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e educação, cultura e city making, cultura e 
economia. Consolidar o trabalho colaborativo e a 
internacionalização de Guimarães.
O desafio é planear culturalmente e não 
programar para a cultura. O desafio é dar lugar 
ao potencial criativo, fazer com as pessoas e não 
para as pessoas. Com paixão. A paixão leva-nos 
ao limite e dá-nos atitude! 

julho de 2013
Francisca Abreu

Ainda no âmbito de Guimarães 2012, Capital 
Europeia da Cultura, em julho realiza-se 
a Conferência “As Cidades 2020”. Uma 
oportunidade para se refletir e debater o papel 
e a importância da cultura para a afirmação, 
a imagem positiva e a competitividade 
das cidades. Uma oportunidade para se 
refletir e debater a relação da Cultura com o 
Desenvolvimento Urbano, a Cidade, a Cultura e a 
Economia, A Cultura e a Cidadania e a Cultura, o 
Conhecimento e a Educação.

Sob o lema “Guimarães 2012: Celebração, 
Reflexão e Legado”, dezenas de iniciativas 
culturais e editoriais terão lugar, com o objetivo 
de celebrar, refletir e consolidar o património 
imaterial e a memória futura, diversificados, 
ricos e carregados de emoção, que Guimarães 
2012, Capital Europeia da Cultura proporcionou 
aos Vimaranenses e milhares e milhares de 
visitantes e turistas.

Guimarães reforçou o prestígio e notoriedade, 
reforçou as suas potencialidades e os cidadãos e 
as instituições reforçaram as suas competências, 
a sua liberdade e autonomia.
Guimarães 2012 mostrou que é possível e 
como se faz uma mudança de paradigma de 
uma cidade depositária de memória e de 
apresentação de cultura, para uma cidade viva, 
de criação e produção cultural e de memória 
futura. Uma cidade que faz cultura e a cultura 
que faz a cidade.

O desafio que temos hoje pela frente é imenso 
e depende de todos: consolidar o trabalho 
feito, reforçar a mudança de paradigma de 
cidade depositária passiva de memória para 
uma cidade que se reinventa e cria memória 
futura. De uma cidade baseada num modelo 
de economia tradicional para um modelo de 
economia criativa e competitiva, a nível global. 
Consolidar e reforçar a relação entre cultura 



5

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

CED
CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013



6

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

X Jogos do EiXo Atlântico
ATÉ 4 
A  X Edição dos Jogos do Eixo Atlântico é um  evento 
de confraternização entre 34 cidades do noroeste 
peninsular  e com o qual se pretende comemorar 
a juventude, o desporto e o dinamismo das 
colectividades, dos seus dirigentes associativos e dos 
seus atletas.
Através das suas actividades, o Eixo Atlântico tem vindo 
a apostar na juventude e no desporto num esforço de 
cooperação conjunta e de convívio entre os jovens de 
uma euroregião caracterizada pela sua energia humana.
Promover o convívio, fomentar o intercâmbio,  dinamizar 
o desporto constituem os objectivos deste evento que 
envolve a participação de 2 mil atletas portugueses 
e galegos que se encontram durante cinco dias numa 
perspectiva valorização social, desenvolvimento físico e 
ocupação útil dos tempos livres.
Os participantes têm entre 12 e 16 anos e formam em 
representação das suas cidades, equipas em diversas 
modalidades, incluindo o desporto adaptado – futebol 
7, basquetebol (masculino e feminino), andebol, 
voleibol, natação, atletismo (pista e estrada). As 
diferentes competições realizam-se do dia 30 de junho 
ao dia 4 de julho (finais e encerramento).
A cerimónia de abertura tem lugar no dia 30 de junho, 
pelas 18h30
As provas desportivas decorrem no Complexo 
Desportivo do Vitória Sport Clube
Pavilhão de Fermentões, Pavilhão Almor Vaz (Inatel), 
Multiusos de Guimarães, Pavilhão de Creixomil, 
Pavilhão de Urgeses, , Pavilhão Francisco Holanda, Pista 
de Atletismo Gémeos Castro e Complexo de Piscinas de 
Guimarães.
Entrada livre

 

World lEAguE VolEibol: PortugAl – 
corEiA
6 e 7 | 19h00
Multiusos de Guimarães
A fase intercontinental da Liga Mundial de Voleibol 2013 
joga-se em Guimarães. A seleção nacional enfrenta o 
Japão no dia 6 de julho e joga no dia seguinte com a 

Coreia do Sul. Portugal, treinado pelo italiano Flavio 
Gulinelli, substitui o Egito na Liga Mundial e integra o 
grupo C do Canadá, Coreia do Sul, Finlândia, Holanda 
e Japão. A fase intercontinental conta com 18 seleções, 
três grupos de seis equipas cada. A fase final será 
disputada na Argentina, por oito selecções, entre 17 e 
21 de Julho.
Preço: por jogo 2,50€
Cartão de Acesso aos 2 Jogos Portugal x Japão: 4,00€
Cartão de Acesso aos 2 Jogos Portugal x Coreia do Sul: 
4,00€
Cartão de Acesso aos 4 Jogos Portugal x Japão e 
Portugal x Coreia do Sul: 7,50€
Bilheteira online: http://www.bilheteiraonline.pt/
Organização: Federação Portuguesa de Voleibol

 ligA Zon Kids (futEbol)           
6 e 7 | 10h00 às 19h00
Pista de Atletismo Gémeos Castro
A Liga ZON Kids é um torneio de futebol de cinco e 
destina-se a crianças dos cinco aos 12 anos, tendo 
como objetivos a promoção do espírito desportivo e do 
fair play entre os mais novos, bem como proporcionar 
uma experiência inesquecível em família. Paulo Futre 
é o padrinho. O tema da edição deste ano centra-se na 
solidariedade. Através de jogos didáticos e interativos 
os participantes são motivados a mobilizar esforços e a 
tornarem-se mais solidários com os outros.
Entrada livre

 

domingos AtiVos “AlAmEdA do 
dEsPorto”
7, 14, 21 e 28 | 10h00
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, patinagem de 
lazer, boxe, kickboxing, snagolfe, jogos tradicionais 
e voleibol. 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.
Entrada livre.

 

http://www.bilheteiraonline.pt/
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ciclo dE cinEmA E dEsPorto Ao Ar 
liVrE         
10, 11, 24 e 25 | 21h45
Largo da Oliveira
O Ciclo de Cinema e Desporto deixa a blackbox da 
Plataforma das Artes e da Criatividade e vai passar 
quatro sessões ao ar livre no Largo da Oliveira. O 
programa contempla a exibição dos seguintes filmes: 
“Fuga para a Vitória”, de John Huston (10 de julho), 
“The Hustler – a vida é um jogo”, de Robert Rossen (11 
de julho), “Momentos de Glória”, de John Hudson (24 
de julho) e “Touro Enraivecido”, de Martin Scorsese (25 
de julho).

Entrada livre

 

Jogos dA comunidAdE – finAl
13 | 21h30
Pista de Atletismo Gémeos Castro
A grande final dos Jogos da Comunidade realiza-se 
a 13 de julho na Pista de Atletismo Gémeos Castro, 
pelas 21h30. Iniciativa de Guimarães CED 2013, os 
Jogos da Comunidade têm por objetivo 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 as 
diferentes freguesias escolheram os seus grupos 
iniciando o período de preparação física.
As equipas são compostas por 13 elementos efectivos 
e 13 suplentes (com idades superiores a 16 anos) e nas 
provas todos eles têm de jogar. Cada equipa sujeita-se à 
realização de um conjunto de jogos e por cada um deles 
recebe uma pontuação
Convívio, entretenimento, desporto e competição estão 
de braços dados nesta iniciativa que terá, no dia 13 
de julho, o seu epílogo com a grande final na Pista de 
Atletismo Gémeos Castro (com início previsto para as 
21 horas).
Integram os grupos da primeira fase as equipas de 
Airão Stª Maria, Vermil, Selho S. Jorge, Silvares, Ponte e 
Fermentões (Grupo A), Guardizela, Conde, Nespereira, 
Leitões, Selho S. Cristóvão e Candoso S. Martinho 
(Grupo B), Gonça, S. Torcato, Atães, Selho S. Lourenço, 
Prazins Stª Eufémia e Pencelo (Grupo C), Candoso S. 
Tiago, Creixomil, S. Paio, Oliveira do Castelo, Costa e 
Pinheiro (Grupo D).
Entrada livre

tornEio dE Pitch & Putt – cEd 2013
sÁB 13 | 9h30/12h30 e 14h30/17h30  e  DOM 14 | 
10h00 às 15h30
Academia de Golfe de Guardizela 
O Torneio de Pitch’n Putt CED 2013 é uma prova amadora 
similar ao golfe (tem o mesmo número de buracos) em 
que a distância ao buraco é de 100 metros. Uma prova 
de Pitch’n Putt dura até uma hora e meia. Esta será a 
primeira vez que se realiza uma prova do género em 
Guimarães.
Organização: Junta de Freguesia de Guardizela, 
Guardizela Golfe Clube e Associação de Golf do Norte 
de Portugal.

