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um dia, serão de outros, como o foram de 
outros antes de nós. 
Gosto de setembro. Lembra o renascer, 
o recomeçar, mas também o continuar a 
fazer deste lugar de memória, um lugar de 
qualquer tempo, no futuro.

setembro de 2013
Francisca Abreu

Já chegamos a setembro. O setembro é 
um mês de recomeço. De recomeço das 
aulas. De recomeço da rotina, depois de um 
período de descanso. 
Gosto do mês de setembro. Gosto da 
luminosidade de fim de verão. Gosto da 
azáfama das colheitas e das compotas. 
Gosto de voltar a encontrar os amigos e 
conhecidos de sempre, de tez bronzeada, 
a pedir conversa sobre o tempo de férias. 
Gosto de setembro, porque gosto do 
regresso. Gosto tanto do regresso como 
gosto da partida. Mas talvez goste mais do 
regresso. Do regresso a casa, do regresso 
aos cheiros, aos encontros, aos trajetos de 
sempre, aos bons dias e boas tardes dos 
dias comuns. Gosto dos dias de setembro 
em que já não sabemos o que vestir. Ora 
faz calor, ora faz um friozinho com cheiro a 
outono.
Gosto do setembro. De voltar a calcorrear as 
velhas ruas e vielas estreitas de Guimarães. 
De voltar a encontrar a Fernandinha e a 
Lindinha, no seu dia-a-dia já sem conta.
Gosto do setembro. Para trás fica a rotina 
das férias, tão ou mais cansativas do que os 
dias do resto do ano. O setembro traz-nos 
de volta ao património e à cultura. E vemos 
com olhos novos, sob a luz de setembro, o 
velho casario, as praças, o vetusto castelo, 
que continua a resistir ao tempo e aos 
homens, imponente e intemporal.
Em setembro celebra-se o património. Há 
música, exposições. E, em Guimarães, 
temos, de novo, a Feira Afonsina. Enchem-
se as ruas e as praças de festa e partilha. 
E as ruas e praças ganham uma dimensão 
nova de estética, de encontro e celebração, 
porque recriam e incorporam um tempo 
já desaparecido, que nos lembra que 
fazemos parte de uma História e Memória, 
de que Guimarães é feita. Percorremos 
os espaços de memória, mas também 
lugares vivos e ativos de uso estimulante 
e contemporâneo. Percorremos, vivemos 
e sentimos os lugares como nossos e que, 
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6

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

CIAJ - Centro InternACIonAl 
dAs Artes José de GuImArães
PlAtAFormA dAs Artes

“lIções dA esCurIdão” 
é o título da exposição que marca o segundo ciclo 
expositivo do Centro Internacional das Artes José de 
Guimarães.
Mais do que uma exposição, “Lições da Escuridão” é 
o mote para a nova e alargada montagem do Centro 
Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG). 
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.
Vasco Barata, Daniel Barroca, Pedro Valdez Cardoso, 
Rui Chafes, Otelo Fabião, José de Guimarães, Diango 
Hernández, Ricardo Jacinto*, Manuel Viegas Guerreiro, 
Francisco Janes, Hassan Khan*, Manuel Santos Maia, 
Rosalind Nashashibi e Lucy Skaer*, Luís Nobre, Pedro 
A. H. Paixão, Teixeira de Pascoaes, f.marquespenteado, 
Benjamim Pereira, António Reis, Jean Rouch, Thierry 
Simões, Rui Toscano / Obras da coleção de Arte Tribal 
Africana, Arte Chinesa Antiga e Arte Pré-Colombiana de 
José de Guimarães / Obras das coleções do Museu de 
Alberto Sampaio, Irmandade de São Torcato, Sociedade 
Martins Sarmento / Curadoria de Nuno Faria / * a partir 
de outubro
 
VISITAS ORIENTADAS À EXPOSIÇÃO
Em agosto e setembro, todos os sábados pelas 16h00, o 
público poderá sempre contar com uma visita orientada, 
atravessando a exposição “Lições da Escuridão”, de 
cada vez, com um olhar diferente.
 
VISITAS COM HORA MARCADA | FAMÍLIAS E 
VISITANTES INDIVIDUAIS
AGOSTO E SETEMBRO sábados | 16h00
Preço Adultos 5 eur/pessoa; Crianças até 12 anos 
(quando acompanhadas de adulto pagante) Entrada 
gratuita
 
VISITAS POR MARCAÇÃO | GRUPOS ORGANIZADOS
Horário terça a domingo | das 10h00 às 19h00 
por marcação com, pelo menos, uma semana de 
antecedência (a última visita terá início até às 18h00)
Duração 60 a 90 min.
Lotação mín.8 pessoas, máx.20 pessoas

Preço Grupos escolares 2 eur/pessoa; Professores 
acompanhantes de grupos (na proporção de 1 
acompanhante por cada 10 estudantes) Entrada 
gratuita; Público geral 5 eur/pessoa; Crianças até 12 
anos (quando acompanhadas de adulto pagante) 
Entrada gratuita
Todas as informações e reservas para estas 
atividades podem ser efetuadas através do e-mail 
servicoeducativo@aoficina.pt.

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
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Mês
HelenA sousA
PINTURA
Café Oscar
ESPAÇO INTERNET COM EqUIPAMENTO DE ACESSO 
GRáTIS, bIbLIOTECA, LOCAL DE EXPOSIÇõES 
ARTISTICAS, PALESTRAS, LANÇAMENTO DE LIVROS.
rUa dr. José saMpaio, n.º 5 
4810-275 GUiMarÃes 
tel./FaX: (+351) 253 516 890

 
Mês
EXPOSIÇÃO DE PINTURA
CAdA luGAr
Francisco Bernardo
Pousada Santa Marinha da Costa-Guimarães.
Org:
Galeria Gomes Alves
Pousada Santa Marinha da Costa
Escola Superior Artística do Porto-Guimarães

 
Mês
dAnIelA duArte, dAnIel sIlvestre 
dA sIlvA, eduArdA Fontes, João 
FAzendA ,luís vIeIrA ,mAFAldA 
neves, mAnuel rodrIGues, mArCo 
mendes ,nuno sousA ,Pedro zAmItH.
EXPOSIÇÃO DE ARTE CONTEMPORâNEA
TELEFÉRICO DE GUIMARAES
Org.
Turipenha
Teleférico Dinâmico

 
até 8
AnA mArIA Antunes e ludGero 
AlmeIdA
EXPOSIÇÃO DE DESENHO E PINTURA
Galeria Gomes Alves

 
até 8
o dIA v
EXPOSIÇÃO FOTOGRáFICA
Centro Cultural Vila Flor
Org.
A Muralha-Associação de Guimarães para a Defesa do 
Património.
Cineclube de Guimarães
Conselho Vitoriano
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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
PICHel, do séCulo XvII
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.

