaritmos.com.pt
www.tempolivre.pt


50

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

hÓrus
laRGO DO TOURal, 26 . GUiMaRães
T.: 253 517 144

lobo
av. De lOnDRes, 284 . GUiMaRães
T.: 253 412 124

monteiro
av. RepúbliCa, 63 - CalDas Das Taipas
T.: 253 576 142

nespereira
R. Da CalçaDa, 621-b - nespeReiRa . GUiMaRães
T.: 253 527 570

nobel
R. De sTº anTóniO, 70 . GUiMaRães
T.: 253 516 599

nunes de sá
MOTelO . feRMenTões . GUiMaRães
T.: 253 554 268

paula martins
R.TeiXeiRa De pasCOais, 71-b . GUiMaRães
T.: 253 415 833

pereira
alaMeDa De s. DâMasO, 40 . GUiMaRães
T.: 253 412 950

pereira da silva
MOReiRa De CóneGOs . GUiMaRães
T.: 253 562 172

salgueiral
R. MOUzinhO De albUQUeRQUe, 50 . GUiMaRães
T.: 253 527 023

santo antÓnio
COvas - URGezes . GUiMaRães
T.: 253 523 420

silvério
R. sT.º anTóniO, 17 - CalDas Das Taipas. GUiMaRães
T.: 253 576 130

vieira e brito
R. s. MaRTinhO, 74 - sanDe s. MaRTinhO. GUiMaRães
T.: 253 478 310

vieira de Castro
R. CRUz Da aRGOla MesãO fRiO . GUiMaRães
T.: 253 438 140

vitÓria
alaMeDa DR. MaRianO felGUeiRas, lj 101/102 - 
GUiMaRãeshOppinG . GUiMaRães
T.: 253 517 180

hotelaria

pousada de sta. marinha (histÓriCa)                        
laRGO DOMinGOs leiTe De CasTRO- 4810-011 GUiMaRães - 
CiDaDe 
Tel. 253 511 249        faX 253 514 459 
www.pOUsaDas.pT 
eMail: ReCepCaO.sTaMaRinha@pOUsaDas.pT 

hotel de guimarães **** 
RUa DR. eDUaRDO alMeiDa, p.O.bOX 189 - 4801- 911GUiMaRães 
- CiDaDe 
Tel. 253 424800       faX 253 424 899                                                      
www.hOTel-GUiMaRaes.COM 
eMail: hG@hOTel-GUiMaRaes.COM 

hotel toural **** 
laRGO a..l. De CaRvalhO - 4800-153 GUiMaRães - CenTRO 
Tel. 253 517 184      faX 253 517 149                                                         
 www.hOTelTOURal.COM 
eMail:ReseRvas@hOTelTOURal.COM 

villa hotel guimarães ****      
aveniDa D. jOãO iv,631- s. sebasTiãO - 4810-532GUiMaRães 
- CiDaDe 
Tel. 253 421 440        faX. 253 421441 
www.villa-hOTel.neT 
eMail: villahOTel@villa-hOTel.neT 

hotel golden tulip **** 
sanTa CRisTina De lOnGOs - 4800 GUiMaRães - 20kM 
Tel.253 240 700  faX.253 240 740 
laT. 41º 31’ 13.56’ lOnG. -8º 23’ 18.96’’ 
www.GOlDenTUlipbRaGa.COM
infO@GOlDenTUlipbRaGa.COM 

apartamentos turístiCos **** 
enCOsTa DO paRaisO,  aGRelOs paRaisO - 4835-301 
GUiMaRães - 6kM 
Tel.253 535 468 faX.253 536 518 
n. 41. 43668º w. 8.36234º 
www.ClUbepaRaisO.pT 
ReseRvas@ClUbepaRaisO.pT 

hotel Fundador *** 
av.D.afOnsO henRiQUes,740 -4810-431 GUiMaRães - CiDaDe 
Tel. 253 422 640      faX 253 422 649 
www.hOTelfUnDaDOR.COM 
eMail: hf@hOTelfUnDaDOR.COM 

hotel das taipas *** 
aveniDa TRajanO aUGUsTO - 4805–170 CalDas Das Taipas - 
9kM 
Tel.253 479 980     faX.253 479 986 
n 41º 29’ 15’’ w 8º 20’ 34’’ 
www.hOTelDasTaipas.COM 
eMail: hOTelTaipas@GMail.COM 