dEsPorto E ciênciA – sciEncE cAfé
17 | 21h30
Espaço Guimarães
No âmbito de um estudo prospetivo – em 
desenvolvimento pelo Instituto Superior de Saúde 
do Alto Ave – que visa diagnosticar a influência 
da medicação na condição de saúde do atleta, 
as investigadoras Andreia Ribeiro e Rosa Pereira 
propõem-se a abordar o tema sem complexos. Ambas 
partilharão com o público sobre os impactos do uso 
de medicamentos e suplementos alimentares no 
organismo dos atletas, quer ao nível fisiológico quer 
anatómico.
Entrada livre

circuito intErnAcionAl sPort floW 
ténis
18 A 21 | 10h00 / 18h00
Complexo do Clube de Ténis de Guimarães
O SPORT FLOW SENIORS CUP é um conjunto de três 
eventos internacionais de ténis, abertos a todos 
os atletas veteranos credenciados pela Federação 
Internacional de Ténis (ITF), e que pontuam para o 
Ranking Mundial de Veteranos da ITF. Realizam-se por 
norma, em cidades históricas e turísticas, assegurando-
se aos participantes a oferta de programas sociais 
paralelos muito interessantes.
Cada atleta pode participar em 18 provas, individuais 
e pares, divididas por diferentes escalões etários 
(masculinos e femininos) o que permite reunir um 
elevado número de participantes ao longo dos 4 dias da 
competição.
Organização Sport Flow Events, Clube de Ténis de 
Guimarães e CED 2013.
Entrada livre
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guimArãEs oPEn
20 A 28
Complexo de Ténis do Open Village Sports
É um torneio do circuito ATP CHALLENGER com um 
PRIZE MONEY de 50.000 USD. É o 2º maior torneio a 
nível nacional em 2013 e pela primeira vez realizado 
um torneio deste nivel na cidade de Guimarães. João 
Sousa, tenista nascido em Guimarães, é o cabeça 
de cartaz. Vão participar os melhores atletas a nível 
nacional e atletas do TOP 100 a nível mundial
Vai-se realizar na melhor estrutura para a modalidade 
(TENIS) no país – Open Village.
Os jogos começam ás 10h e prolongam-se durante o 
dia.
Qualificação dias 20, 21 e 22
Meias finais dia 27
Final dia 28
Entrada livre

 
EXPosição dE cArtoons E 
cAricAturAs do dEsPorto
ATÉ 28
hOrA: DAs 15h00 às 19h (DiAs úTeis); DAs 10h00 às 19h00 
(sÁBADOs, DOMingOs e feriADOs)

Local: Casa da Memória
A mostra 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.
Entrada livre

EXPosição “os cromos dA bolA”
ATÉ 28
hOrA: DAs 15h00 às 19h (DiAs úTeis); DAs 10h00 às 19h00 
(sÁBADOs, DOMingOs e feriADOs)

Local: Casa da Memória
A CED2013 apresenta uma exposição de cadernetas 
de cromos de futebol onde estão representadas as 
principais figuras do futebol vimaranense. São cerca 
de dois milhões de cromos, sendo que a sua maioria 
foi disponibilizada pelo colecionador Renato Augusto 
Ferrão. A exposição integra uma mesa interactiva 
através da qual é possível explorar uma parte da 
colecção formato virtual.
Entrada livre

mArAtonA dE btt dE guimArãEs
4 AgOsTO | 9h30
Concelho de Guimarães
A segunda Maratona BTT de Guimarães será disputada 
em trilhos do concelho de Guimarães, sendo que a 
participação está aberta a atletas federados e não 
federados. A iniciativa prevê a inscrição nas habituais 
categorias de competição, de lazer e de paraciclismo, 
estando contemplados percursos de Meia-Maratona 
(cerca de 40 quilómetros) e de Maratona (cerca de 80 
quilómetros).
Entrada livre
Informações: www.acm.pt

 
tEstEmunho cEd2013
2 | 11h00 
S. Torcato 

8 | 11h00
Castelões/Arosa 

15 | 11h00
Gonça/Gondomar

22 | 11h00
Souto Sta. Maria / Souto São Salvador

29 | 11h00
Gominhães/ Selho S. Lourenço
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.
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
Pintura e OutrOs
cErcigui
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

Mês
guimArãEs: A trAdição dAs 
cutElAriAs 
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.
Entrada Grátis
Associação Comercial e Industrial de 
Guimarães
rUA DA rAinhA D. MAriA ii, 58
4800-431 gUiMArães
Tel. 253420090     
eMAil: relACOes.pUBliCAs@ACig.pThOrÁriO
De segUnDA A sÁBADO: 14.30h / 17.00h

seX 5 | 22h00
AnA mAriA AntunEs E lugdEro 
AlmEidA 
pINTuRA E DESENhO
Galeria Gomes Alves
rUA grAvADOr MOlArinhO
4810-267 gUiMArães
gAleriAgOMesAlves@hOTMAil.COM
www.gAleriAgOMesAlves.COM
T. 253515408

A pArTir De 12
cArnEiro rodriguEs
„em nOme da arte…”
pINTuRA
Inauguração: 12 de julho 2013, pelas 18 horas.
Nasceu em 1958 em Chaves, onde frequentou o ensino 
secundário e fez o curso do Magistério Primário.
Partiu para  França, onde leccionou como professor de 
língua portuguesa. Em Albertville, onde vivia, tomou 
contacto com um grupo de pintores ao qual passou a 
pertencer e participou em diversas exposições colectivas 
organizadas pelo mesmo.
De regresso ao nosso país ingressou na Escola das 
Belas Artes do Porto, sendo actualmente professor 
do ensino secundário, na área das artes, mantendo 
simultaneamente intensa actividade artística.
A exposição está patente até 4 de agosto.
Galeria quarenta
rUA D. JOAO i, n°. 36/44, gUiMArães

Hotel Mestre de Avis

mailto:relacoes.publicas@acig.pt
mailto:galeriagomesalves@hotmail.com
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PAço dos duquEs dE 
brAgAnçA E cAstElo dE 
guimArãEs
infOrMAções úTeis
hOrÁriO: TODOs Os DiAs enTre As 10h00 e As 18h00, 
úlTiMA enTrADA às 17h30
+351 253 412273
pDUQUes@CUlTUrAnOrTe.pT
hTTp://pDUQUes.iMC-ip.pT/
sigA-nOs TAMBÉM nO fACeBOOk

DESTAQUE
pEçA DO mêS
imAgEm dE sAntA bárbArA, 
do século XVi
Todos os meses destacamos uma peça da nossa coleção 
para a podermos ver de um ângulo diferente. Esta é uma 
proposta que procura seduzir o visitante, real ou virtual, 
para a diversidade das nossas coleções.

