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20 de outubro
dia do Poeta

De Amor nADA mAis restA que um outubro 

De amor nada mais resta que um Outubro 
e quanto mais amada mais desisto: 
quanto mais tu me despes mais me cubro 
e quanto mais me escondo mais me avisto. 

E sei que mais te enleio e te deslumbro 
porque se mais me ofusco mais existo. 
Por dentro me ilumino, sol oculto, 
por fora te ajoelho, corpo místico. 

Não me acordes. Estou morta na quermesse 
dos teus beijos. Etérea, a minha espécie 
nem teus zelos amantes a demovem. 

Mas quanto mais em nuvem me desfaço 
mais de terra e de fogo é o abraço 
com que na carne queres reter-me jovem. 

Natália Correia, in “Poesia Completa” 

outubro de 2013
sugestão Francisca Abreu
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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 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
Amem A nAtureZA
rosa ribeiro
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
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 Guimarães
Org.: Turipenha / Teleférico Dinâmico

 
Mês
Pedro valdez Cardoso
THe DeVIl’S bReATH - PARTe II
(TÉCNICAS De ADeSTRAMeNTO)
Laboratório das Artes
ediFício do caFé MilenÁrio

Largo do Toural
horÁrio:
QUarta a saBado das 16h00 às 19h00
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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
montante 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.

DIA DOS CASTELOS - 7 DE OUTUBRO
10h00 às 12h00
enContro Com dom aFonso 
henriques (marCação Prévia 
obriGatória)
Cetraria – “uma arte Com asas” 
(marCação Prévia obriGatória)

14h00
FiGuração medieval

14h30
mostra de armas

15h00
músiCa medieval

15h30
JoGos medievais

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

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
Cetraria – “uma arte Com asas”
Público-alvo: Pré-primária até Ensino Superior
Tempo Médio: 3 horas 
Número Máximo de Participantes: 80 pax 
Preço: 3€ por pessoa
Uma atividade que viaja entre a história, a biologia, 
com um pouco de física e matemática à mistura.                        

mailto:pduques@culturanorte.pt
http://pduques.imc-ip.pt/
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Será proposto a todos os participantes o contacto 
próximo com as aves e apreciar a beleza de uma ave 
voando em completa liberdade de ação.
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 
dona mumadona dias
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 fundadora de 
Guimarães. Neste encontro focam-se aspetos da vida da 
condessa e os motivos que a levaram a mandar construir 
o Mosteiro de Santa Maria e do Salvador e o Castelo de 
Guimarães no século X.

teatro de FantoChes: o aFonso e a 
Constança… os duques de braGança
Público-alvo: Pré-primária, 1º e 2º anos do Primeiro 
Ciclo 
Tempo Médio: 30 minutos 
Número Máximo de Participantes: 60 pax 
Custo: 2€ por criança
Num cenário divertido e lúdico transmite-se desde 
cedo ao jovem público referências quanto à história da 
Casa de Bragança. Além disto, o teatro permite ainda a 
apreensão de hábitos e costumes do século XV.

oFiCina de danças antiGas
Público-alvo: Pré-primária ao 2º Ciclo / Adultos 
Tempo Médio: 45 minutos 
Número Máximo de Participantes: 30 pax 
Custo: 2€ por aluno + 1€ por professor; 2€ para público 
em geral
O objetivo desta oficina é dar a conhecer um leque 
variado de danças internacionais abrangendo estilo e 
épocas diferentes. Para além da dança serão abordadas 
outras áreas como o canto e o jogo medieval.

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
luz, Cor e brilho
Faiança Portuguesa nas coleções do Museu de Alberto 
Sampaio O Museu de Alberto Sampaio irá continuar a 
exibir a sua belíssima coleção de faiança portuguesa, 
dando, assim, oportunidade aos visitantes de ver peças 
que já não eram expostas há anos.  
Local: Museu de Alberto Sampaio

mailto:pduques@culturanorte.pt
http://pduques.imc-ip.pt/
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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! A próxima visita é no dia 5 de 
outubro. 
Locais e Horários: 
11h00 
Paço dos Duques de Bragança 
15h00 
Museu de Alberto Sampaio 
Custo: 6€ Inscrições no Paço dos Duques de Bragança