R.Teixeira
http://www.pousadas.pt/
http://www.pousadas.pt/
http://www.hotel-guimaraes.com/
http://www.hotel-guimaraes.com/
http://www.hoteltoural.com/
http://www.hoteltoural.com/
http://www.villa-hotel.net/
http://www.villa-hotel.net/
http://www.hotelfalperra.com/
http://www.hotelfalperra.com/
http://www.clubeparaiso.pt/reservas@clubeparaiso.pt
http://www.clubeparaiso.pt/reservas@clubeparaiso.pt
http://www.hotelfundador.com/
http://www.hotelfundador.com/
http://www.hoteldastaipas.com/
http://www.hoteldastaipas.com/
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hotel ibis ** 
aveniDa COnDe MaRGaRiDe 12- 4810-537 GUiMaRães                       
Tel. 253 424 900     faX. 253 424 901                                                     
www.ibishOTel.COM 
eMail: h3230@aCCOR.COM 

hotel mestre de avis ** 
RUa D. jOãO i, 40, s.paiO - 4810-422 GUiMaRães - CiDaDe 
Tel 253 422 770           faX. 253 422 771 
www.hOTelMesTReDeavis.pT 
eMail: ReseRvas@hOTelMesTReDeavis.pT

hotel dom. João iv ** 
av. D. jOãO iv, nº1660 - 4810-534 GUiMaRães - CiDaDe 
Tel.253 514 512   faX. 253 514 485 
www.hOTelDOMjOaOiv.COM / 
eMail: GeRal@hOTelDOMjOaOiv.COM 

hotel vila marita ** 
RUa vila MaRiTa nº 36 - 4805-343 pOnTe -GUiMaRães - 3kM 
Tel. 253 556 997     faX  253 556 996 
n 41° 29’ 56.76” , w 8° 17’ 43.19” 
eMail: vilaMaRiTa@sapO.pT 

hotel da penha ** 
RUa nOssa senhORa Da penha, 4810-038 GUiMaRães 
Tel 253 414 245 faX 253 512 952 
n 41° 24’ 24.12” , w 8° 14’ 28.25”  
 www.hOTelDapenha.COM 
GeRal@hOTelDapenha.COM 

s. mamede hotel * 
RUa s.GOnçalO,nº1- 4810-525 GUiMaRães - CenTRO 
Tel. 253 513 092     faX 253 513 863 
hTTp://sMaMeDehOTel.COM
GeRal@sMaMeDehOTel.COM 

albergaria palmeiras 
RUa Gil viCenTe -C. C. palMeiRas,4ºpisO- 4800-151 GUiMaRães 
- CenTRO 
Tel. 253 410 324     faX 253 417 261  
www.albeRGaRiapalMeiRas.COM 
eMail: GeRal@albeRGaRiapalMeiRas.COM 

pousada da Juventude de 
guimaraes 
COMpleXO MUlTifUnCiOnal De COUROs, laRGO Da CiDaDe - 
4810-430 GUiMaRães - CenTRO  
Tel. 253 421380          faX. 253 421 381 
 www.pOUsaDasjUvenTUDe.pT
eMail: GUiMaRaes@MOvijOveM.pT

TURISmO DE HAbITAÇãO E TURISmO nO ESPAÇO RURAl

Casa de sezim (th) 
nespeReiRa – apaRTaDO 2210 - 4811 - 909 GUiMaRães 
T.:  253 523 000   
f.: 253 523 196 
laT: 41.41496 lOnG: -8.32812 
s.: www.seziM.pT 
e.:GeRal@seziM.pT 