QUINTAS À NOITE
04 | 21h30
gruPo dE ViolinolAs
VIOlINOS DA AcADEmIA DE múSIcA 
VAlENTIm mOREIRA DE Sá

11 | 21h30
“a HistOria das Gentes…Cantada“
gruPo corAl dE PontE
cONcERTO ERuDITO

18 | 21h30
músiCa COral à CaPPella, de euriCO 
CarraPatOsO
PElo EnsEmblE VocAl dEsAfinAdos

25 | 21h30
astrOnOmia nO PaçO
clubE dE AstronomiA dA 
Esc. sEcundáriA tAiPAs
Entrada Livre

EXPOSIÇÕES
E X P O S I Ç Õ E S  T E m P O r á r I A S
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

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.
Exposição permanente
Organização: Câmara Municipal de Guimarães

mÚSICA
6 | 21h30
PElo gruPo dE músicA AntigA 
l’ AsPirAtion EnsEmblE
cONcERTO
Preço: 2€

SErVIÇO EDUCATIVO
sEmAnA sénior
22 A 26 
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

ESPECIAl FAmílIAS
VisitA oriEntAdA
um BilHete, dOis mOnumentOs
1ºsÁBADO De CADA Mês
sÁB  6 | 11h00 
VisitA oriEntAdA no PAço dos 
duquEs 
15h00 
VisitA oriEntAdA no musEu dE 
AlbErto sAmPAio
Preço: 6€ adultos (bilhete de entrada + visita orientada 
nos 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

mailto:pduques@culturanorte.pt
http://pduques.imc-ip.pt/
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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 €

ESPECIAl ESCOlAS
como ViViAm os duquEs no século XV 
Público-alvo: 3º Ano do 1º Ciclo ao Ensino Secundário 
Tempo Médio: 60 minutos 
Número Máximo de Participantes: 30-35 pax 
Custo: 1 Euro 
Visita temática que possibilita ao público escolar viajar 
no tempo, abordando os vários aspectos relacionados 
com o quotidiano do séc. XV.

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 no Castelo de Guimarães, mediante marcação 
prévia. Inscrições limitadas.
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
O Paço dos Duques prepara uma festa inesquecível para 
o seu cavaleiro ou princesa! 
Disponibiliza as instalações, as atividades do Serviço 
Educativo e o acompanhamento de monitores, para 
a realização destas Festas de Aniversário e dispõe de 
vários menus.

musEu dE AlbErto sAmPAio 

EXPOSIÇÕES

musEu à noitE: luZ, cor E brilho
Faiança Portuguesa nas coleções do Museu de Alberto 
Sampaio O Museu de Alberto Sampaio irá abrir à noite 
para expor, pela primeira vez em muitos anos, a sua 
belíssima coleção de faiança portuguesa.  
Local: Museu de Alberto Sampaio 
A pArTir De 5 
hOrÁriO: 18h00 às 23h00, De TerçA A sÁBADO CUsTO: 1,5€ 

ATIVIDADES 

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 suas 
histórias, participe! 
sÁB 6 | 11h00
Paço dos Duques de Bragança 
15h00 
Museu de Alberto Sampaio 
Custo: 6€ Inscrições no Paço dos Duques de Bragança
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22 A 26 
sEmAnA sénior
O Museu de Alberto Sampaio e o Paço dos Duques de 
Bragança dedicarão a semana de 22 a 26 de julho aos 
seniores que frequentam instituições de apoio. Assim, 
nesta semana, no Museu de Alberto Sampaio poderão 
assistir a um teatro de marionetas “Como D. João I 
tomou a Vila de Guimarães” e visitar a bonita Sala de 
Aljubarrota e e no Paço dos Duques de Bragança ficar a 
conhecer melhor o “Castelo e o Paço – Duas épocas que 
se encontram no Monte Latito”. 
Museu de Alberto Sampaio e Paço dos Duques 
de Bragança 
MArCAçãO prÉviA nOs serviçOs eDUCATivOs DOs DOis 
espAçOs ACTiviDADe grATUiTA

Mês
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

QUA 17 | 21h00
rEcitAl dE cAnto
Rita Leite e MadaLena GonçaLves 
(sopRanos) e inGRid sotoLaRova (piano).
Numa colaboração com a Academia de Música Valentim 
Moreira de Sá, o Museu de Alberto Sampaio apresenta 
um Recital de Canto que irá animar os seus espaços nas 
noites quentes de Verão
Museu de Alberto Sampaio

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

EXPOSIÇÕES

Mês
“o olhAr do (com) Amor”
ExpOSIçãO DE fOTOgRAfIAS
autoRes: FeRnando aFonso, João Lopes, 
MaRia aLexandRe neves e pedRo peReiRa
seg 3  (inAUgUrAçãO)
Entrada gratuita

mailto:masampaio.se@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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Mês
10 Anos nA cAsA nAVArros dE 
AndrAdE 
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta
ExpOSIçãO DE fOTOgRAfIAS
Entrada gratuita

VISITAS OrIENTADAS
VisitA o ArquiVo
O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, propõe um 
programa de visitas orientadas para o seu espaço físico 
e documental.
Cada grupo será recebido com um percurso delineado 
à medida das suas necessidades e curiosidades, 
adaptado à sua faixa etária.
Estas visitas permitem uma experiência educativa, 
estimulam o conhecimento e a sensibilização para a 
conservação, proteção e valorização do património 
arquivístico e histórico.
Grupos: mínimo de 10 pessoas e máximo de 25.
Atividade gratuita.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
1 A 12 
fériAs dE VErão 2013
A pensar nas férias de verão e na ocupação dos tempos 
livres, o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, promove 
várias atividades lúdico pedagógicas, com o objetivo 
de sensibilizar as crianças e jovens para o trabalho que 
se realiza no Arquivo, bem como, para a importância 
da conservação e salvaguarda do nosso património 
material e imaterial.
Atividades sujeitas a marcação prévia através do 
contacto telefónico (253 421 246), presencialmente 
nas instalações do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta 
ou através do preenchimento de formulário disponível 
no sítio do AMAP (http://www.amap.com.pt/static/
uploads/p/fichaincricacao.pdf).
TODAs esTAs ATiviDADes sãO grATUiTAs 

“VAmos conhEcEr A rAinhA...”
Atividade de expressão plástica, 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 
um “guARDA-jOIAS”, uTIlIzANDO DIVERSOS 
mATERIAIS REcIcláVEIS.
púBliCO-AlvO: DOs 7 AOs 14 AnOs.
DUrAçãO: 90 MinUTOs.
hOrÁriO: 10h00-11h30 / 14h30-16h00.
grUpOs: MíniMO De 5 pessOAs e MÁXiMO De 15.

“gEnEAlogistA Por um diA.” 
Atividade temática que pretende dar a conhecer a 
profissão de Genealogista, a sua ligação aos Arquivos 
e a importância dos livros do arquivo paroquial para 
a construção de uma árvore genealógica. A atividade 
consiste na realização da árvore genealógica dos 
participantes.
Público-alvo: dos 7 aos 14 anos.
Duração: 90 minutos.
Horário: 10h00-11h30 / 14h30-16h00.
Grupos: mínimo de 5 pessoas e máximo de 15.

 
“coPistA Por um diA.”
Atividade temática que se propõe dar a conhecer 
o trabalho desenvolvido por um monge copista no 
“Scriptorium Medieval”, nomeadamente os utensílios 
e os ingredientes que este utilizava na escrita e na 
elaboração das tintas.
A atividade consiste na pintura de uma iluminura.  
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

seX 5 | 18h30
lAnçAmEnto do noVo cArtão dE 
sÓcio do círculo dE ArtE E rEcrEio
Salão Nobre do Círculo de Arte e Recreio
Organização: Círculo de Arte e Recreio

seX5 | 22h00
PEdrA formosA: ciclo númEro 
PErfEito sEssõEs dE PoEsiA 
musicAdA 
POde um Vate VatiCinar?
Sala dos 4 Continentes, Círculo de Arte e 
Recreio
Organização: Tempos Cruzados

http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/fichaincricacao.pdf
http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/fichaincricacao.pdf


17

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

sÁB 6 | 15h00
Audição finAl dA EscolA dE músicA 
Prof. José nEVEs
Paços dos Duques de Bragança
Organização: Círculo de Arte e Recreio

sÁB 6 | 22h00
moráViA rEcEbE círculo dE ArtE E 
rEcrEio
Moreira de Cónegos
Organização: P.I.C.A. – Programa de Intercâmbio 
Cultural Associativo (Tempos Cruzados – Movimento 
Associativo e Círculo de Arte e Recreio)

QUi 11 | 19h40-20h00 e DAs 20h30 – 21h00
título: ArruAdA dos loucos do 
ritmo nA XiX fEirA dA tErrA 2013
O Projeto Loucos do Ritmo é uma proposta do Círculo de 
Arte e Recreio que consiste na organização de oficinas 
de percussão em três Associações diferentes, Círculo de 
Arte e Recreio, Morávia e C.S.R.C. de Campelos. Estas 
oficinas decorrem nas três associações num trabalho 
em rede e de cooperação e como resultado do trabalho 
até agora desenvolvido irão participar com uma Feira da 
Terra com uma Arruada.
Organização: ADCL – Associação para o 
Desenvolvimento das Comunidades Locais com a 
participação do Círculo de Arte e Recreio