iv Festival de outono 
Mais uma vez, o Museu de Alberto Sampaio associa-se 
a esta iniciativa, organizada pelo Conselho Cultural da 
Universidade do Minho, que pretende dar a conhecer, 
em especial, aos novos alunos da Universidade, alguma 
da oferta cultural em Braga e Guimarães. 
O programa poderá ser consultado oportunamente na 
página do Museu em http://masampaio.imc-ip.pt
Local: Museu de Alberto Sampaio
Público-alvo: Alunos da UM
Data: 3, 4 e 5 de Outubro de 2013

vila a baiXo, vila a Cima, atividades 
ConJuntas
O Castelo de Guimarães, o Museu de Alberto Sampaio 
e o Paço dos Duques de Bragança uniram esforços para 
proporcionarem atividades conjuntas que vão permitir 
uma viagem ao passado bem como a descoberta de 
personagens fulcrais como Mumadona Dias e Afonso 
Henriques e de espaços emblemáticos situados nas 
primitivas Vila de Baixo e Vila de Cima. Se pretender 
mais informação acerca destas atividades, consulte 
a página da Internet do Museu na secção Programas 
Educativos. 
Local: Museu de Alberto Sampaio e Paço dos 
Duques de Bragança
Por marcação junto dos Serviços Educativos do Museu 
de Alberto Sampaio e do Paço dos Duques

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

5 e 6 | 15h30 às 19h30
PartiCiPação na 3ª edição do 
«Guimarães noC noC»
Desde 2011 que o «Guimarães noc noc» faz parte do 
percurso cultural da cidade, por esse motivo e, como já 
vem sendo habitual, o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta 
não podia deixar de participar neste evento cultural. 

http://masampaio.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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O programa inclui a mostra “Símbolos da República” 
e a realização de uma atividade de expressão plástica 
subordinada ao mesmo tema.
Atividade gratuita.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Mês
“vamos esPreitar a rePúbliCa”, 
NO âMbITO DAS COMeMORAÇõeS DA IMPlANTAÇÃO 
DA RePúblICA
Destinadas a um público-alvo dos 1º, 2º e 3.º ciclos 
do ensino básico. Estas oficinas compreenderam um 
número mínimo de 10 e máximo de 20 alunos e têm a 
duração de 90 minutos.
Atividade sujeita 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).
Atividade 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.

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 VI
seX 4 | 21h30 
tiaGo Ferreira (b&b) (P)

Guimaramus 2013
sÁB  12  | 10h00
Jornadas musiCais de Guimarães
intervenção Do  grupo corAl Jovens 
cAntores De guimArães(smg)

10h15
Cerimónia de abertura

 
 I SESSÃO DE TRABALHOS
10h45
lançamento do livro Pensar 
a músiCa Com as ComuniCações 
aPresentadas ao ConGresso 
musiCal de Guimarães 2012

11h15
série de ComuniCações sobre: 
estudos musiColóGiCos, PolítiCas 
eduCativas e PedaGoGia musiCal, 
estudos de PerFormanCe, som e 
músiCa diGitais e esPólios musiCais 
de Guimarães

 
II SESSÃO DE TRABALHOS
14h45
intervenção musiCal do ensemble 
musiCal os violinolas

http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/fichaincricacao.pdf
http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/fichaincricacao.pdf
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15h00
a smG na Guimarães CeC – 2012

15h30
aPresentação do musiCave – Portal 
musiCal do vale do ave

16h00
ComuniCação e aPresentação em 
FaC-simile do CódiCe 
quinhentistaPassionário 
PoliFóniCo de Guimarães (P-Gs si 11-
2-4 ) da sms