Casa dos pombais (th) 
av. lOnDRes - 4835-066 GUiMaRães 
T.:253 412 917 
s.: www.sOlaResDepORTUGal.pT 
e.:CasaDOspOMbais@hOTMail.COM 

Quinta das CoruJeiras (CC) 
vila nOva Das infanTas 4810 - 690 GUiMaRães 
T.: 253 541 135     
f.:  253 541 135  TelM: 965 567 425 
n 41.420219º w 8.241999º 
s.: www.QUinTaDeCORUjeiRas.COM 
e.: GeRal@QUinTaDeCORUjeiRas.COM 

Casa  de Cima de eiriz (th) 
RUa Das TeiXUGeiRas nº 193 CalvOs - 4810 - 605 GUiMaRães      
T.: 253 541 750    
f.: 253 452 551 
n 41 “24’03.2” w 08 ° 14 ‘32.2 “ 
s.: www.QUinTaDeCiMaDeeiRiz.COM 
e.: l: eiRiz@neTCabO.pT 

Casa da moreira (CC)
RUa Das MOReiRas, sãO lOURençO De sanDe, 4800 
GUiMaRães
TlM. 919 949 411
n 41º 30`23`` w 8º 21` 41`
e.: GeRal@CasaDaMOReiRa.COM
s.: www.CasaDaMOReiRa.COM

Quinta do pinhô (CC)
RUa DO assenTO, CanDOsO s. TiaGO, 4835-257 GUiMaRães
Tel. 253 521 063 / 911 000 707
n +41º 23´ 32.79”, w -8º 20´ 44,88”
s.: www.QUinTaDOpinhO.COM
e.: GeRal@QUinTaDOpinhO.COM
ReseRvas@QUinTaDOpinhO.COM

AlOJAmEnTO lOCAl

Casa dos Cedros  (al) 
TRavessa De nOssa senhORa Da GUia (Olival), 4800-241 
aTães GUiMaRães 
TlM. +0351 964 574 221 /  +0351 965 513 746 
laT. 41.455479 lOnG. -8.244737 
hTTp://CasaDOsCeDROs.blOGspOT.COM 
CasaDOsCeDROs@GMail.COM 

http://www.ibishotel.com/
http://www.ibishotel.com/
http://residencial-avis.planetaclix.pt/
http://residencial-avis.planetaclix.pt/
http://www.residenciadomjoaoiv.com/
http://www.residenciadomjoaoiv.com/
http://www.residencial-smamede.com/
http://www.residencial-smamede.com/
http://www.albergariapalmeiras.com/
http://www.albergariapalmeiras.com/
http://www.pousadasjuventude.pt/
http://www.pousadasjuventude.pt/
www.sezim.pt
mailto:geral@sezim.pt
www.solaresdeportugal.pt
mailto:casadospombais@hotmail.com
www.quintadecorujeiras.com
mailto:geral@quintadecorujeiras.com
www.quintadecimadeeiriz.com
mailto:eiriz@netcabo.pt
www.quintadopinho.com
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Camélia & homes (al) 
e.n. 105, nº 787, 4835-164 GUiMaRães 
Tel 253 424 400 faX 253 424 400 
n 41º25’04.25” w 8º18’17.46” 
www.CaMelia.pT 
ReseRvas@CaMelia.pT 

tmhostel 1 (al) 
RUa valDOnas, n.º 11-4810-292 GUiMaRães 
Tel 253 433 504   faX: 253 416 369 
n41°26’36.09”   w8°17’40.59” 
hOsTels@TMhOsTels.COM 

aloJamento loCal F&b (al) 
RUa DR. avelinO GeRManO, n.º 98 4800 GUiMaRães 
TeleM. 918838630 / 910738859 / 916741589 
alOjaMenTO.TURisTiCO.lOCal@GMail.COM 

Casa da espinhosa (al) 
RUa DO pOMbal, n.º 183, 4800-023 GUiMaRães 
Tel. 253418973  TeleM. 966219478 
41°26’57.70”n   8°17’57.53”w 
CasaDaespinhOsa@GMail.COM