26, 27 e 28
título: tornEio intErnAcionAl dE 
guimArãEs
áREA  DE AcTIVIDADE: xADREz 
Salão Nobre do Círculo de Arte e Recreio
Organização: Secção de Xadrez do Círculo de Arte e 
Recreio

18 A 21 e 25 A 28
título: AssociAçõEs Ao corEto 2013 
áREA DE ATIVIDADE: múSIcA, TEATRO, DESpORTO, 
ARTESANATO
- QUinTAs DAs 21:00h às 23:00h;
- seXTAs DAs 15:00h às 00:00h;
- sÁBADOs DAs 15:00h às 00:00h;
- DOMingOs DAs 15:00h às 20:00h;

Coreto e Jardim da Alameda de São Dâmaso de 
Guimarães
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 /  
rEnoVAção dA mAtrículA
AulAS DE muSIcA
INScRIçõES AbERTAS pARA AS DIScIplINAS DE:
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
Local: Círculo de Arte e Recreio
Entidade Organizadora: Escola de Musica Professor 
José Neves - Secção de Musica do Círculo de Arte e 
Recreio

mailto:circulodearteerecreio@gmail.com
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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.

sAntA cAsA dA misEricÓrdiA 
dE guimArãEs 

FérIAS DE VErãO NO PErCUrSO mUSEOlógICO
1 A 12 | 9h00 – 13h00 e 14h00 – 18h00
Inscrição obrigatória | mínimo 5 inscrições para 
realização das actividades
Almoço não incluído
Possibilidade de acompanhar as crianças na hora de 
almoço

PErcurso musEolÓgico no conVEnto 
dE sAnto AntÓnio dos cAPuchos 
Santa Casa da Misericórdia de Guimarães
rUA DOUTOr JOAQUiM De MeirA (AnTigO hOspiTAl)
4800-010 gUiMArães
Tel.: 253 541 244
eMAil: MAriArUi.pM@sCMgUiMArAes.COM
www.sCMgUiMArAes.COM

VAmos fAZEr… músicA
1 e 2 | 9h00 -13h00
Crianças dos 5 aos 12 anos 
Custo: €5,00 | inscrição obrigatória

VAmos fAZEr… bAndA dEsEnhAdA
1 e 2 | 14h00 – 18h00
Crianças dos 5 aos 12 anos 
Custo: €5,00 | inscrição obrigatória

VAmos fAZEr… lEtrAs PArA o quArto
3 e 4 | 9h00 – 13h00
Crianças dos 5 aos 12 anos 
Custo: €5,00 | inscrição obrigatória

VAmos fAZEr… florEs
3 e 4 | 14h00 – 18h00
Crianças dos 5 aos 12 anos 
Custo: €5,00 | inscrição obrigatória

VAmos fAZEr… découPAgE
seX 5  |  9h00 – 13h00 e 14h00 – 18h00
Crianças dos 5 aos 12 anos 
Custo: €5,00 | inscrição obrigatória

VAmos fAZEr… ArtE com cáPsulAs 
dE cAfé
8 e 9  | 9h00 – 13h00
Crianças dos 5 aos 12 anos 
Custo: €5,00 | inscrição obrigatória

VAmos fAZEr… ArtE com JornAis
10, 11 e 12 | 9h00 – 13h00
Crianças dos 5 aos 12 anos 
Custo: €5,00 | inscrição obrigatória

VAmos fAZEr… fAntochEs
8 A 12 | 14h00 – 18h00
Crianças dos 5 aos 12 anos 
Custo: €10,00 | inscrição obrigatória

2, 3, 4, 5 e 6 | 22h00 
nEbulosA 
Um espectáculo produzido pelo colectivo DEMO 
(DISpOSITIVO ExpERImENTAl, mulTIDIScIplINAR E 
ORgâNIcO)
inserido no programa Tempos Cruzados/Constelações 
da Capital Europeia da Cultura – Guimarães 2012 e 
também financiado por Governo de Portugal – Secretaria 
de Estado da Cultura/Direcção Geral das Artes.
Citânia de Briteiros (São Salvador de Briteiros 
– Guimarães)
Sinopse
A música pré-existente inventou o verde, as flores e o 
perfume.
Agora, que os olhos do animal vêem a luz e bebem a 
água de sentidos paralelos, reacontece a metamorfose.
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Voltamos para o ventre e renascemos nuvens de poeira, 
hidrogénio e plasma.
Viemos todos da mesma luz.
As 3 mulheres nasceram a seguir, carregando homens 
no seu ventre.
Elas tinham o carinho na palma das mãos e o amor 
percebeu-se nos seus olhos.
Caminhavam em espiral, dançavam em círculos,
tinham ciclos e luas, sangravam e eram loucas.
Com elas vieram os lobos e outros pássaros com olhos 
de gato, pernas de cavalo, folhas de sobreiro e caroços 
de maçã.
Todos falavam a mesma língua.
A pedra já tinha começado a falar a História, a História 
continuou a falar na árvore e, a falar, repetiu-se para 
sempre.
fIchA TécNIcA E ARTíSTIcA
pRODuçãO: DEmO (DISpOSITIVO 
ExpERImENTAl, mulTIDIScIplINAR E 
ORgâNIcO)
DIREçãO E ENcENAçãO: chEIlA pEREIRA, 
cláuDIO VIDAl, mARgARIDA cAbRAl E 
pAulA RITA lOuRENçO
INTERpRETAçãO: ANA luíS cARDOSO, 
cAROlINA pEREIRA, cATARINA cASTRO, 
cATARINA SIlVA, chEIlA pEREIRA, cláuDIO 
VIDAl, luíSA mARTINS, mADAlENA 
cRuz, mAfAlDA SIlVA, mARgARIDA cAbRAl, 
mARIA jOãO cOSTA, mARIA jOãO lEITE, 
pAulA RITA lOuRENçO, SOfIA fREITAS
SONOplASTIA E méDIA INTERAcTIVO: jOãO 
mENEzES
DESENhO DE luz: NuNO pATINhO
cENOgRAfIA: bRuNO gONçAlVES E 
EDuARDO cONcEIçãO
ADEREçOS: mARgARIDA cAbRAl E EDuARDO 
mENDES
fIguRINOS: mARgARIDA cAbRAl

bAnhos VElhos

seX 5 
confErênciA  | ActuAlidAdE dA 
músicA nAcionAl
Esta será uma conferência realizada em parceria com a 
RUM e o programa Português Suave, com o propósito 
de se falar e debater sobre a actualidade da música 
nacional. José Reis, locutor de rádio e apresentador 
do programa Português Suave, será o mediador 
deste debate que contará com convidados do mundo 
da música e do espectáculo. Será uma conferência 
aberta ao público e gravada para posterior exibição no 
programa Português Suave.
Co-org RUM – Rádio Universitária do Minho
ENTRADA LIVRE

sÁB 6 | 21h00
concErto | isto não é umA fEstA 
indiE
O “Isto não é uma Festa Indie” é uma actividade da 
editora Portuense Lovers & Lollypops que consiste 
num conjunto de concertos, do catálogo de bandas 
da própria editora, intercalados com um DJ Set feito 
pela “prata da casa”. Nesta edição, os Banhos Velhos 
acolhem os Torto e os Black Bombaim, com o DJ Set da 
dupla TOFU.

sÁB 13 | 11h00
AtliEr infAntil | oficinA corAçõEs
Nesta actividade infantil será feita uma abordagem 
de questões relacionadas com afectos. A actividade 
começará com a leitura e exploração do livro e, 
posteriormente, as crianças farão, com a ajuda da 
formadora, caixas com mensagens.
ENTRADA LIVRE * sujeita a inscrição prévia

seX 19 | 22h00
ActiVidAdE | noitE dE AstronomiA
Esta será uma actividade organizada com o Clube de 
Astronomia da Escola Secundária de Caldas das Taipas e 
terá objectivo trazer aos Banhos Velhos uma actividade 
que leve o público presente a interessar-se por esta área 
da ciência.
Co-org Clube de Astronomia da Escola Secundária de 
Caldas das Taipas
ENTRADA LIVRE

sÁB 20 | 21h30
tEAtro | dominus lustitiA
A peça retrata a lide diária de um tribunal, mas não de 
um tribunal comum. Antes trata-se de um tribunal de 
Almas que julga a conduta terrena das almas de acordo 
com os argumentos esgrimidos pelos advogados de 
acusação, o Diabo e de defesa, o Anjo, decidindo o juiz 
se o destino é o “Céu” ou o “Inferno”. Uma comédia que 
de forma divertida procura apontar problemas crónicos 
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em qualquer sociedade como corrupção, a luxuria, 
imoralidade, tudo misturado e servido num cocktail 
divertido e cheio de boa disposição.
Co-org. ARCAP
ENTRADA LIVRE

sÁB 27 | 21h30
cinEmA | “driVE”
Realizado por Nicolas Winding Refn, este filme de 2011, 
conta-nos a história dum duplo de cinema que também 
trabalha como motorista em assaltos à mão armada. 
“Drive” foi um filme que marcou pela sua realização e 
banda sonora, onde cada plano serve de metrónomo 
à música que se ouve. Com Ryan Gosling como 
protagonista, “Drive”, marca o arranque do cinema nos 
Banhos Velhos. 
Co-org Cineclube de Guimarães
ENTRADA LIVRE

cAsA AmArElA 
Todos os eventos são de entrada livre.