16h30
livros e FraGmentos musiCais 
antiGos de Guimarães

17h15
visita Guiada à eXPosição de livros 
e FraGmentos de músiCa antiGos 
de Guimarães no museu alberto 
samPaio (manusCritos e imPressos)
Local: Salão Nobre da Sociedade Martins 
Sarmento - Guimarães
Org.: SOCIEDADE MUSICAL DE GUIMARÃES

assoCiação de CiClismo do 
minho 

sÁB 12 |  14h00 
trial bike da Penha (oPen de 
PortuGal)
Penha (junto ao Santuário)
A Montanha da Penha vai acolher a terceira e última 
prova do Open de Portugal de Trial Bike.
Sob a égide da Federação Portuguesa de Ciclismo, 
o Open de Portugal de Trial Bike é organizado pela 
Associação de Ciclismo do Minho e pela SoPedal.com, 
integrando etapas em Braga, Felgueiras e na Montanha 
da Penha.
A última e decisiva prova do Open de Portugal será 
disputada na Penha, nas imediações do Santuário, 
a partir das 14 horas no dia 12 de outubro (sábado), 

sendo aberta à participação de atletas das categorias 
de competição e de todos os interessados que poderão 
participar integrados na categoria de promoção.
O Open de Portugal de Trial Bike tem o apoio da 
Federação Portuguesa de Ciclismo, IPDJ, Irmandade da 
Penha, Cision, Inoxtubo, Reclamos Vitória, Embalagens 
Gonçalves, Arrecadações da Quintã, Ciclismo + TV 
(televisão oficial da ACM), Bike Magazine (revista oficial) 
e Plano Nacional de Ética no Desporto.
O Trial Bike é uma disciplina do ciclismo em que o 
fator principal é o equilíbrio e controlo da bicicleta em 
situações extremas.
O objetivo da competição é passar com a bicicleta 
por um percurso difícil e com obstáculos sinalizados, 
situados dentro de “zonas controladas” (secções), sem 
se poder tocar no solo com nenhuma parte do corpo e da 
bicicleta (exceto com os pneus), e dentro de um tempo 
estabelecido.
Mais informações: Associação de Ciclismo do Minho 
(www.acm.pt).

 

doM 13 | 13h30
4º btt dhi Penha (CamPeonato do 
minho)
Penha (junto ao Mini Golfe)
A sexta e penúltima prova do Campeonato Regional do 
Minho de BTT Down Hill - Reclamos será disputada no 
dia 13 de outubro na Penha.
A disputar num momento decisivo do importante 
Campeonato, o 4º BTT DHI Penha, além das categorias 
de competição pontuáveis para o Campeonato Regional 
do Minho, será aberto à participação de todos os 
interessados que poderão participar integrados na 
categoria de promoção.
Organizada conjuntamente pela Associação de 
Ciclismo do Minho e pela ImaExtreme, a prova incluirá 
um período para treinos entre as 9h30 e as 12h00, 
realizando-se uma manga de qualificação às 13h00 e 
a manga final (sistema de manga única) às 14h30. A 
cerimónia de entrega de prémios está marcada para as 
16h30.
O 4º BTT DHI Penha  tem o apoio das seguintes 
entidades: Federação Portuguesa de Ciclismo, IPDJ, 
Irmandade da Penha, Cision, Inoxtubo, Reclamos 
Vitória, Embalagens Gonçalves, Arrecadações da 
Quintã, Ciclismo + TV (televisão oficial da ACM), Bike 
Magazine (revista oficial) e Plano Nacional de Ética no 
Desporto.
Mais informações: Associação de Ciclismo do Minho 
(www.acm.pt).

http://www.acm.pt/
http://www.acm.pt/
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GUICUL – GUIMARÃES 
ARTE E CULTURA
T. 253 424 700 
F. 253 424 710
www.guicul.pt 

VENDA DE BILHETES
Centro Cultural Vila Flor
Plataforma das Artes e da Criatividade
Lojas Fnac
El Corte Inglés
Entidades aderentes da Bilheteira Online
www.guicul.pt
www.facebook.com/GUICUL (aplicação “Bilheteira GUICUL”)
oficina.bilheteiraonline.pt