FEIRA AFONSINA
sÁB 14 | 10h30
vIsItAs orIentAdAs Ao PAço dos 
duques
(inscrições obrigatórias na portaria)

doM 15 | (dUrante a tarde)
músICA medIevAl e sAlA de ArmAs 
dos FIéIs de dom AFonso
COM A COLAbORAÇÃO DO GRUPO “DéCADAS 
DE SONHO”

JORNADAS DO PATRIMÓNIO
20, 21, 22
JornAdAs do PAtrImónIo: 
PAtrImónIo/luGAres
Da Vila de Cima à Vila de Baixo – Roteiro de Descoberta 
das duas vilas, a Vila de Cima e a Vila de Baixo, 
que compõem o Centro Histórico Património da 
Humanidade, classificado pela UNESCO desde 2001. 
preço 1,5€/Roteiro

seX 20  | 10h30
vIsItA orIentAdA Ao PAço

21h30
ConCerto (PIAno, HArPA e 
PerCussão)
Paulo Mesquita
O Piano é tratado como um instrumento total, por 
dentro e por fora das teclas e cordas, como um 
verdadeiro instrumento de percussão e de cordas. 

sÁB 21 | 10h30
vIsItA orIentAdA Ao PAço

15h00 
oFICInA do vItrAl
Público-alvo: dos 8 anos aos 15 anos 
Número Mínimo de participantes: 10 pax 
Número Máximo de participantes: 20 pax 
Custo: 3 € por criança
A partir da observação dos vitrais da Capela do Paço 
dos Duques, os mais jovens, com a ajuda dos técnicos 
do Serviço Educativo, vão pintar o seu vitral! 

16h30 e 18h00
ArAel - PerFormAnCe AudIovIsuAl 
ImersIvA (márCIo PArAnHos)

21h30
Idée FIXe
ConservAtory tHermI

doM 22 | 15h30
GruPo FolClórICo de s. torCAto

MÚSICA

FestIvAl HArmos
20, 21 e 25

seX 20 | 21h30 
CONCERTO (PIANO, HARPA E PERCUSSÃO)
PAulo mesquItA
O Piano é tratado como um instrumento total, por dentro 
e por fora das teclas e cordas, como um verdadeiro 
instrumento de percussão e de cordas. 

sÁB 21 | 15h00 e 17h00 
ArAel - PerFormAnCe AudIovIsuAl 
ImersIvA (márCIo PArAnHos)

21h30
Idée FIXe
ConservAtory tHermI

QUa 25 | 21h30
CONCERTO
tHe FrAnk WIndemuller quArtet
FontIs ConservAtory netHerlAnd e 
ComBo JAzz esmAe

mailto:pduques@culturanorte.pt
http://pduques.imc-ip.pt/
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EXPOSIÇÕES
eXPosIções temPorárIAs
Vestir Para a ocasião. coleção de 
trajes da casa do carMo.
Uma exposição que nos permite conhecer o traje e a 
sua importância nos atos sociais de uma família nobre: 
a dos Condes de Margaride. Peças de grande riqueza 
de padrões e elevada qualidade de execução, que 
perduraram na memória dos tempos.

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

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

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

SERVIÇO EDUCATIVO
E S P E C I A l  FA M í l I A S
vIsItA orIentAdA
uM Bilhete, dois MonuMentos
1º sÁBado de cada Mês.
sÁBado, dia 3 de aGosto – 11h 
visita orientada no Paço dos Duques e às 15h visita 
orientada no Museu de Alberto Sampaio.
Preço: 6€ adultos (bilhete de entrada + visita orientada 
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 
(opção)

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

E S P E C I A l  E S C O l A S
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

reCrIAção HIstórICA: enContro Com 
dom AFonso HenrIques
Público-alvo: 1º e 2º Ciclo 
Tempo Médio: 45 minutos 
Número Máximo de Participantes: 50 pax 
Custo: 1€ por criança
Recriação que pretende dar a conhecer o primeiro Rei de 
Portugal, a sua vida pessoal e militar.

reCrIAção HIstórICA: donA 
ConstAnçA mostrA o PAço
Público-alvo: 1º e 2º Ciclo 
Tempo Médio: 45 minutos 
Número Máximo de Participantes: 50 pax 
Custo: 1€ por criança
Recriação que pretende dar a conhecer a primeira 
habitante do Paço dos Duques: D. Constança de 
Noronha, a 1.ª Duquesa de Bragança.
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oFICInA: vem FAzer o teu vItrAl
Público-alvo: dos 8 anos aos 15 anos 
Tempo Médio: 2h e 30m 
Número Mínimo de participantes: 8 pax 
Número Máximo de participantes: 12 pax 
Custo: 6€ por criança
A partir da observação dos vitrais da Capela do Paço dos 
Duques, os mais jovens, com a ajuda dos técnicos do 
Serviço Educativo, vão pintar o seu vitral! 

FestAs de AnIversárIo
Já pensou celebrar o aniversário do seu filho, ou da sua 
filha, num Paço Medieval? 
O Paço dos Duques prepara uma festa inesquecível para 
o seu cavaleiro ou princesa! 
Disponibilizamos as instalações, as atividades do 
Serviço Educativo e o acompanhamento de monitores, 
para a realização destas Festas de Aniversário e 
dispomos de vários menus.

inForMações úteis
Horário: todos os dias entre as 10h00 e as 18h00, última 
entrada às 17h30
+351 253 412 273
pduques@culturanorte.pt
http://pduques.imc-ip.pt/
Siga-nos também no Facebook

museu de AlBerto sAmPAIo 

EXPOSIÇÕES
eXPosIção temPorárIA: BrIlHo, luz 
e Cor
Faiança Portuguesa nas coleções do Museu de Alberto 
Sampaio O Museu de Alberto Sampaio irá manter 
esta exposição temporária onde, pela primeira vez em 
muitos anos, expõe a sua belíssima coleção de faiança 
portuguesa.  
Local: Museu de Alberto Sampaio

ATIVIDADES 
sÁB 7
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!
Locais e Horários: Paço dos Duques de 
Bragança às 11h00 e Museu de Alberto 
Sampaio às 15h00
Custo: 6€
Inscrições no Paço dos Duques de Bragança

13, 14 e 15 
FeIrA AFonsInA
O Museu de Alberto Sampaio associa-se à organização 
da Feira Afonsina promovendo algumas atividades 
temáticas nos seus espaços. O programa será divulgado 
oportunamente na página do museu em http://
masampaio.imc-ip.pt
Local: Museu de Alberto Sampaio

20, 21 e 22
JornAdAs euroPeIAs do PAtrImónIo
O Museu de Alberto Sampaio participa nas 
comemorações das Jornadas Europeias do 
Património que este ano têm como tema “Património/ 
Lugares”. O programa será divulgado oportunamente na 
página do museu em http://masampaio.imc-ip.pt
Local: Museu de Alberto Sampaio

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

Mês
ArquIvo munICIPAl AlFredo PImentA, 
10 Anos nA CAsA nAvArros de 
AndrAde
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS.
Entrada gratuita.