Todos os concertos têm início às 22h30.

CONCErTOS

sÁB 6  
ráPhiA
A Música é uma das Artes mais universais. É entendida 
independentemente da sua origem geográfica e 
cultural. Os “RáphiA” surgiram dessa necessidade de 
partilha. Da junção de cinco amigos, com experiências 
e culturas musicais diferentes, onde cada um coloca a 
sua interpretação artística dos temas, oferecendo ao 
público um concerto harmonioso e memorável. Músicas 
de Lenny Kravitz, Stevie Wonder, Prince. Led Zepellin, 
Sting, Pearl Jam, são alguns dos temas abordados pelos 
Raphia.
Membros: 
- Telma (voz) 
- Vitor (guitarra) 
- Nuno (baixo) 
- Nelson (bateria) 
- Marco (teclas)

sÁB 13 
trio PAgú
bOSSA NOVA, bluES, jAzz
“Escangalhado”, é o nome do último disco do Trio Pagú. 
Neste disco o trio expande-se a quinteto somando à 
quente voz de Alex Liberalli, à guitarra bluesy de Budda 
e à bateria irreverente de Nico, (músicos do “Monstro 
Mau” e Budda Power Blues”), com o groove do baixo 
de Pedro Ferreira e a genuinidade do Rhodes de Uriel 
Varallo. O conceito de Escangalhado é revisitar grandes 
clássicos da Bossa Nova e da MPB, retirando-os do seu 
contexto habitual e dando-lhe uma nova roupagem, De 
uma forma bem humorada este quinteto escangalha e 
desconstrói para reconstruir a partir das cinzas. 
Desafinado, Garota de Ipanema, Sozinho, Calhambeque, 
Bebo Sim, Samba de Verão, De noite na cama, Águas de 
Março, Tarde em Itapoã, são alguns dos temas tocados e 
transformados pelo Trio Pagú.
Membros:
Alex Liberalli (Voz)
Budda (Guitarras)
Nico (Bateria e Percussão) 

QUi 18 
thE ProfEssor (usA)
RhyThm AND bluES/ROck AND ROll/jump 
bluES/SwINg
The Professor é um one man band que para além do 
piano toca também bateria. O romance deste one 
man band, nascido em Nova Iorque, com o rock’n’roll 
começou há mais de 40 anos atrás quando recebeu 
o seu primeiro disco de Jerry Lee Lewis. Durantes as 
décadas de 80 e 90 fez  inúmeras tournées pelos EUA e 
pela Europa com diversos grupos. Entretanto resolveu 
estabelecer-se na Suiça e aí começou a sua aventura 
com o projecto The Professor. The One Man Dirty Rhythm 
and Blues Explosion garante a festa e o envolvimento 
do público!
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19 e 20
sPot frEE JAZZ 
Spot Free Jazz surgiu em Janeiro de 2011 e apresentou 
desde cedo um repertório variado, desde os clássicos 
do jazz à música moderna, passando pela bossa nova 
e com grande influência no funk. Interpreta temas 
originais, com os quais ganhou o Concurso de Bandas 
de Aveiro 2011 e foi finalista no EDP CoolJazzTalents. 
Com uma atitude aberta e moderna à música, o grupo é 
constituído por: 
Eduardo Cardinho – Vibrafone 
Hristo Goleminov – Saxofone 
Vasco Miranda – Baixo Eléctrico 
Miguel Estima – Bateria

QUA  24
JAm sEssion
O encontro de músicos com vontade de partilhar 
um momento musical centrado na improvisação, 
independentemente da técnica utilizada mas sempre 
com sentido de responsabilidade e bom senso perante 
músicos e público.

sÁB 27 
quArtEto muZZ-hotEl
jAzz, bluES E pOp-jAzz
Muzz Hotel é um quarteto de grandes músicos a 
interpretar grandes músicas: Sting, Tony Bennett ou 
Jamie Cullum são alguns dos artistas de referência para 
o repertório deste projecto.
José Carlos Faria - voz
Jorge Filipe Santos - piano
Ricardo Rodrigues - baixo
Joaquim de Sousa - bateria

EXPOSIÇÕES
JoAnA gonçAlVEs & dEyVis mAltA
“aldeia esqueCida”
fOTOgRAfIA 

 
luís gAsPAr
“as lendas nunCa se esqueCem” 
pINTuRA (AguARElA S/ pApEl)

luís cAnário rochA
PrOjeCtO P.i.u.
pINTuRA (TécNIcA mISTA S/ pApEl)

CINEmA 
31 | 21h30
SESSãO DE cINEmA Em pARcERIA cOm O 
cINEfOcum
má EducAção
ReaLizadoR: pedRo aLModóvaR
Género: Mistério, Drama
Duração: 101 min.
Ano: 2004

APrESENTAÇãO DE lIVrO
25 | 21h30
“fAcE nEgrA”
autoRa: eLizabete CRuz
géNERO: ROmANcE

XXXii fEstiVAl intErnAcionAl dE 
folclorE
sÁB 20 | 21h00
VILA NOVA DE SANDE
- gRupO fOlclóRIcO DO cENTRO SOcIAl DE VIlA 
NOVA DE SANDE – guImARãES (bAIxO mINhO AVE)
- ThE AcADEmIc SONg AND DANcE ENSAmblE 
fROm uNIVERSITy Of lóDz´ kujON – pOlóNIA
- gRupO DE DANçAS E cANTARES bESclORE – 
lISbOA (mINhO)
- RANchO fOlclóRIcO E ETNOgRáfIcO DO 
REguENgO DA pARADA – cAlDAS DA RAINhA (AlTA 
ESTREmADuRA)
- RANchO fOlclóRIcO cANcIONEIRO DE 
fOlgOSINhO – gOuVEIA (bEIRA AlTA SERRANA)
- gRupO fOlclóRIcO “A RuSgA DE ARcOzElO” – 
VIlA NOVA DE gAIA (DOuRO lITORAl cENTRO)
-  AgRupAcIóN fOlklóRIcA ElmyRbA – pORTO 
RIcO
Organização: Grupo Folclórico do Centro Social de Vila 
Nova de Sande
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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.
A 2ª 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 e Centro de Ciclismo de Iniciação 
(BTT) de Guimarães.
Aberta à participação de todos os interessados, 
independentemente de serem ou não atletas federados, 
a 2ª Maratona BTT de Guimarães prevê a inscrição 
nas habituais categorias de competição, de lazer e de 
paraciclismo, estando contemplados percursos de Meia-
Maratona (cerca de 40 Kms) e de Maratona (cerca de 
80 Kms).
Pretendendo assumir-se como um evento de referência 
que contribua para a promoção da prática desportiva 
e corresponda ao crescente interesse por atividades de 
BTT, a 2ª Maratona de Guimarães visa igualmente fins 
de lazer e turístico/culturais, integrando a programação 
oficial de “Guimarães 2013 - Cidade Europeia do 
Desporto”.
O programa da 2ª Maratona BTT de Guimarães inclui 
a chegada do “Lisboa - Guimarães em Bicicleta”, uma 
ligação entre a capital portuguesa e a capital histórica 
de Portugal que decorrerá de 1 e 4 de agosto.
A participação na Maratona ou na Meia-Maratona tem 
o custo de 10 euros para atletas federados e de 12,50 
euros para não federados (inclui seguro), havendo a 
possibilidade de aquisição do jersey oficial por mais 
20 euros. As inscrições podem ser formalizadas no site 
da Associação de Ciclismo do Minho (www.acm.pt - 
pagamento por multibanco).
Organizada pela Associação de Ciclismo do Minho, 
Guimarães 2013, Tempo Livre e Câmara Municipal de 
Guimarães, a 2ª Maratona BTT de Guimarães conta 
com os seguintes apoios: Federação Portuguesa de 
Ciclismo, IPDJ, Reclamos Vitória, Cision, Inoxtubo, 
Ford - Hermotor, Embalagens Gonçalves, Irmandade da 
Penha, Bikezone, Enfcare - Serviços de Enfermagem, 
Lda, SoPedal.com, TrilhosBike, Ima Extreme, Casa Mizé, 
MotoFundador, Ciclismo + TV (televisão oficial da ACM), 
Ciclismo a Fundo (revista oficial) e Plano Nacional de 
Ética no Desporto.