http://www.guicul.pt
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CCvF

sÁBado 05 | 21h30 
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO
ÓPeRA  
A FlAutA mÁgicA 
W. a. mozart
NeSTA PRODUÇÃO, A fAMOSA ÓPeRA De MOZART, 
“A flAUTA MáGICA”, É INTeRPReTADA PelO 
ÓPeRA eSTúDIO DA eSMAe e PelA ORqUeSTRA 
SINfÓNICA DA eSMAe, e eNCeNADA POR PeTeR 
KONwITSCHNy. 
“A Flauta Mágica”, de W. A. Mozart, é o quarto e último 
espetáculo do ano letivo 2012/13 produzido pela Pós-
Graduação em Ópera e Estudos Músico-Teatrais da 
ESMAE, um curso que veio preencher uma lacuna no 
panorama nacional na área da formação especializada 
em ópera nas suas diversas vertentes. Para esta 
produção, a ESMAE - Escola Superior de Música e Artes 
do Espectáculo convidou um dos mais importantes 
e polémicos encenadores do mundo da ópera da 
atualidade, Peter Konwitschiny, que através desta 
encenação faz renascer “A Flauta Mágica” como nunca 
a havíamos visto anteriormente, uma história do nosso 
tempo: “o nosso mundo, nas suas aflições e fraturas”. 

sÁBado 05 | 24h00 
CCVF / CAFÉ CONCERTO
MúSICA  
taPe Junk  
A bANDA CONVIDADA PARA AbRIR A eDIÇÃO 
DeSTe ANO DO feSTIVAl VODAfONe PAReDeS De 
COURA, AbRe AGORA O MêS De OUTUbRO NO CAfÉ 
CONCeRTO DO CCVf.
Tape Junk é o mais recente projeto de originais do 
músico João Correia, mais conhecido como vocalista de 
Julie & The Carjackers e baterista de diversos artistas 
como Márcia, Frankie Chavez ou Walter Benjamin. Este 
projeto é a sua mais honesta expressão artística e lírica, 
onde as letras diretas e bastante pessoais criam uma 
empatia imediata com o ouvinte. A busca do caminho 
certo, os desvios e atalhos que a vida nos oferece fazem 
parte da temática explorada. A inspiração musical vai do 
outlaw country de Johnny Cash e Hank Williams ao indie 
rock de Pavement e Beck. O álbum de estreia, “The Good 
& The Mean”, foi gravado nos estúdios da Valentim de 
Carvalho e editado pela Optimus Discos no passado 
mês de maio. “Buzz” é o primeiro single extraído deste 
trabalho e conta com a participação de Francisca 
Cortesão (Minta & The Brook Trout) e Frankie Chavez, 
artista que também sobe ao palco neste concerto em 
Guimarães.

sÁBado 05 e doMinGo 06
VÁRIOS LOCAIS E HORÁRIOS
Guimarães noC noC
DePOIS DO SUCeSSO DAS eDIÇõeS ANTeRIOReS, 
NO PRIMeIRO fIM De SeMANA De OUTUbRO 
GUIMARÃeS ReCebe A 3ª eDIÇÃO DO NOC NOC.
Guimarães noc noc é um evento concebido pela 
Associação Cultural – Ó da Casa!, organização que 
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visa a promoção e divulgação da arte. O terceiro 
Guimarães noc noc irá realizar-se nos dias 05 e 06 de 
outubro e integrará numa mostra informal de múltiplas 
disciplinas artísticas – pintura, escultura, fotografia, 
vídeo, performance, instalação, música, escrita, etc. O 
Guimarães noc noc propõe uma mostra alternativa onde 
o público pode ver arte em espaços não institucionais. 
A arte é exposta nas casas, ateliers, ruas e espaços 
comerciais e associativos da cidade, dando ao público 
a possibilidade de um contato direto com a arte e o 
artista. Este formato admite intervenções artísticas em 
espaço público e privado, implicando o envolvimento 
e partilha de responsabilidade por parte dos artistas, 
públicos e comunidade. O resultado é um evento 
colaborativo e partilhado na malha urbana da cidade, 
pertença de todos.