V I S I TA S  O R I E N TA DA S

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.

A AssoCIAção A nossA terrA 
às TerTúlias d`a Nossa Terra? 
o MiNho eM Mil sugesTões 

QUa 4 |18h30       
o ConCelHo de Ponte de lImA                              
FNAC - Guimarães                

QUa 25 | 18h30
o ConCelHo de Ponte dA BArCA
FNAC - Guimarães         

 

FestIvAl InternACIonAl de 
órGão IBérICo | Ano v | 2013 
Santa Casa da Misericórdia de Guimarães
iGreJa de santo antónio dos capUchos (antiGo hospital)
rUa doUtor JoaQUiM de Meira
4800-010 GUiMarÃes
tel.: 253 541 244
eMail: pM@scMGUiMaraes.coM
www.scMGUiMaraes.coM

CONCERTO V
seX 6 | 21h30 
steFAn kAGl (B&B) (d)

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

sÁB 7 | 22h00
CInemA | o eXótICo Hotel mArIGold
Descrição: “O Exótico Hotel Marigold” conta a história 
de um grupo de aposentados que decide fazer uma 
viagem à Índia.  Apesar do luxo publicitado em pouco ou 
nada corresponder à realidade, o agora “Exótico” Hotel 
Marigold irá progressivamente proporcionar aos seus 
hóspedes o charme inebriante e revitalizador da Índia, 
ainda que por vias pouco convencionais.
Co-org Cineclube de Guimarães
ENTRADA LIVRE

13, 14 e 15
ACtIvIdAdes | FeIrA do lIvro 
IndePendente
Descrição: Esta iniciativa tem como objectivo dar espaço 
às editoras, pequenas e não só, que continuam a manter 
a sua independência. Nesta feira estarão presentes as 
editoras que continuam a ver o livro como elemento 
desestabilizador e desassossegador, transmissor 
de cultura e rastilho para a revolução individual (e 
colectiva). Porque nunca se sai de um bom livro da 
mesma forma como se entrou.
ENTRADA LIVRE

seX 20 | 22h00
ConCerto |  “Jovens músICos de 
GuImArães”
Descrição: Neste dia haverá, em parceria com a 
Academia de Música Valentim Moreira de Sá, mais uma 
edição da iniciativa “Jovens Músicos de Guimarães”. 
Este espectáculo terá como principal objectivo a 
promoção de novos valores no domínio da música 
e a contribuição para o conhecimento, por parte da 
comunidade local, dos jovens intérpretes existentes 
no seu seio. A iniciativa, tem como interpretes, jovens 
até aos 25 anos de idade, naturais ou residentes no 
concelho de Guimarães e que estudam Música; desde 
os que frequentam os cursos complementares de 
Música, aos que concluíram os estudos superiores de 
instrumento.
Co-org Sociedade Musical de Guimarães
ENTRADA LIVRE

sÁB 21 | 22h00
teAtro | “o BArBeIro”
Descrição: Esta peça encenada pelo Grupo de Teatro 
Amador de Campelos  aborda temas como a política, 
religião e direitos humanos, numa clara analogia com 
o panorama actual de Portugal, onde é necessário ir ao 
“Barbeiro” para ganhar uma nova figura e imagem, livre 
dos que a teimam em desfigurar. 
Co-org Grupo de Teatro Amador de Campelos
ENTRADA LIVRE

sÁB 28 | 22h00
ConCerto | CelInA dA PIedAde
Descrição: Celina da Piedade é acordeonista e cantora e 
já não se lembra da época em que ainda não o era. Tem 
colaborado com artistas como Mayra Andrade, Ludovico 
Einaudi, Uxia, Gaiteiros de Lisboa, Pedro Moutinho, 
Né Ladeiras, Samuel Úria, João Coração, Homens da 
Luta, entre tantos outros. Dos seus projectos pessoais 
destacam-se os grupos Uxu Kalhus e Modas à Margem 
do Tempo, ambos dedicados à intervenção sobre 
música tradicional, área em que tem tido particular 
relevo. Agora na sua carreira em nome próprio, com o 
seu primeiro CD “Em Casa” editado em Setembro de 
2012, Celina da Piedade apresenta-se em concerto com 
um repertório variado - que vai desde composições 
suas a temas do cancioneiro popular, um pouco de 
fado, músicas de raiz de diversas partes do mundo -, 
que é espelho do seu percurso como artista, rico em 
experiências.
ENTRADA LIVRE

até 15
eXPosIção de FotoGrAFIA | 
“à mInutA”
Descrição: O título desta composição de trabalhos, de 
Ricardo Acosta, tem origem na tão conhecida expressão 
“à la minuta” que é utilizada para definir o tipo de 
fotografia que fotógrafos de outros tempos captavam na 
esperança de guardar um belo momento para quem na 
rua passasse. 
Este termo sugere também uma certa noção de 
instantaneidade, de rapidez mágica na obtenção da 
imagem, dada a época. Contudo, esta velocidade 
encantada pode ser transportada para o quotidiano 
dos dias de hoje. A forma como recebemos e trocamos 
as imagens é descomedidamente rápida, tanto que 
lhes perdemos o sentido e as transformamos em coisas 
supérfluas. O tempo de atenção que lhes damos, 
passa a ser insuficiente para que nos suscite qualquer 
significado. 
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“Estamos num universo em que existe cada vez mais 
informação e cada vez menos sentido.”
Num jogo entre a rapidez com que são elaborados os 
desenhos e o desafio de uma atenção maior sobre 
estes, provocada pela mesma máquina que nos distrai, 
esta compilação tenta incitar uma reflexão sobre a 
escala, a apreensão, a instantaneidade, a tecnologia 
e o significado do desenho enquanto imagem de um 
produto.