1720 Quinta da CanCela (al) 
QUinTa Da CanCela, 4805-496 s. lOURençO De sanDe 
TlM. 919 199 299 / faX. 252 313 870 
41°30’20.89”n  8°21’13.56”w 
hTTp://www.QUinTaDaCanCela.COM  
sUppORT@QUinTaDaCanCela.COM 

hostel vimaranes (al) 
RUa Da RaMaDa, n.º 16, 4810-445 GUiMaRães 
Tel. 253 542 081 / TlM. 917389999 
41°26’27.47”n  8°17’24.79”w 
hOsTelviMaRanes@GMail.COM 

Casa do arCo (al) 
RUa De sanTa MaRia, n.º 52, 4810-443 GUiMaRães 
Tel. 253 557 090 / TlM. 938 407 898 OU 964 623 555 
41°26’38.52”n  8°17’33.89”w 
CasaDOaRCOGUiMaRaes@GMail.COM

aloJamento loCal porta 51 (al) 
RUa De sanTO anTóniO, n.º 51, 4800 GUiMaRães 
Tel.  253 433 545 TlM. 937 580 328 TlM. 919 233 835 
41°26’34.33”n   8°17’43.41”w 
pORTa51GUiMaRaes@GMail.COM 

hostel prime (al) 
RUa Da libeRDaDe, n.º 42 a 44, 4810-441 GUiMaRães 
Tel. 967 058 786 
n.  41, 26, 23  w  08, 18, 50  www.hOsTelpRiMeGUiMaRaes.
COM 
infO@hOsTelpRiMeGUiMaRaes.COM 

Quinta do Carvalho (al) 
RUa DO paRaísO, n.º 99, selhO s. jORGe, 4835 GUiMaRães 
TlM. 914 950 402 
n 41° 26’ 04.5” - w 8° 22’ 18.0 
hTTp://www.QUinTaDOCaRvalhO.COM.pT/
infO@QUinTaDOCaRvalhO.COM.pT 
aloJamento loCal Fa (al) 
laRGO Da MiseRiCóRDia, n.º 23, 4800-413 GUiMaRães 
Tel. 253 554 405 TlM. 966 783 773 
41°26’35.28”n   8°17’40.86”w 
GUiMaRaesalOjaMenTO12@hOTMail.COM 

my hostel (al) 
RUa fRanCisCO aGRa, n.º 135, 4800-157 GUiMaRães 
TlM. 967 075 755  faX. 253 414 023 
41º26’44.40’’n 8º17’46.04’’w 
MyhOsTel.GUiMaRaes@GMail.COM
hTTp://MyhOsTel-GUiMaRaes.webnODe.pT

tm hostel 2 (al) 
RUa Da Rainha D. MaRia ii, 144, 4800-431 GUiMaRães 
Tel. 253 433 504 TlM. 968 558 870 / 968 558 888 
41°26’33.32”n   8°17’35.62”w 
hTTp://www.TMhOsTels.COM 
hOsTels@TMhOsTels.COM 

Preços indicativos válidos até  junho  de 2013/ 
Indicative Rates valid until  June  2013 (prices subject to 
change) 

PARQUES DE CAmPISmO DE gUImARãES

parQue de Campismo muniCipal da 
penha  
MOnTe Da penha 
4810-048 GUiMaRães 
T.: 253 515 912  
f.: 253 515 085  
peRíODO De fUnCiOnaMenTO:  
1 De MaiO a 15 De seTeMbRO 
COORDenaDas 
laT. 41.428248, lOnG. -8.268639

parQue de Campismo 
de Caldas das taipas 
Taipas TURiTeRMas 
laRGO Das TeRMas - 4805-071 CalDas Das Taipas 
T.: 253 576 274/253 577 898   
f.: 253 577 890 
peRíODO De fUnCiOnaMenTO: 
18 De jUnhO a 12 De seTeMbRO 
COORDenaDas 
n -41º29’01” w -008º20’33” 