sÁBado 12 | 22h00 
FÁBRICA ASA / BLACK BOX
TeATRO  
ociDente 
viCtor huGo Pontes 
“OCIDeNTe”, De RÉMI De VOS (PRÉMIO MOlIèRe 
De MelHOR AUTOR 2008) DISSeCA O DRAMA 
De UM CASAl eM DeCOMPOSIÇÃO ATÉ AO 
OSSO. NUM DIálOGO De PeRíCIA VeNeNOSA, O 
AUTOR CONSTRÓI UM TexTO De UMA PReCISÃO 
IMPlACáVel qUe fAZ bROTAR O RISO.
“Ocidente” perturba, acorda, revela. Constitui-se 
como uma irresistível denúncia do crescimento do 
racismo e do nacionalismo primário que cada vez 
mais acossam as nossas cidades. Concentrando-se 
na célula matricial da nossa sociedade – a família, 
a relação de um casal –, “Ocidente” evoca todas as 
pequenas misérias contemporâneas, todos os devaneios 
quotidianos, todas as esperanças perdidas. Este projeto 
centra-se absolutamente no trabalho de ator e numa 
pesquisa emocional do vigor da palavra enquanto 
instrumento teatral por excelência. Representa mais 
uma incursão de Victor Hugo Pontes no universo do 
teatro contemporâneo, refletindo a sua crença de base 
enquanto coreógrafo: de que o gesto espetacular - a 
comunicação com o público - nasce de uma fonte única, 
onde quer o corpo quer a voz vão buscar a sua partitura.

sÁBado 12 | 24h00 
CCVF / CAFÉ CONCERTO 
MúSICA  
White haus 
“wHITe HAUS” É O PRIMeIRO TRAbAlHO A SOlO De 
JOÃO VIeIRA, TAMbÉM CONHeCIDO COMO DJ KITTeN 
e VOCAlISTA DOS x-wIfe.
Depois de uma carreira de 12 anos como DJ, João Vieira 
lança finalmente o seu primeiro trabalho a solo. “White 
Haus” é um projeto virado para as pistas de dança com 
influências de leftfield disco de Nova Iorque, west Coast 
80’s electro e no wave, mas sobretudo influenciado por 
toda a música que passou nos últimos anos nas pistas 
de dança. Neste projeto, João Vieira dá continuidade à 
sua carreira como DJ, alargando-a para um papel novo: 
o de produtor. O EP de estreia homónimo foi editado no 
passado mês de maio em dois formatos, vinil e digital, 
mas o projeto “White Haus” não se limita à edição 
discográfica. O formato live band teve estreia no Festival 
Curtas Metragens de Vila do Conde, passando também 
pela tenda eletrónica do Festival Optimus Alive. Agora, é 
a vez do Café Concerto do Centro Cultural Vila Flor.

sÁBado 19 | 24h00
CCVF / CAFÉ CONCERTO 
MúSICA 
ColdFinGer
APÓS UM HIATO De SeIS ANOS, OS COlDfINGeR 
eSTÃO De ReGReSSO AOS álbUNS e AOS PAlCOS.
Desde “Supafacial”, álbum editado em 2007, que os 
Coldfinger não lançavam um trabalho de originais. Pelo 
meio houve o segundo episódio da carreira a solo de 
Margarida Pinto e a coletânea “Now in Stock” que reuniu 
temas incontornáveis e algumas raridades e remisturas. 
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Depois de um interregno de seis anos, chega-nos “The 
Seconds”, um disco que dá continuidade à carreira 
de uma das mais originais bandas portuguesas que 
habituou os seus seguidores a verdadeiros clássicos 
como “Easy M”, “Beauty of You” ou “Cover Sleeve”. 
Produzido por Miguel Cardona e gravado em diversos 
estúdios de Lisboa, “The Seconds” apresenta um 
conjunto de canções inspirado em novas sonoridades 
que resultam num crescente pulsar de inconformismo, 
transportando todos para mais uma viagem irresistível 
pelo imaginário da banda.