AssoCIAção dos AntIGos 
estudAntes do lICeu 
de GuImArães – velHos 
nIColInos

sÁB 14 | 10h00
v enContro de nIColInos
Quinta das Lameiras 
sÃo toMé de aBaçÃo, rUa de FortUínhos nº456 
 4810-682 GUiMarÃes.
inscrições- velhosnicolinos@GMail.coM
Mais inForMações eM www.nicolinos.pt
Org.:  Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de 
Guimarães – Velhos Nicolinos

 

teAtro CoelImA

sÁB 14 | 22h00
“PevIdém sustentA os seus PoBres - 
mArCHA dA Fome”
Antigas instalações da fabrica “Pinto Lisboa” 
rua 25 de abril em Pevidém
teatro coeliMa
rUa da caBreira, 504 - pevidéM
4835-310  GUiMarÃes
telM: 960308069
teatro.coeliMa@GMail.coM
www.teatrocoeliMa.wiX.coM/teatrocoeliMa

JornAdAs euroPeIAs do 
PAtrImónIo 2013
PAtrImónIo / luGAres
20, 21 e 22
A Direção-Geral do Património Cultural promoverá 
a divulgação do programa nacional das Jornadas 
Europeias do Património de 2013 a partir de inícios de 
setembro em www.patrimoniocultural.pt

 

BIodAnzA nA APCG

QUintas | 21h00 > 23h00 (aUla aBerta: 1.ª do 
Mês) 
BIodAnzA ~ dAnçA-te nA vIdA Com 
AleGrIA
coM Guida GaMa
DANÇA
“A Biodanza é um sistema de integração afetiva, 
renovação orgânica e reaprendizagem das funções 
originárias da vida, baseada em vivências induzidas 
pela dança, pela música e por situações de encontro em 
grupo”.
Associação de Paralisia Cerebral de Guimarães 
em Penselo, Guimarães
Org.: Guida Gama
e-Mail: GaMaGUida@hotMail.coM; contactos: 966 132 260 
e 919 716 156

mailto:teatro.coelima@gmail.com
http://www.teatrocoelima.wix.com/teatrocoelima
http://www.patrimoniocultural.pt
mailto:gamaguida@hotmail.com
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seX 20 | 21h30
ProJeCto: PAulo mesquItA - PIAno, 
HArPAndPerCussIon
Paço dos Duques de Bragança
O Título Piano HarpandPercussion espelha a forma 
como é tratado o piano, ao longo do trabalho. O 
piano é encarado, para além da vertente a tecla, como 
verdadeiro instrumento de percussão stricto e lato sensu 
e de corda. O piano é tratado como um instrumento 
total, dentro e fora das teclas e das cordas, que, fruto 
das várias técnicas expressivas utilizadas, até pode soar 
como não sendo um piano, de facto, ou simplesmente 
soará como um não piano, ainda que o seja, de facto, 
ou, ainda, de forma perfeitamente assumida, nem 
soar como um piano, de todo. Esta é a beleza deste 
instrumento.

sÁB 21 | 15h00 e 17h00
ProJeCto: ArAel
Paço dos Duques de Bragança

ArAel
ESCOLA SUPERIOR DE MúSICA, ARTES E 
ESPECTáCULO, DO IPP
márCIo PArAnHos
Arael é uma performance visual que procura representar 
o percurso de concepção da matéria. O seu nome surge 
como uma reflexão para uma contemplação de uma 
passagem entre estados de contemplação da forma, 
num encontro onde estímulos constantes, estabelecem 
limites inerentes à sua composição.
Apresentada como um ambiente abstrato, numa 
constante luta por um reconhecimento formal, 
realidades são geradas e consequentemente 
desconstruídas num só momento. Num ambiente 
imersivo será apresentado, todo esse processo e a 
sua relação com diversos elementos da nossa própria 
realidade.
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21h30
ProJeCto: Idée FIXe
Paço dos Duques de Bragança 
Idée FIXe
MUNICIPAL CONSERVATORy OF THERMI, 
GRéCIA

PROfESSORES
Erato alakiozidou - DIRECTOR ARTISTICO 
Vassilis kitsos - DIRECTOR PROjETO 
konstantinos raptis - bAyAN (ACORDEÃO)
thEofilossotiriadEs - SAXOFONE
O principal objetivo artístico do grupo é a disseminação 
da criação musical contemporânea. Ele foca-se na 
música escrita nos séculos XX e XXI, procurando 
respostas a questões relacionadas com os nomes e 
identidades do seu reportório, os súbitos silêncios, as 
inesperadas influências, os desvios, as exclusões e as 
ramificações do material que ainda esta em aberto e em 
evolução.
Desde promover obras de compositores gregos à 
interdisciplinaridade das artes (música e dança, música 
e literatura), os músicos deste grupo desenvolvem uma 
tentativa de redescobrir o som como corpo, pensamento 
e sentimento, imaginação e memória.

QUa 25 | 21h30
ProJeCto: tHe FrAnk WIndemuller 
quArtet & Azevedo ColleCtIve
Paço dos Duques de Bragança

tHe FrAnk WIndemuller quArtet
FontysHoGesCHoolvoor de kunsten, 
HolAndA

daVid romanEllo - SAXOFONE ALTO
frank WindEmullEr - PIANO
Joost VErbakEl - CONTRAbAIXO
tom niEuWEnhuiJsE - bATERIA
A música do pianista Frank Windemuller é conhecida 
pela sua expressividade, autenticidade e inteligência. 
Tem uma voz única, uma sonoridade muito atraente e ele 
sabe como estabelecer uma ligação musical profunda 
com os seus públicos. Com o Frank Windemuller Quartet 
interpreta as suas próprias composições, peças nas 
quais explora forma e improvisação livre, ritmo e 
melodia a diferentes níveis. As suas composições, 
bem como a sua forma de tocar, são uma paisagem 
caleidoscópica de toda a música a que se sente ligado, 
seja ela jazz, música clássica, improvisação livre ou 
música rock. O objectivo dos concertos é de experienciar 
o momento e de criar um fluxo constante e magia.

&
Azevedo ColleCtIve
ESCOLA SUPERIOR DE MúSICA, ARTES E 
ESPECTáCULO, DO IPP, PORTUGAL

andré silVa - GUITARRA
filipE louro - CONTRAbAIXO
José soarEs - SAXOFONE
pEdro alVEs - bATERIA
ricardo coElho - VIbRAFONE
Azevedo Collective, formado por alunos do curso de 
Jazz ESMAE, que durante um ano foram ensinados pelo 
excelente pianista de jazz, português, Carlos Azevedo. 
No HARMOS Festival vão tocar algumas músicas que têm 
trabalhado neste ultimo ano, apresentando clássicos do 
jazz, principalmente da era Post-bop.