http://www.acm.pt/
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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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PlATAFOrmA DA mÚSICA
12 JUlhO A 04 AgOsTO
Praça da Plataforma das Artes e da 
Criatividade
Nos meses de julho e agosto, a praça da Plataforma das 
Artes e da Criatividade transforma-se num enorme palco 
para receber a 2ª edição da Plataforma da Música.

seX 12 | 22h00
PAC / PRAÇA 
tom Zé
Tal como Ben Ratliff afirmou no The New York Times, 
“não há ninguém como Tom Zé”. Na abertura do ciclo de 
concertos da Plataforma da Música, Tom Zé apresenta o 
seu mais recente disco, “Tropicália Lixo Lógico” (2012), 
um trabalho composto por temas inéditos que aborda 
o tropicalismo, movimento que revolucionou a música 
brasileira na década de 1960.

sÁB 13 | 22h00
dEolindA
PAC / PRAÇA 
Após quatro anos em que dominaram os tops de vendas 
com os multiplatinados “Canção ao Lado” (2008) 
e “Dois Selos e um Carimbo” (2010), acumulando 
distinções como dois Globos de Ouro, um prémio 
Amália Rodrigues e um Songlines Music Award, os 
Deolinda regressam à estrada para apresentar o novo 
disco, “Mundo Pequenino”. Segundo a crítica, o mais 
rico e completo trabalho da banda.

seX 19 | 22h00
AntÓnio ZAmbuJo
PAC / PRAÇA 
“Fadista, para lá do fado” como lhe chamou Nuno 
Pacheco, nas páginas do jornal Público, António 
Zambujo apresenta na Plataforma da Música o seu 
último álbum, “Quinto”, considerado pela crítica 
especializada como um dos melhores discos de 2012. 
Preparem-se os ouvidos e encontremo-nos nesta noite 
imperdível para ouvir esta obra elogiada nos quatro 
cantos do globo.

sÁB 20 | 22h00
cArminho
PAC / PRAÇA 
O ano de 2013 tem sido o ano da consagração de 
Carminho no estrangeiro, levando a sua voz a países 
como Brasil, Israel, Letónia, Alemanha, Luxemburgo, 
Turquia, Angola, Espanha, Bélgica, Reino Unido 
e França. Considerada uma das novas divas do 
fado, Carminho volta a marcar presença na Plataforma 
da Música, desta vez para apresentar o seu espetáculo 
completo e partilhar o seu “Fado” e “Alma” com a 
cidade de Guimarães.

sÁB 27 | 22h00
PAC / PRAÇA 
diEgo El cigAlA
Diego el Cigala, um dos nomes maiores do flamenco 
mundial, regressa a Portugal para apresentar, na 
Plataforma da Música, o seu mais recente trabalho 
discográfico, “Romance de la luna tucumana”. Diego 
el Cigala promete ainda oferecer alguns dos maiores 
sucessos dos seus trabalhos anteriores, num espetáculo 
cheio de energia, emoção e boa música.



25

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

mUlTIDISCIPlINAr

sÁB 06 
noitE brAncA
PAC / LARGO DA OLIVEIRA / PRAÇA DE S. 
TIAGO / LARGO JOÃO FRANCO / LARGO DO 
TOURAL
Guimarães veste-se de branco para uma noite única que 
promete transformar a cidade num imenso palco. Após 
o grande sucesso do evento em 2012, com a presença 
de dezenas de milhares de pessoas, a “Noite Branca” 
regressa a Guimarães para mais uma noite de magia 
e diversão. Em 2013, a cidade volta a transformar-se 
num enorme palco branco com música para todos os 
gostos e muita animação. Veste-te de branco e junta-te à 
festa mais memorável da cidade de Guimarães! Porque 
a Noite, é tua!

pROgRAmA
20h00-02h00
pAlcO ElEcTRO / hOuSE / hOuSE pROgRESSIVO – 
TRIO EléTRIcO – DIEgO mIRANDA 
lARgO DA mumADONA ATé AO lARgO DO TOuRAl
pAlcO REmEmbER – Dj mOTINhA plATAfORmA DAS 
ARTES

21h00
ENSEmblES OpERAçãO: OlIVEIRA – fESTIVAl DO 
NORTE / DIREçãO TIm STEINER
VáRIOS lOcAIS

21h30
cONcERTO fINAl OpERAçãO: OlIVEIRA – fESTIVAl 
DO NORTE / DIREçãO TIm STEINER
lARgO DA OlIVEIRA

22h30-02h00 
pAlcO DEEp hOuSE / hOuSE cOmERcIAl – kIkA 
lEwIS 
pRAçA DE S. TIAgO

pAlcO hOuSE cOmERcIAl / REggAE – EcDj 
lARgO jOãO fRANcO

TEATrO
QUArTA 24 A DOMingO 28
24 e 25 | 22h00 
Fábrica Asa / Black Box
26, 27 e 28 | 21h30 
Freguesias do concelho de Guimarães
tÍtulO e esCritura
dE Will Eno
TEATRO OfIcINA
O Teatro Oficina regressa aos contemporâneos através 
da apresentação de “Título e Escritura” (Title and Deed), 
o mais recente monólogo para teatro escrito por Will 
Eno, conceituado autor norte-americano (finalista de 
um Pulitzer Prize e vencedor do Horton Foote Prize) 
considerado pelo The New York Times “o Samuel 
Beckett da geração de Jon Stewart”. “Título e Escritura”, 
interpretado por Jorge Andrade, da companhia Mala 
Voadora, e encenado por Marcos Barbosa, é sobre um 
viajante misterioso, que vindo de um lugar distante 
procura uma ligação ou um gesto solidário de quem o 
ouve.

DANÇA

seX 12 A DOM 14 
CCVF / Grande Auditório
ENSAIO AbERTO / 16h00 (DIA 12)
DANçA / 22h00 (DIA 13) E 17h00 (DIA 14)
E forAm fEliZEs… um diA dE cAdA 
VEZ…
ASAS DE pAlcO - EScOlA DE ARTES 
pERfORmATIVAS
Num tempo sem Espaço de um espaço sem Tempo, 
existe um laboratório especializado na construção de 
princesas esquecidas e não famosas. Apenas persiste 
uma semelhança nestas princesas criadas e fabricadas 
neste laboratório: todas anseiam encontrar um príncipe, 
uma alma gémea, um melhor amigo, um companheiro 
paciente e que saiba ser feliz um dia de cada vez
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EXPOSIÇãO

06 JUlhO A 31 DeZeMBrO
PAC / CIAJG
liçõEs dA Escuridão
“Lições da Escuridão” é o título da exposição que 
inaugura o segundo ciclo expositivo do Centro 
Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG).
Mais do que o título de uma exposição, “Lições da 
Escuridão” é o mote para reunir um conjunto de 
propostas muito diversas na linguagem e nos suportes 
que, aqui reunidas, nos desafiam a pensar qual a 
parte de sombra e de luz, de clareza e de mistério que 
existe em cada obra de arte, vestígio arqueológico 
ou objeto religioso. Prosseguindo e atualizando o 
enquadramento programático do CIAJG, explanado com 
a exposição inaugural “Para além da História”, a nova 
montagem permite não só rever os ex-libris da coleção 
de José de Guimarães, obras oriundas de instituições 
emblemáticas da cidade de Guimarães, renovando 
parcerias tão frutuosas, como também descobrir novas 
peças de outros artistas contemporâneos, portugueses 
e estrangeiros.  
INAUGURAÇÃO 06 de julho às 15h00
HORÁRIO DA EXPOSIÇÃO segunda a domingo, 10h00-
19h00
Todas as idades