seXta 25 | 24h00
CCVF / CAFÉ CONCERTO 
MúSICA  
Julianna barWiCk 
DePOIS DA ReCeNTe DIGReSSÃO COM OS SIGUR 
RÓS PelOS eUA e De lANÇAR O NOVO álbUM NO 
PASSADO MêS De AGOSTO, JUlIANNA bARwICK 
TRAZ A SUA MúSICA AbSORVeNTe ATÉ AO CAfÉ 
CONCeRTO DO CCVf.
A arte de Julianna Barwick reparte-se de igual forma 
entre beleza e força, voz e tecnologia. A sua música é 
influenciada pelos eventos mais significativos da sua 
própria vida, mas estes aparecem abstraídos num 
sentimento de deslumbramento sonoro, um brilho 
que carateriza a sua música. Esse brilho foi levado até 
novos lugares com “Nepenthe”, o seu terceiro álbum 
de estúdio, gravado em Reykjavík, Islândia, durante 
os dias escuros e frios de fevereiro, tendo visto a luz 
do dia apenas em agosto deste ano. “Nepenthe” 
é intimista sem ser introspetivo. Em vez disso, é 
uma matriz radiante de obras corais, atraindo um 
poderoso sentimento de esperança das profundezas 
do desespero. A maior influência em “Nepenthe” foi 
o ambiente desconhecido que encontrou na Islândia, 
rodeada de uma cena musical vibrante e paisagens 
incrivelmente mágicas. Tudo isto partiu do convite de 
Alex Somers (músico/produtor dos Sigur Rós, Jónsi, Jónsi 
& Alex) e se consumou num sonho tornado realidade 
para Barwick.

sÁBado 26 | 22h00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO
MúSICA 
omar souleYman
Omar Souleyman é uma lenda da música síria. Desde 
1994 que, juntamente com os seus músicos, emergiu 
como uma força do folk-pop por todo o seu país. Mais 
recentemente, com a crescente afirmação no campo 
da world music e presenças nos principais festivais 
de música, chegou o momento da afirmação além 
fronteiras. O artista sírio lança novo disco a 21 de 
outubro. Chama-se “Wenu Wenu”, e é com ele que nos 
desvenda a sua música em Guimarães.

QUinta 31 oUt a seGUnda 04 noV
CCVF / GRANDE E PEQUENO AUDITÓRIOS
CINeMA
14ª Festa do Cinema FranCÊs
De 31 De OUTUbRO A 04 De NOVeMbRO O MelHOR 
e MAIS ReCeNTe DO CINeMA fRANCêS VAI PASSAR 
POR GUIMARÃeS. 
Este ano, a 14ª Festa do Cinema Francês, organizada 
pelo Institut français du Portugal, levará o cinema 
de produção francesa às cidades de Lisboa, Almada, 
Coimbra, Faro, Guimarães, Porto e pela primeira vez à de 
Beja. As grandes linhas da programação 2013 seguem o 
formato dos últimos anos e têm como objetivo principal 
a apresentação de filmes em antestreia com o melhor e o 
mais recente do cinema que se produz em França.

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. 
Ao incluir as provas de contacto no contexto expositivo, 
António Júlio Duarte faz, pela primeira vez, um 
tratamento pormenorizado e abrangente de uma parte 
essencial da sua obra, estruturando o seu visionamento 
e avaliação a partir não apenas dos seus resultados 
finais, mas também do seu trabalho preparatório de 
pesquisa, montagem e decisão com intencionalidade 
artística. As fotografias de António Júlio Duarte não 
nos impõem um único regime de observação, nem 
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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. 
horÁrio da eXposiçÃo

seGUnda a sÁBado | 09h30-13h00 | 14h30-19h00

doMinGos e Feriados | 14h00-19h00

todas as idades

ATIVIDADES PARALELAS
até 15 deZeMBro / terça a sÁBado

visitas orientadas
Local Palácio Vila Flor
Público-alvo M/4 anos
Preço 2 eur/pessoa
Lotação 1 turma/25 pessoas

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
Atividades sujeitas a marcação prévia com, pelo 
menos, uma semana de antecedência através do e-mail 
servicoeducativo@aoficina.pt 
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

PaC / CiaJG

Mês
PAC / CIAJG
exPOSIÇÃO
lições da esCuridão
“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
horÁrio da eXposiçÃo

seGUnda a doMinGo, das 10h00 às 19h00

todas as idades

Mês
PAC / CIAJG
exPOSIÇÃO
lições da esCuridão: atividades 
Paralelas

V I S I TA S  O R I E N TA DA S 
O público tem ao seu dispor quatro tipologias de visita, 
podendo assim percorrer a exposição sob diferentes 
conceitos: Atlas, Perceção e Ato Criativo, e ainda 
Arquitetura e Cidade. Sempre adaptadas ao perfil dos 
visitantes, estas visitas estão disponíveis quer para 
grupos escolares quer para outros grupos organizados, 
incluindo propostas para públicos com necessidades 
especiais.
horÁrio terça a doMinGo | das 10h00 às 19h00 por 