NOTA: ENTRADA LIVRE ATé à LOTAçãO DA SALA.
CONSULTAR PROGRAMA PRóPRIO 
Organização: festival HARMOS | Engenho das Ideias 
e ESMAE
Promotor: CIM Ave - Comunidade Intermunicipal do 
Ave
Apoio: Câmara Municipal de Guimarães
Paço dos Duques de Bragança
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CCVF
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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MÚSICA

mAntA
06 e 07 
JARDIM DO CENTRO CULTURAL VILA FLOR
Manta regressa ao jardim do Centro Cultural Vila Flor no 
início de setembro. Mantendo o seu ciclo anual, o Manta 
apresenta-se este ano como proposta irrecusável para a 
abertura da temporada do Centro Cultural Vila Flor, em 
Guimarães. PAUS (06 de setembro) e The Divine Comedy 
a solo (07 de setembro) constituem o cartaz da edição 
deste ano. Duas propostas de grande valor artístico e 
inegável reconhecimento internacional.

seXta 06 | 22h00
PAus
mAntA
CCVF / JARDIM
Após a enorme recetividade do público e consequente 
ascensão do grupo nos últimos dois anos, os PAUS 
aterram no jardim do CCVF para um concerto intenso e 
poderoso e com um olhar sobre a cidade de Guimarães. 
Elogiada pelo seu som experimental distinto e pelas 
suas atuações explosivas onde se abre lugar à 
improvisação, a banda de rock portuguesa engloba 
a paixão pelo post-rock e pela música experimental.

sÁBado 07 | 22h00
tHe dIvIne Comedy (solo)
mAntA
CCVF / JARDIM
Na segunda noite do Manta, os holofotes acendem-
se sobre um dos melhores escritores de canções da 
atualidade: Neil Hannon, o vocalista e mentor da banda 

britânica The Divine Comedy. Único membro original 
do projeto, Neil Hannon vem ao Manta apresentar o seu 
espetáculo a solo. A boa disposição deste one man show 
é contagiante e o público rapidamente fica rendido. 
The Divine Comedy é sobretudo o esplendor de um 
personagem que a história da música contemporânea já 
abraçou para todo o sempre.

seXta 20 e sÁBado 21 | 21h30 
MOSTRA DE MúSICA ALTERNATIVA VIMARANENSE 
BrF roCk summer sessIons
PRAIA FLUVIAL DE BARCO
O BRF Rock Summer Sessions é um evento de dois dias, 
ao ar livre, que pretende dar a conhecer projetos/bandas 
emergentes do panorama musical do concelho de 
Guimarães. A mobilidade será uma das características 
deste evento. Assim, o local da sua realização mudará 
todas as edições, percorrendo todos os espaços verdes e 
parques do concelho de Guimarães.

sÁBado 21 | 24h00
MúSICA 
Cro-mAGnom
CCVF / CAFÉ CONCERTO
A programação do Café Concerto regressa em 
setembro com música do outro lado do mundo. Os 
Cro-Magnon realizaram já três digressões europeias e 
cinco asiáticas, criando uma sólida reputação 
assente nas suas performances únicas. Prometem 
muita dança, assumindo um estilo próprio que fez 
explodir a sua popularidade no Sudeste asiático e na 
Coreia, o qual prometem replicar em Guimarães.
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sÁBado 28 | 24h00
MúSICA 
PlAzA
CCVF / CAFÉ CONCERTO
Sete anos depois do sucesso de “Meeting Point”, os 
Plaza estão de volta aos discos e à estrada. Por entre 
digressões, destacam-se as passagens por vários 
festivais e programas televisivos e uma nomeação 
para os Globos de Ouro na categoria de Melhor Banda 
Nacional. Chegam ao Café Concerto do CCVF com 
um espetáculo contagiante provando por que razão 
são considerados uma das bandas mais aliciantes da 
última década.

MUlTIDISCIPlINAR

seXta 13 a doMinGo 15
FeIrA AFonsInA
CENTRO HISTÓRICO DE GUIMARÃES 
A Feira Afonsina promete uma viagem inesquecível 
no tempo, na história de Portugal. Num reencontro 
com o imaginário, o centro histórico da cidade berço 
recria o ambiente social e económico da época do 
Condado Portucalense com espetáculos, recriações 
históricas e zonas de mercadores, artífices e iguarias, 
proporcionando a todos os que visitam Guimarães 
um conjunto de experiências intensas e memórias 
inesquecíveis, através da construção de espaços 
temáticos e da interação com as personagens que 
habitam esta recriação histórica durante os três dias do 
evento.
horÁrios
seXta 18h30-01h00
sÁBado 10h30-01h00
doMinGo 10h30-22h00
entrada livre

sÁB 14 | 22h00
CONFERÊNCIAS 
PeCHAkuCHA nIGHt GuImArães vol.#6
CCVF / CAFÉ CONCERTO
A PechaKucha Night Guimarães regressa com o seu 
volume #6 e através de várias narrativas divididas 
entre as áreas da arquitetura, da rádio, do desenho, 
da edição, do design, da fotografia, da sociologia, das 
viagens, etc. Desde 2003 em Tóquio e desde 2011 em 
Guimarães esta ideia tornou-se possível e aberta a 
toda e qualquer apresentação que dure seis minutos e 
quarenta segundos.
O R A D O R E S
artspazios ARqUITECTURA 
daniEl scrEpanti URbANISMO 
EssEr JorgE silVa SOCIOLOGIA 
frEdErico moncada bRICOLAGE 
gonçalo luís DESENHO 
João octáVio pEixoto FOTOGRAFIA 
José rEis RáDIO 
plica EDIÇÃO 
rui nEto DESENHO 

tiago garrido VIAGENS

seGUnda 16 a doMinGo 22 
180 CreAtIve lAB
PAC E CCVF 
O 180 Creative Lab será uma semana de celebração 
da arte e da liberdade de criação artística, e uma 
oportunidade única de desenvolvimento de trabalhos 
na área da Media Arts com criativos e profissionais 
de referência internacional. O Canal180 vai irá levar 
a cabo masterclasses, workshops e talks orientados 
por alguns dos mais inovadores criadores nacionais e 
internacionais, sendo a comunidade local convidada 
a participar em diversos workshops, performances e 
espetáculos.
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eM perManência | 10h00 às 19h00
lABorAtórIos CrIAtIvos
PAC 
Os Laboratórios Criativos da Plataforma das Artes e 
da Criatividade acolhem atualmente 19 projetos em 
diferentes setores de negócio: design, arquitetura, 
economia social, comunicação, turismo, tecnologias de 
informação e inovação, produção de eventos, formação 
e consultadoria, pintura e literatura.

TEATRO

sÁBado 21 e doMinGo 22 | 22h00 (sÁB) e 17h00 
(doM)
sÁBado 28 e doMinGo 29 | 22h00 (sÁB) e 17h00 
(doM)
A sAlA BrAnCA
don delIllo 
teAtro oFICInA / mAlA voAdorA
FÁBRICA ASA / BLACK BOX
“A Sala Branca”, de Don Delillo, é a segunda coprodução 
de 2013 do Teatro Oficina e da mala voadora. “A Sala 
Branca” é uma narrativa circular, com duas partes. Na 
primeira, passada num hospital psiquiátrico, tornam-se 
ambíguos os papéis de quem é paciente e de quem é 
médico. Na segunda, os mesmos atores representam 
o que parece ser uma situação de “teatro dentro do 
teatro” na qual a ação se passa num quarto de hotel. A 
ala hospitalar Arno Klein dá lugar à companhia de teatro 
Arno Klein mas, quando Arno Klein de facto aparece, ele 
é afinal uma das personagens que estava presente na 
primeira parte.