http://www.camelia.pt/%22 %5Ct %22_blank
http://www.camelia.pt/%22 %5Ct %22_blank
mailto:alojamento.turistico.local@gmail.com%22 %5Co %22blocked::mailto:alojamento.turistico.local@gmail.com
mailto:casadaespinhosa@gmail.com
mailto:hostelvimaranes@gmail.com
mailto:casadoarcoguimaraes@gmail.com
mailto:porta51guimaraes@gmail.com
http://www.hostelprimeguimaraes.com/
http://www.hostelprimeguimaraes.com/
http://www.hostelprimeguimaraes.com/
http://www.quintadocarvalho.com.pt/info@quintadocarvalho.com.pt
http://www.quintadocarvalho.com.pt/info@quintadocarvalho.com.pt
mailto:guimaraesalojamento12@hotmail.com
mailto:hostels@tmhostels.com
mailto:hostels@tmhostels.com
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imprensa
JORnAIS

ComérCio de guimarães
s.: hTTp://www.GUiMaRaesDiGiTal.COM

desportivo de guimarães
s.: hTTp://www.GUiMaRaesDiGiTal.COM
entrevilas
s.: hTTp://www.enTRevilas.COM

lordelo Jornal
T./f.: 252 874 122
eMail: lORDelOjORnal@GMail.COM

o ConQuistador
s.: hTTp://www.OCOnQUisTaDOR.COM

o povo de guimarães
s.: www.pOvODeGUiMaRaes.COM
primeira página
s.: hTTp://www.pRiMeiRapaGina.pT

reFleXo
s.: hTTp://www.RefleXODiGiTal.COM

repÓrter loCal
T.: 252 099 279
s.: www.RepORTeRlOCal.COM 
e.: GeRal@RepORTeRlOCal.COM 

voz de Fermentões
s.: www.fReGUesiaDefeRMenTOes.COM 
e.: vOzfeRMenTOes@GMail.COM

RáDIOS

rádio Fundação
95.8 mHz
T.:  253 420 520
f.: 253 420 529
e.: infORMaçãO@RaDiOfUnDaCaO.neT
hTTp://www.RaDiOfUnDaCaO.neT

rádio santiago
98.0 mHz
T.:  253 421 700 
f.: 253 421 709
e.: sanTiaGO@GUiMaRaesDiGiTal.COM
s.: hTTp://www.sanTiaGO.fM 

posto de turismo

posto da alameda
seG. a seX.:  9h30 – 18h30
sáb.: 10h00 – 13h00 e 13h30 – 18h30
DOM.: 10h00 – 13h00
feRiaDOs: 10h00 – 13h00 e 13h30 – 18h30
alaMeDa De s. DâMasO, n.º 83
4810-286 GUiMaRães
T.: 965 025 234
e.: infO@GUiMaRaesTURisMO.COM

posto s. tiago (a funcionar provisoriamente na Câmara 
Municipal)
seG. a seX.: 9h30 – 12h30 e 14h00 - 17h30
laRGO CóneGO jOsé MaRia GOMes
4800-419 GUiMaRães
T.: 253 421 221
e.: infO@GUiMaRaesTURisMO.COM

saúde

número naCional de sos
T.: 112
Centro hospitalar do vale do ave
T.: 253 540 330

ami | hospital privado de guimarães
alaMeDa DOs DespORTOs – CanDOsO sanTiaGO
4835-235 GUiMaRães
T.: 351 253 420 300
T.: URGênCia 24h: 351 253 420 320
linha veRDe: 800 220 400
e.: infO.hpG@aMi.COM.pT
s.: www.aMi.COM.pT

ami | Casa de saúde de guimarães
RUa paUlO vi, nº 337
4810-508 GUiMaRães
T.: 351  253 420 400
e.: infO.CsG@aMi.COM.pT
s.: www.aMi.COM.pT

ami | ClíniCa médiCa das taipas
RUa pROf. ManUel jOsé peReiRa, nº 630
4805-128 CalDas Das Taipas
T.: 351  253 420 490
e.: infO.CMT@aMi.COM.pT
s.:www.aMi.COM.pT