MarcaçÃo 

mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
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V I S I TA S  PA R A  FA m í L I A S
uma viaGem Pelas sombras
VeRA SANTOS | PAIS e CRIANÇAS DOS 3 AOS 10 
ANOS
Esta viagem começa pelo fim e a andar para trás vamos 
ver o mundo ao contrário. Com a ajuda de pequenas 
lanternas, com movimentos às escuras ou brincando 
com projeções, vamos descobrir que formas fantasma 
existem nesta exposição e encontrar na luz formas de 
falar.
Data 1º e 3º sábado do mês | 05 e 19 outubro; 2 e 16 
novembro; 7 dezembro
Horário 11h00 (famílias com crianças dos 3 aos 6 anos); 
16h00 (famílias com crianças dos 7 aos 10 anos)

O F I C I N A S  PA R A  C R I A N Ç A S
desenhando o não-visto
AMANDA MIDORI | DOS 3 AOS 7 ANOS
Uma oficina de desenho que propõe outras maneiras 
de ver o não-visto e representá-lo. As formas e objetos 
na exposição serão o mote para experimentar desenhos 
invisíveis, desenhos escuros, desenhos luminosos e 
muitos gestos que criam formas imateriais…

esCrito no esCuro
RAUl PeReIRA | DOS 8 AOS 12 ANOS
Vamos criar narrativas escritas que nos levem a sentir a 
música que existe na noite. No silêncio contemplativo, 
vamos escrever preto sobre preto e branco sobre branco 
procurando o verdadeiro ato criativo. Entre a música e a 
escrita surgem (os nossos) mitos de criação.
horÁrio terça a seXta | das 10h00 às 19h00 por MarcaçÃo 

O F I C I N A S  PA R A  FA m í L I A S
desenhando o não-visto
AMANDA MIDORI | PAIS e CRIANÇAS DOS 3 AOS 6 
ANOS
Uma oficina de desenho que propõe outras maneiras 
de ver o não-visto e representá-lo. As formas e objetos 
na exposição serão o mote para explorar desenhos 
invisíveis, desenhos escuros, desenhos luminosos e 
muitos gestos que criam formas imateriais…

Por debaiXo da terra
TATIANA DOS SANTOS | PAIS e CRIANÇAS DOS 6 AOS 
10 ANOS
Vamos escavar a escuridão e esculpir o vazio… Através 
de matérias moldáveis irão surgir pequenas esculturas 

à escala dos nossos gestos, como alguns dos objetos 
expostos, que foram dados à escuridão, por debaixo da 
terra, e que agora surgem para a claridade, por cima 
da terra.
Data 2º e 4º sábado do mês |12 e 26 outubro; 09 e 23 
novembro; 14 dezembro
Horário 11h00 (famílias com crianças entre os 3 e os 6 
anos); 16h00 (famílias com crianças entre os 7 e os 10 
anos)
para inForMações e reserVas contactar o serViço 

edUcatiVo atraVés do e-Mail 

serVicoedUcatiVo@aoFicina.pt

ProGramação Caaa
sÁB 05 a doM 27 | 14h30-19h00
CAAA / GALERIAS

E X P O S I Ç Õ E S 
GALERIAS 1 E 2
hiroshi ito 
“untitleD in guimArães 2013”
 

Galeria 3 
Chihiro ito 
“on the stone roAD”
 

mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
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Galeria 4 
kaori ito 
“untileD”