ÓPERA

QUinta 19 | 21h30
óPerA de PequIm
mItos e lendAs dA CHInA
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO
No contexto do programa “Portugal China: encontro de 
culturas, 2013-2014”, o Observatório da China apresenta 
o espetáculo de Ópera de Pequim em várias cidades do 
país, durante o mês de setembro. Neste espetáculo, a 
célebre Companhia de Ópera de Pequim – constituída 
por 24 atores – levará ao palco excertos de quatro peças 
tradicionais de Ópera de Pequim: Dragão voador e 
Fénix dançante; Adeus Meu Amor; A Donzela Celestial 
Distribui Flores; e Mu Guiying Lutando na Cidade de 
Hong Zhou.

EXPOSIÇÃO

Mês
lIções dA esCurIdão
PAC / 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.
horÁrio da eXposiçÃo seGUnda a doMinGo, das 10h00 às 
19h00
todas as idades
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Mês
CCVF / PALÁCIO VILA FLOR
EXPOSIÇÃO
JAPão 1997
antÓnio jÚlio duarte
Esta exposição de António Júlio Duarte é composta por 
uma série de impressões fotográficas selecionadas a 
partir de um vasto corpo de trabalho fotográfico que 
data de 1997 e que nos é também apresentado sob a 
forma de provas de contacto. As fotografias de António 
Júlio Duarte não nos impõem um único regime de 
observação, nem um só método de interpretação; são 
vestígios de uma reestruturação individual, ao serviço 
do imaginário de cada observador. As imagens são 
transfigurações devoradas pelo seu próprio sentido, 
uma construção frágil, íntima e misteriosa, como se, 
por cima de cada uma, pairasse um corpo estranho e 
fantasmático que a envolve e a redefine.

 

sÁB 21 | 18h00 
InAuGurAção e APresentAção do 
lIvro “devIAtIon oF tHe sun”
 horÁrio da eXposiçÃo
seGUnda a sÁBado | 09h30-13h00 | 14h30-19h00
doMinGos e Feriados | 14h00-19h00
todas as idades
Legenda da imagem em anexo:
Osaka #363 - #374 (pormenor), 1997
Prova de contacto 24 cm X 30,5 cm
Brometo de prata sobre papel plastificado
© António Júlio Duarte

SERVIÇO EDUCATIVO

sÁB 07
mIGrAr
Fernando Giestas e raFaela santos
PERCURSO PELA CIDADE
Refletindo sobre as necessidades, sensações e desejos 
de quem parte, de quem viaja, de quem se despede 
do que ama ou do que o prende, almejando novos 
sonhos e realidades, iremos calcorrear as ruas de 
Guimarães, adivinhando histórias, inventando algumas 
e vivendo outras, como migrantes que somos, Aqui 
e Agora! Esta experiência performativa comunitária 
consiste na realização de um percurso pedestre urbano, 
especialmente desenhado para Guimarães, com 
conversa e partilha de experiências no final.
PERFORMANCE COMUNITáRIA 
horÁrio 15h00
púBlico-alvo Maiores de 16 anos
dUraçÃo c. 3 horas
participantes Min. 8 / MÁX. 12 pessoas
participaçÃo GratUita sUJeita a inscriçÃo prévia coM, 
pelo Menos, UMa seMana de antecedência no ccvF, na pac 
oU no site www.ccvF.pt através do preenchiMento do 
ForMUlÁrio de inscriçÃo disponível online.

seX 13
ESPAÇO OFICINA
AudIção / WorksHoP
temPo do CorPo / soFIA sIlvA
Tempo do Corpo é um projeto de dança contemporânea 
pensado para adultos maiores de 65 anos que 
voluntariamente desejem participar na criação de um 
espetáculo, tratando o corpo como um documento único 
e pessoal que regista a passagem do tempo. O trabalho 
de criação irá desenvolver-se ao longo de duas semanas 
de ensaio. Partindo das caraterísticas dos próprios 
participantes e intérpretes, serão abordadas questões 
relacionadas com a experiência de vida de cada um e 
será privilegiada a maturidade dos corpos, no sentido 
global.

http://www.ccvf.pt
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CALENDáRIO DO PROjETO
seX 13 |  14h30 às 17h00
APresentAção do ProJeto Aos 
InteressAdos e WorksHoP

30 de seteMBro a 04 de oUtUBro
ensAIos em doIs GruPos sePArAdos: 
GruPo I, dAs 9H30 às 12H30 | GruPo II, 
dAs 14H30 às 17H30

07 a 11 de oUtUBro, das 9h30 às 12h30 e das 
14h30 às 17h30
ensAIos Com todos os PArtICIPAntes

11 de oUtUBro, horÁrio a deFinir
ensAIo GerAl

12 de oUtUBro, às 21h30
esPetáCulo
Locais
Espaço Oficina Apresentação do projeto/ 
workshop e Ensaios
Pequeno Auditório do CCVF Espetáculo

OS INTERESSADOS DEVERÃO CONTACTAR 
O SERVIÇO EDUCATIVO ATRAVéS DO 
E-MAIL SERVICOEDUCATIVO@AOFICINA.PT OU DO 
Nº 253 424 700.

sÁBado 21 e doMinGo 22
nInHo dAs CoIsAs
inÊs de carValho
CCVF / SALA DE ENSAIOS 
Os NINHOS são pequenas experiências artísticas e 
sensoriais em formato de oficinas para pais e filhos. 
O Ninho das Coisas, orientado por Inês de Carvalho, 
promete desvendar as muitas coisas com que podemos 
brincar… O que é uma coisa? Uma, várias… grandes 
ou pequenas, frias, quentes, leves, pesadas, moles 
ou duras… E que sons fazem as coisas? Dlim? Smack? 
Tique-taque?... Descobriremos que há coisas da terra, 
do mar, do ar… e do coração também. 
oFicina para pais e Filhos 
horÁrio 10h00 e 11h30 
púBlico-alvo sessões das 10h00: 1 a 3 anos | sessões das 
11h30: 3 a 5 anos

dUraçÃo de 1 a 3 anos: 40Min | dos 3 aos 5 anos: 60Min
preço 2,00 eUr/ pessoa
lotaçÃo liMitada
atividade sUJeita a MarcaçÃo prévia coM, pelo Menos, 
UMa seMana de antecedência através do e-Mail 
servicoedUcativo@aoFicina.pt  

doMinGo 29 (set) a terça 01 (oUt)
oPostos Bem dIsPostos
ACE TEATRO DO bOLHÃO
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO
De forma lúdica e muito divertida, este espetáculo que 
balança entre o teatro, a música e a magia, pretende 
contribuir para o desenvolvimento de um novo olhar 
face à diferença e para combater desigualdades e 
descriminações sociais, educativas e comportamentais. 
Uma criação de Joana Providência a partir de texto de 
Eugénio Roda.
TEATRO/MúSICA 
horÁrio dia 29 de seteMBro, 11h00 e 16h00 | dias 30 de 
seteMBro e 01 de oUtUBro, 10h00
púBlico-alvo Maiores de 4 anos
dUraçÃo c. 1 hora
preço 2,00 eUr