unidade de saúde Familiar de 
urgezes
T.: 253 520 710

http://www.guimaraesdigital.com
http://www.guimaraesdigital.com
http://www.entrevilas.com
mailto:lordelojornal@gmail.com
http://www.oconquistador.com
www.povodeguimaraes.com
http://www.primeirapagina.pt
http://www.reflexodigital.com
www.reporterlocal.com
mailto:geral@reporterlocal.com
www.freguesiadefermentoes.com
mailto:vozfermentoes@gmail.com
mailto:informa��o@radiofundacao.net
http://www.radiofundacao.net
mailto:santiago@guimaraesdigital.com
http://www.santiago.fm
mailto:Info.hpg@ami.com.pt
http://www.ami.com.pt
info.csg@ami.com.pt
http://www.ami.com.pt
mailto:Info.hpg@ami.com.pt
http://www.ami.com.pt
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unidade de saúde Familiar  
guimarães
T.: 253 421 340

b. v. de Caldas das taipas
T.: 253 576 114

assoCiação de dadores benevolos 
de sangue de guimarães
T.: 253 417 576
s.: www.GUiMaRaesanGUe.COM

intoXiCações
T.: 800 250 143

segurança/proteção
segurança públiCa

psp
T.: 253 513 334

políCia muniCipal 
T.: 253 421 222

gnr
T.: 253 422 570
proteCção Civil
T.: 253 421 212

proteCção à Floresta
T.:117

Canil/gatil
T.: 253 551 060

edp
T.: 253 005 100
assisTênCia: 800 506 506

vimágua
T.: 800 200 646
T.: 253 439 560

gás natural
eMeRGênCias: 808 204 080
TRavessa De vilaveRDe

transportes

táXis
T.: 253 522 522 / 253 515 515

táXis unidos
T.:253 525 252 / 253 512 222 /
 253 521 544

autoviação
T.: 253 514 476 (aRRiva)
T.: 253 515 400 (TUG.)

estação de Caminhos-de-Ferro de 
guimarães
avª. D. jOãO iv
4800 GUiMaRães
COnTaCTOs:
ChaMaDas naCiOnais:  
808 208 208
ChaMaDas inTeRnaCiOnais: 
(+351) 218 545 212
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AGENDA CULTURAL
Edição - Câmara Municipal de Guimarães
Divisão de Cultura e Desporto
Layout - Mª Alexandre Neves

INFORMAÇÕES
Câmara Municipal de Guimarães
Largo Cónego José Maria Gomes
4800 - 419 Guimarães
Telef.:  (+ 351) 253 421 200
Email: agenda.cultural@cm-guimaraes.pt
www.cm-guimaraes.pt

ÂMBITO DA INFORMAÇÃO
A  Agenda de Guimarães abrange apenas 
iniciativas culturais que tenham lugar na 
área geográfica do concelho de Guimarães.

CaraCterístiCas da informação

ENTIDADE QUE ESTÁ A PROMOVER O 
EVENTO, OU NOME GERAL DA ATIVIDADE;
DATA, DIA DA SEMANA, HORA;
TíTULO;
ÁREA (MÚSICA/DANÇA/TEATRO ETC.) 
DE INICIATIVA; 
LOCAL;
ORGANIzAÇãO:

FORMATO 
O texto deverá ser enviado no programa 
Word no tipo de letra Arial, corpo 12 pt e 
convertido em doc.

FOTOS / IMAGENS
Cada  foto / imagem deverá ser entregue 
devidamente identificada, legendada e 
creditada em formato JPG, com 300 dpi’s 
de resolução.

ENTREGA DA INFORMAÇÃO
Através de email: 
agenda.cultural@cm-guimaraes.pt
Eventuais alterações às informações 
contidas nesta agenda, são da 
responsabilidade das entidades 
promotoras dos eventos anunciados.

OS TEXTOS INSERIDOS, SÃO DA 
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE QUE OS 
ENVIA.
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