ATÉ 14 
CCVF / Palácio Vila Flor
a arte que É
PEdro PortugAl
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

SErVIÇO EDUCATIVO

seg 01 A seX 26
vários locais
ProgrAmA à dEscobErtA
OfIcINAS DE ARTES E ATIVIDADES lúDIcAS

seg 01 A seX 05 
à dEscobErtA do Equilíbrio
Inclui: filosofia, cinema, ecologia, culinária, oficinas e 
espetáculo no âmbito do projeto “Estrada Esfomeada” 
e visita ao Museu Internacional de Escultura 
Contemporânea de Santo Tirso.

 
seg 08 A seX 12 
à dEscobErtA do fim 
Inclui: filosofia, cinema, corpo/ movimento, voz, 
percussão, oficinas de escrita, teatro e artes plásticas 
no âmbito do projeto “Caminhada de Elefantes” e visita 
ao Mosteiro de Tibães.

 
seg 15 A seX 19 
à dEscobErtA dA Escuridão 
Inclui: filosofia, cinema, artes plásticas, corpo/
movimento e visita à exposição “Lições da Escuridão”.

seg 22 A seX 26 
à dEscobErtA dA ProfundidAdE 
Inclui: filosofia, cinema, corpo/ movimento, cenografia, 
barro e visita ao complexo mineiro romano de Tresminas 
(Vila Pouca de Aguiar).
Vários
hOrÁriO OfiCinAs e OUTrAs ATiviDADes 10h00 às 12h30 e 
14h30 às 17h00
hOrÁriO De AlMOçO 12h30 às 14h30 | ACOlhiMenTO 09h00 
às 10h00 / sAíDA 17h00 às 18h00
púBliCO-AlvO DOs 6 AOs 10 AnOs
preçOs 1 seMAnA 33 eUr s/ AlMOçO| 58 eUr C/ AlMOçO 
2 seMAnAs 52 eUr s/ AlMOçO | 92 eUr C/ AlMOçO 
lOTAçãO 15 pArTiCipAnTes pOr grUpO
DATA liMiTe De insCriçãO ATÉ UMA seMAnA AnTes DO 
priMeirO DiA DA seMAnA preTenDiDA
As inscrições podem ser efetuadas no CCVF, na PAC 
ou no site www.ccvf.pt através do preenchimento do 
formulário de inscrição disponível online. As inscrições 
só serão consideradas válidas após realizado o 
pagamento respetivo.
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QUi 04 e seX 05 
estrada esFOmeada
VErA AlVElos
TEATRO
Uma longa estrada desliza pela aldeia de Azaro. Que 
estrada é esta que dá e tira? Que leva tudo a quem não 
tem nada? Que vida é esta à beira da estrada? Uma vida 
em que a barriga zumbe, o calor aperta e as histórias 
são para encher a solidão. Azaro senta-se junto do pai 
todas as noites, esperando a história. Uma noite o pai 
fala. Conta ao filho a história da estrada esfomeada. A 
história do monstro da estrada.
CCVF / Jardim do Palácio Vila Flor
Horário 10h00
Público-alvo Maiores de 7 anos
Duração 45min.
Preço Entrada gratuita
Lotação limitada
Nota: Estão também disponíveis duas oficinas para as 
crianças que assistirem ao espetáculo. As oficinas, de 
escrita, expressão dramática e artes plásticas, realizam-
se no mesmo dia que o espetáculo, no período da tarde, 
entre as 15h00 e as 16h30. 

seg 15 A seX 19 
tesOurOs animadOs
mário Afonso
OfIcINA DE DANçA
Há museus nos quais se guardam roupas e utilidades de 
vários tipos. Há tantas coisas no mundo para organizar, 
etiquetar e proteger como um tesouro... Será que existe 
algum museu para guardar as danças de hoje que um 
dia se transformarão em danças de outras épocas?
PAC / Black Box
hOrÁriO 10h30 às 13h00 e 15h00 às 17h30
hOrÁriO De AlMOçO 13h00 às 15h00
púBliCO-AlvO DOs 12 AOs 15 AnOs
preçO 33 eUr s/ AlMOçO | 58 eUr C/ AlMOçO 
As inscrições podem ser efetuadas no CCVF, na PAC 
ou no site www.ccvf.pt através do preenchimento do 
formulário de inscrição disponível online. As inscrições 
só serão consideradas válidas após realizado o 
pagamento respetivo.

EXPOSIÇÕES - ATIVIDADES PArAlElAS
A pArTir De 06 
liçõEs dA Escuridão
ExpOSIçãO
PAC / CIAJG

VisitAs oriEntAdAs
Ter A DOM
Sempre adaptadas ao perfil dos visitantes, estas visitas 
estão disponíveis quer para grupos escolares ou outros 
grupos organizados, quer para famílias, neste caso 
considerando o encontro de diferentes gerações e 
saberes num espaço mais íntimo.
GRUPOS ORGANIZADOS E PÚBLICO GERAL
Horário das 10h00 às 19h00, por marcação
FAMÍLIAS
Data 1º e 3º sábado do mês
Horário 11h00 (famílias com crianças entre os 4 e os 6 
anos); 16h00 (famílias com crianças entre os 7 e os 10 
anos)

PEdrA sobrE PEdrA…construir A 
cidAdE
Nesta visita, sob o ponto de vista da arquitetura, 
percorre-se o crescimento da cidade de Guimarães. 
Existem duas hipóteses de percurso, mais contido ou 
mais amplo, para profissionais, estudantes e curiosos. 
DATA / hOrÁriO pOr MArCAçãO
Público-alvo Adultos e Grupos escolares

rEbilhEtrAto
OfIcINA
O Rebilhetrato de Identidade abre um espaço de 
exploração entre o retrato e o bilhete de identidade 
por meio do desenho. O retrato como elemento de 
reconhecimento da nossa imagem exterior e o bilhete de 
identidade como dispositivo coletivo de identificação. 
Na oficina, cada participante terá o seu Rebilhetrato de 
Identidade, uma reinterpretação da imagem individual 
da qual participa o olhar do outro.
DATA 2º e 4º sÁBADO DO Mês
hOrÁriO 11h00 (fAMíliAs COM CriAnçAs enTre Os 4 e Os 6 
AnOs); 16h00 (fAMíliAs COM CriAnçAs enTre Os 7 e Os 10 
AnOs)

contos contAdos Ao cAnto
No recanto de uma sala contamos, sussurramos e 
contos de países distantes, representados no CIAJG e 
na coleção de José de Guimarães. Num desdobramento 
do imaginário que estas exposições propõem, estas 
narrações serão lúdicas e táteis, abrindo pequenas 
janelas para mundos bem diferentes dos nossos.
seg A seX
hOrÁriO pOr MArCAçãO
Todas estas atividades estão sujeitas a marcação prévia 
com, pelo menos, uma semana de antecedência através 
do e-mail servicoeducativo@aoficina.pt
Para mais informações, consultar o Serviço Educativo 
através do referido e-mail.

TODA A infOrMAçãO eM www.CCvf.pT
venDA De BilheTes
CenTrO CUlTUrAl vilA flOr
plATAfOrMA DAs ArTes e DA CriATiviDADe
www.CCvf.pT 
www.fACeBOOk.COM/gUiCUl (BilheTeirA gUiCUl)
lOJAs fnAC
el COrTe inglÉs 
enTiDADes ADerenTes DA BilheTeirA Online

http://www.ccvf.pt
mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
http://WWW.CCVF.PT
http://WWW.CCVF.PT
http://WWW.FACEBOOK.COM/GUICUL
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BIBLIOTECAS
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bibliotEcA municiPAl rAul 
brAndão

HOrA DO CONTO
rElf, AdAm. VAmos fAZEr Amigos. 
Porto: AmbAr, 2006.
Ter 09 | 10h30 e 15h00
seX 19 | 10h30 e 15h00

TEATrO DE FANTOCHES
sAmPAio, JAimE sAlAZAr. árVorEs 
VErdEs árVorEs. lisboA: PlátAno, 
1980.
QUA 10 | 10h30 e 15h00

A bibliotEcA Em conto
Hora do conto baseada na crónica “As bibliotecas”, 
de Valter Hugo Mãe.
Público-alvo: crianças dos 4 aos 6 anos
QUA 03 | 10h30 e 15h00

EXPOSIÇãO
8 A 22 
“oVErhEArd”
Exposição de Banda-Desenhada, organizada por 
Rui Rafael no âmbito da Unidade Curricular de Meio 
Profissional da ESAP-Guimarães, sobre o quotidiano 
urbano em Boston (EUA) pelo autor Chris Goodwin. 