Mês
EXPOSIÇÃO
lIções dA esCurIdão: AtIvIdAdes 
PArAlelAs
PAC / CIAJG

ter a doM 
vIsItAs orIentAdAs
O público tem ao seu dispor três tipologias de visita, 
com três epicentros, podendo assim percorrer a 
exposição sob diferentes conceitos: Atlas, Perceção e Ato 
Criativo. Sempre adaptadas ao perfil dos visitantes, 
estas visitas estão disponíveis quer para grupos 
escolares ou outros grupos organizados, quer para 
famílias, bem como para públicos com necessidades 
especiais.
M/4 ANOS

mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
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sÁBados | 16h00 
vIsItAs Com HorA mArCAdA | FAmílIAs 
e vIsItAntes IndIvIduAIs
Preço Adultos 5 eur/pessoa; Crianças até 12 anos 
(quando acompanhadas de adulto pagante) Entrada 
gratuita

 
vIsItAs Por mArCAção | GruPos 
orGAnIzAdos
Horário terça a domingo | das 10h00 às 19h00 
por marcação com, pelo menos, uma semana de 
antecedência (a última visita terá início até às 18h00)
Duração 60 a 90 min.
Lotação mín.8 pessoas, máx.20 pessoas
Preço Grupos escolares 2 eur/pessoa; Professores 
acompanhantes de grupos (na proporção de 1 
acompanhante por cada 10 estudantes) Entrada 
gratuita; Público geral 5 eur/pessoa; Crianças 
até 12 anos (quando acompanhadas de adulto 
pagante) Entrada gratuita
Todas as informações e reservas para estas 
atividades podem ser efetuadas através do 
e-mail servicoeducativo@aoficina.pt.

a partir de 21
EXPOSIÇÃO
JAPão 1997: AtIvIdAdes PArAlelAs
PALÁCIO VILA FLOR
As imagens de António Júlio Duarte resultam de uma 
busca, de uma procura motivada por um certo espírito 
de nomadismo, realizado a partir de deambulações 
diárias pelos espaços urbanos do nosso quotidiano.

 
FotoGrAFAr
Uma oficina que, partindo da exposição Japão 1997, 
propõe explorar as possibilidades no processo de 
fotografar - o acaso, o contexto, a memória, o pormenor 
ou as texturas que constroem histórias...

oFICInA de FotoGrAFIA
CONCEÇÃO E ORIENTAÇÃO RUTE MAGALHÃES
Local Palácio Vila Flor
Público-alvo 3º ciclo
Preço 2 eur/pessoa
Lotação 1 turma/25 pessoas

vIsItAs orIentAdAs
Local Palácio Vila Flor
Público-alvo M/4 anos
Preço 2 eur/pessoa
Lotação 1 turma/25 pessoas 
Atividades sujeitas a marcação prévia com, pelo 
menos, uma semana de antecedência através do email 
servicoeducativo@aoficina.pt.

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

mailto:servicoeducativo@aoficina.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
WArd, nICk. vAmos nAdAr, BAltAzAr!. 
lIsBoA: mInutos de leIturA, 2004.
13, seXta, 10h30 e 15h00
24, terça, 10h30 e 15h00

ACTIVIDADES lIVRES
JoGos dIdáCtICos, desenHo e 
PInturA.

APRESENTAÇÃO DE lIVRO
21 | 16h00
o PoetA dA luA 
Apresentação da mais recente obra de António Casado, 
no auditório da biblioteca, sob a chancela da Chiado 
Editora. 

CINEMA
o PInGuIm ImPerAdor
06, seXta, 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 30 min.

o CoAlA
13, seXta, 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 30 min.

A tArtAruGA
20, seXta, 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 30 min.

o leão mArInHo
27, seXta, 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 30 min.

BmrB – Pólo de PevIdém

HORA DO CONTO
GArIllI, AlessIA. 200 AmIGos (ou 
mAIs) PArA 1 vACA. lIsBoA: lIvros 
HorIzonte, 2005.
10, 17 e 24  às 10h00 oU 15h00

EXPOSIÇÃO
“luísA duClA soAres”

BmrB – Pólo dAs tAIPAs

HORA DO CONTO
AráneGA, merCé. e se eu Fosse…umA 
BruXA!. Porto: Porto edItorA, 2000.
10, 17 e 24  às 10h00 oU 15h00

EXPOSIÇÃO
“dIA mundIAl do turIsmo”

BmrB – Pólo lordelo

HORA DO CONTO
kInG, stePHen mICHAel. Cão rAFeIro. 
AlFrAGIde: edItorIAl CAmInHo, 2009.
todas os dias de 13 a 30 de aGosto

EXPOSIÇÕES
“AnImAIs em vIAs de eXtInção que 
HABItAm no terrItórIo PortuGuês”
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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
10 | 10h30
A PrInCesA e o sAPo. –rIo de mouro: 

everest edItorA, 2009

24 | 10h30
José, eduArd / tAotAo: tIPI, o CAstor. 
–[s.l.]:ImPlA, 1987

CINEMA
04 |  14h30 
sonIC
Falado em Português
Maiores de 4 anos
66 min. aprox.
Auditório da Fraterna

18 | 14h30
ruGrAts: umA AventurA nA selvA
Falado em Português
Maiores de 4 anos
77 min. aprox.
Auditório da Fraterna
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TEMPO LIVRE
reCeçÃo -  seG A seX: 08H00 /20H00; sÁB: 10H00/20H00
serviços AdMinisTrATivos: seG A seX: 09H00 /12H30 e  14H30 /18H00
ALAMedA CidAde de LisBoA, CreiXoMiL
4835-037 GuiMArÃes 
(LoCALizAçÃo GPs: n 41. 43544  - W 8. 30790)
T.  253 520 300 / fAX 253 520 309 –
e. MuLTiusos@TeMPoLivre.PT 
s. www.teMpolivre.pt
BiLHeTeirA onLine: 
www.teMpolivre.Bilheteiraonline.pt

mailto:multiusos@tempolivre.pt
www.tempolivre.pt
www.tempolivre.bilheteiraonline.pt
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sCorPIo - PIsCInAs de reCreIo e 
dIversão Ao Ar lIvre
diariaMente (2 de JUnho a seteMBro): 09h00 
- 20h00
Alameda dos Desportos, Candoso S. Tiago, 4835-235 
Guimarães
Telefone 253 423 200 / Fax 253 423 209
GPS: 41.42966, 8.31848

taXas de UtilizaçÃo scorpio
dias úteis  
< 2 anos e cartões MUnicipais*  GratUito
3 - 6 anos (acoMp. p/ adUlto) 1,50
7 - 12 anos (acoMp. p/ adUlto) 2,50
> 13   3,50
Fins-de-seMana e Feriados  
< 02 anos e cartões MUnicipais* GratUito
3 - 6 anos (acoMp. p/ adUlto) 2,00
7 - 12 anos (acoMp. p/ adUlto) 3,50
> 13 anos   4,50
espreGUiçadeiras  2,00
GUarda-sóis  1,50
conJUnto   3,00
 * Cartão Municipal do Idoso e Reformado, Cartão 
Jovem Municipal e Cartão Municipal das Pessoas com 
Deficiência
NB - IVA incluído à taxa em vigor 

 

PIsCInA de AIrão são João
diariaMente (8 de JUnho a seteMBro): 10h00 
- 20h00
Rua 25 de Abril, Airão São João - Guimarães
Telefone: 252 922 047
GPS: 41.465161, -8.428488

taXas de UtilizaçÃo
as taXas de UtilizaçÃo sÃo as seGUintes:
dias úteis
< 2 anos e cartÃo MUnicipal do idoso  GratUito
3 - 6 anos (acoMp. p/ adUlto)    1,00 €
7 - 12 anos (acoMp. p/ adUlto)   1,50 €
> 13 anos                                                               2,00 €

Fins-de-seMana e Feriados  
< 2 anos e cartÃo MUnicipal do idoso   GratUito
3 - 6 anos (acoMp. p/ adUlto)    1,00 €
7 - 12 anos (acoMp. p/ adUlto)    2,00 €
> 13 anos      3,00 €
espreGUiçadeiras     2,00 €
GUarda-sóis     1,00 €
conJUnto      2,50 €

até 6
FérIAs desPortIvAs de verão
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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IsBo sPeedmInton World serIes 2013
14 e 15 
Multiusos de Guimarães
O ISBO Speedminton World Series 2013 é organizado 
pela Speedminton, marca responsável por uma nova 
dimensão dos desportos de raquete, em concreto o 
Speed Badminton. Esta nova modalidade pode ser 
jogada onde quer que se esteja, uma vez que não é 
necessária rede, apenas pura adrenalina, a qualquer 
hora e em qualquer lugar.
Atividade inserida na programação de Guimarães 2013 
Cidade Europeia do Desporto
Consultar programa próprio
Mais informações: www.guimaraes2013.pt

 

GuImArães kArt CHAllenG 
14 e 15 
Parque exterior do Multiusos de Guimarães
Um dos parques de estacionamento do Multiusos de 
Guimarães será transformado numa pista de kart para a 
realização de mais uma primeira edição do “Guimarães 
Kart Challenge”.
A iniciativa contemplará no primeiro dia corridas de 
sprints, estando prevista para o segundo dia uma prova 
de resistência de 6 horas. Na zona da atividade haverá 
também uma área de exposição.
O “Guimarães Kart Challenge” é organizado pelo S - Kart 
Clube e a entrada para assistir às provas será livre. 
Mais informações, nomeadamente sobre as formas de 
participação, podem ser obtidas em www.skartclube.
com.

 

eXPo ClássICos 2013
Decorrem as inscrições para a Expo Clássicos - 6º 
Salão de Automóveis e Motos Antigos que decorrerá no 
Multiusos de Guimarães nos dias 19 e 20 de Outubro e 
terá como tema central o desporto automóvel.
As inscrições de expositores para as áreas de comércio 
de veículos - particulares, comércio, clubes de 
automóveis e motos e exposições temáticas já estão 
abertas.
A organização, a cargo da Tempo Livre e do Clube de 
Automóveis Antigos de Guimarães (CAAG) aposta este 
ano na apresentação de uma exposição de automóveis 
clássicos desportivos, reunindo viaturas únicas de 
alguns dos maiores colecionadores nacionais, muitos 
deles antigos pilotos de competição nos anos 60, 70 e 
80.
À semelhança do que sucedeu na edição de 2012 – que 
contou com a presença do Museu da Presidência que 
apresentou parte da coleção “Os Carros do Presidente” 
– em 2013 a organização da Expo Clássicos em 
associação com a Guimarães 2013 apresentará como 
tema principal “Clássicos Desportivos”.
Para tal a área principal de exposição foi reconfigurada 
e será transformada numa pista de competição para 
valorizar e destacar alguns dos carros. A zona de 
galerias do Multiusos está destinada a expositores 
(acessórios, peças, miniaturas, livraria, colecionismo) 
e os interessados poderão efetuar a sua inscrição 
bastando para tal o preenchimento da ficha de pré-
adesão (disponível em www.tempolivre.pt).
A ficha de inscrição deverá ser remetida para: Multiusos 
de Guimarães, Alameda Cidade de Lisboa, Creixomil, 
4835-037 Guimarães Telefone 253 520 300 | Fax 253 431 
413| Mail: expoclassicos@tempolivre.pt. Em alternativa, 
poderá ser contatado o  Delegado Comercial da Expo 
Clássicos: Marinho Cruz (Tlm: 969 801 532, Email: 
marinhocruz@tempolivre.pt).
 

 

http://www.guimaraes2013.pt/
http://www.skartclube.com/
http://www.skartclube.com/
http://www.tempolivre.pt/
mailto:expoclassicos@tempolivre.pt
mailto:marinhocruz@tempolivre.pt
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CYBERCENTRO
CoMPLeXo MuLTifunCionAL de Couros
TrAvessA de viLAverde
4810 – 430 GuiMArÃes

PÁGinA WeB: WWW.CyBerCenTro-GuiMArAes.PT
e-MAiL: GerAL@cyBercentro-GUiMaraes.pt
T.: 253 520 050
f.: 253 517 315

seG A seX
ABerTo dAs 08H30 às 00H30 HorAs

sÁB
ABerTo dAs 08H30 às 20 HorAs

doM e feriAdos
ABerTo dAs 14 às 20 HorAs

http://www.cybercentro-guimaraes.pt
mailto:geral@cybercentro-guimaraes.pt
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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
centro cUltUral vila Flor -  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

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

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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HenrIque Gomes
r. dr. José saMpaio, 15 . GUiMarÃes
t.: 253 516 046

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 

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 

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
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
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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” 

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 

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
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
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o CóneGo
propriedade/editor: MorÁvia         
FUndaçÃo: 1997
teleFone: 253 563 286               
periodicidade: Mensal

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 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

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.: 253 540 660

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

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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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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