OFICINAS DE VErãO
“umA VisitA à bibliotEcA” – PEddy-
PAPEr 
02 e 04 | 10h30 
Público-alvo: crianças dos 7 aos 12 anos 
Uma visita à biblioteca, em forma de peddy-paper, 
através de um percurso sugerido de forma divertida por 
um caderno de atividades, com jogos, enigmas, sopa de 
letras, entre outras. 
 
“Pé dE mEiA” 
QUA 17 | 10h30 e 15h00 
Público-alvo: crianças dos 8 aos 12 anos 
Esta atividade visa sensibilizar os mais novos para 
a necessidade de reaproveitar materiais e para a 
poupança. Este trabalho consiste na criação de um 
porta-moedas mealheiro 
Nota: As inscrições serão aceites até ao dia anterior 
à atividade, por ordem de chegada, com limite de 20 
participantes, na Secção Infantil ou através do telefone 
253 421 262.

“os AVÓs contAm histÓriAs” 
seX 26  | 10h30 e 15h00 
No âmbito do Ano Internacional da Água, a Biblioteca 
Municipal Raul Brandão, desenvolverá uma atividade 
onde os mais pequeninos poderão valorizar a água 

como recurso natural e imprescindível à vida humana. 
Para isso, e aproveitando o facto de se comemorar o Dia 
Mundial dos Avós, a biblioteca, com a colaboração de 
alguns avós, contará com as suas vivências nessa área, 
apresentando os seus testemunhos e sabedoria popular, 
no sentido de poupar água e utilizar os recursos da 
natureza de uma forma inteligente, estabelecendo uma 
comparação permanente entre passado/presente. 
 
VisitAs guiAdAs Aos AVÓs 
A Biblioteca Municipal, no âmbito das comemorações 
do Dia Mundial dos Avós, promove visitas guiadas 
destinadas aos avós, sujeitas a marcação prévia na 
Secção Infantil ou através do telefone 253 421 262. 
As visitas realizar-se-ão de 22 a 25 de Julho às 10h30. 

CINEmA
nocturnA: A noitE mágicA
seX 05 | 10h30
Legendado em português; maiores de 6 anos; 80 min.

hoP
seX 12 | 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 91 min.

Astro boy
seX 19 | 10h30
Falado em português; maiores de 6 anos; 90 min.

AlPhA & omEgA
seX 26 | 10h30
Falado em português; maiores de 6 anos; 84 min.

bmrb – PÓlo dE PEVidém

HOrA DO CONTO
gArilli, AlEssiA. 200 Amigos (ou 
mAis) PArA 1 VAcA. lisboA: liVros 
horiZontE, 2005.
1 A 19 | 10h30 

EXPOSIÇãO
“mudE o mundo”

ATElIEr
Jogos dE EngEnho
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bmrb – PÓlo dAs tAiPAs

OFICINAS DE VErãO
01 e 03 | 10h00 – 12h00 / 15h00 – 17h00 
“o cAVAlo bArnAbé AndA PElo tEu 
Pé” 
Público-alvo: crianças do 1º ciclo 
Esta atividade consiste na construção de um cavalo de 
corrida, fazendo aproveitamento de materiais diversos. 
Tem como finalidade a sensibilização das crianças para 
a necessidade de reutilizar, estimulando a criatividade e 
a imaginação.
 
 
02 e 05 | 10h00 – 12h00 / 15h00 – 17h00 
“o Porquinho mEAlhEiro A PouPAr o 
Ano intEiro” 
Este trabalho visa incentivar os mais pequenos para a 
necessidade de poupança: por um lado criando o seu 
próprio mealheiro através da reciclagem, por outro lado 
amealhando as suas economias. 
 

QUi 04 
“o diA Em quE o mAr dEsAPArEcEu”     
E “o diA Em quE A mAtA ArdEu”
de José Fanha 
Nota: As inscrições serão aceites até 21 de Junho, por 
ordem de chegada, 20 por sessão, no Polo das Taipas 
ou através do telefone 253 570 043.

EXPOSIÇãO
QUi 11
“diA mundiAl dA PoPulAção”

QUA 10 | 14h30
“diA mundiAl dos AVÓs”
Auditório da Fraterna

bmrb – PÓlo lordElo
HOrA DO CONTO
lAndA, norbErt. dEsculPA!. Estoril: 
minutos dE lEiturA, 2009.
TODAs As TerçAs-feirAs às 11h00

EXPOSIÇÕES
“50 idEiAs simPlEs PArA sAlVAr o 
PlAnEtA” - Visão

bibliotEcA do comPlEXo 
multifuncionAl dE couros
Tel. 253511400
fAX 253417997
siTe: www.frATernA.Org
e-MAil frATernA@frATernA.Org
Nota:
Todas as actividades requerem marcação prévia.

HOrA DO CONTO
soArEs, luísA duclA/ sE os bichos 
sE VEstissEm como gEntE. – Porto, 
ciViliZAção, 2003
ANImAçãO cOmpuTORIzADA 
seg 01  | 10h30 

PArAfitA, AlEXAndrE/diAbos, 
diAbritos E outros mAfArricos. – 
AlfrAgidE: tEXto EditorEs, 2009
Ter 16 | 10h30

CINEmA
QUA 10 | 14h30
As tArtArugAs mutAntEs
Falado em Português 
Maiores de 6 anos
65 min. aprox.
Auditório da Fraterna

QUA 31 | 14h30
As AVEnturAs dE moWgli
Falado em Português
Maiores de 4 anos
85 min. aprox.
Auditório da Fraterna

ATIVIDADES VárIAS
seg 1
comEmorAção do diA mundiAl dAs 
bibliotEcAs
Este vai ser um dia em cheio, temos: 
desenhos
pintura
música
contos tradicionais...



31

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

AtEliEr criAr E rEciclAr - 
brinquEdos
Este atelier tem como objectivo sensibilizar as crianças 
para a protecção do meio ambiente, através da 
reutilização de materiais que normalmente, todas 
as pessoas dispõe e, através dos quais se podem 
criar objectos úteis para o dia a dia e preservamos, 
simultaneamente, o Planeta Terra.
Vão ser criados brinquedos através da reutilização de 
garrafas de plástico.
Esta actividade decorrerá no dia 24, na Biblioteca do 
Complexo Multifuncional de Couros, das 14:30 às 16:30 
horas, para um número máximo de 12 crianças, com 
idades entre os 06 e os 14 anos.
Valor da inscrição: €1,00
Inscrições até 23 de julho na Biblioteca do Complexo 
Multifuncional de Couros.



32

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

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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30 De JUnhO A 4 De JUlhO 
Jogos do EiXo Atlântico
Multiusos de Guimarães
Atividade inserida na programação de Guimarães 2013 
Cidade Europeia do Desporto
Consultar programa próprio
Mais informações: www.guimaraes2013.pt
 

 
6 e 7 
ligA mundiAl dE VolEibol
Multiusos de Guimarães
O Multiusos de Guimarães vai ser o palco dos jogos 
da seleção portuguesa de voleibol com a Coreia do 
Sul, na fase intercontinental da Liga Mundial de 2013. 
Depois de ter acolhido a seleção do Japão no mês de 
junho, será agora a vez de Portugal jogar no Multiusos 
com a Coreia do Sul, nos dias 6 e 7 de julho (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
 

 
12 A 14 e 19 A 21
congrEsso dAs tEstEmunhAs dE 
JEoVá
Multiusos de Guimarães
O Multiusos de Guimarães acolhe novamente duas 
sessões do Congresso de Distrito das Testemunhas 
de Jeová. De 12 a 14 e de 19 a 21 de julho realizam-se 
sessões do Congresso destinadas a Testemunhas das 
regiões Minho e do Douro Litoral.
Subordinados ao tema geral “A Palavra de Deus é a 
Verdade” e partindo de um tema bíblico, os congressos 
incluirão discursos, encenações e alguns simpósios. 
Nos dias de Congresso as sessões são abertas ao 
público em geral.

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


36

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

 
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
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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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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
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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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