Black BoX 
kaori ito 
“the pAst is noW”
Ao artista japonês Hiroshi Ito que esteve em residência 
no CAAA durante o mês de setembro a produzir material 
para a exposição que estará patente durante este mês, 
juntam-se agora Chihiro Ito, com o trabalho “On the 
Road”, pintura e instalação; e Kaori Ito com “The Past 
is Now”, uma performance cinematográfica e uma 
exposição de pintura.
Inauguração 05 de outubro, às 14h30 
No dia da inauguração, às 17h000, nas Galerias do 
CAAA: 
Pequeno concerto de flauta por Pedro Couto Soares 
Obras: “Fragmentos” de Makoto Shinohara e “Le 
Chanteur du Val-Serezina” de Cândido Lima

 
sÁBado 12 | 17h00
CAAA / BLACK BOX 
Conversas sobre arte 
Os artistas Hiroshi Ito e Chihiro Ito, cujas exposições 
estarão patentes no CAAA no mês de outubro, farão uma 
apresentação do seu trabalho, num ambiente aberto à 
discussão. 

sÁBado 12 | 18h00
CAAA / BLACK BOX 
zenerGia – eXPressoriente duo 
Em ZENergia procura-se encontrar uma contaminação de 
elementos nipónicos numa música que nunca renegue 
a nossa cultura. Eis o desafio. Ressonâncias da música 
europeia com ecos da estética oriental. Neste concerto 
serão interpretadas obras de Toru Takemitsu, Rui Dias e 
Kazuo Fukushima.
Fundado em 2006 pelo guitarrista Carlos Lima e pelo 
flautista Gil Magalhães, o Expressoriente Duo surgiu 
sob a égide de explorar repertório pouco comum nas 
práticas correntes das salas de concerto habituais. 
Contando, nas diversas apresentações já realizadas, 
tanto com obras originais como com transcrições e 
arranjos de diversas formas musicais, pretende-se, 
desde a sua formação, o interesse na pesquisa de um 
universo sonoro que sintetize as tradições ocidental e 
oriental. 

seXta 18 | 23h00
CAAA / BLACK BOX 
eleCtriC eYe + evols
A Revolve e o Bando à Parte decidiram unir-se com o 
intuito de criar um mini ciclo de Concertos & Cinema, 
no CAAA. Este primeiro ciclo, a iniciar-se a 18 outubro, 
contará com os Electric Eye e os Evols. Os Electric Eye 
(Fuzz Club Records) são um quarteto norueguês cuja 
sonoridade oscila entre o rock psicadélico e espacial, 
sempre temperada com laivos de blues e música 
tradicional indiana, intimamente urdida por uma fértil 
propensão imagética. Os Evols são um quinteto vila-
condense que navega os abismos do psicadélico, a falsa 
ingenuidade da pop e o ritmo ébrio dos blues, num 
sopro camaleónico de contínua desconstrução. Ainda 
integrando este primeiro ciclo de concertos teremos 
a presença dos galegos Unicornibot e dos norte-
americanos Destruction Unit (Jolly Dream Records), 
Tomorrow´s Tulips (Burger Records) e da banda 
californiana, The Growlers (Everloving Records).  
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sÁBado 26 e doMinGo 27 | 17h00
CAAA / BLACK BOX 
Cinema JaPonÊs  
No âmbito da exposição de Hiroshi Ito e Chihiro Ito, o 
CAAA, em parceria com o Cineclube de Guimarães e a 
Velha-a-Branca, organiza um fim de semana dedicado 
ao cinema japonês. 
 
PROGRAMA 
26 | 17h00 
ConFerÊnCia de miGuel PatríCio:     
“o que aConteCeu nos anos 60? 
Radicalismos e mudanças plásticas no cinema japonês” 
(com projeção de excertos de filmes) 
Entrada livre

27 de oUtUBro, 17h00 
ProJeção do Filme “kWaidan” de 
masaki kobaYashi
Preço 2 euros / Entrada livre para os sócios do 
Cineclube de Guimarães 

SERVIÇO EDUCATIVO

terça 01 
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO
opostos bem-Dispostos
aCe teatro do bolhão
No Dia Mundial da Música, o Serviço Educativo 
apresenta um espetáculo teatral com música ao vivo e 
magia que pretende, de modo lúdico, contribuir para a 
formação de um novo olhar face ao diferente e para a 
desconstrução de modelos estereotipados, promovendo 
a igualdade de género e o respeito pelo outro.
Teatro / Música
Local Pequeno Auditório do CCVF
Horário 10h00 
Duração c. 1 hora
Preço 2 euros

sÁBado 12 
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO
tempo Do corpo 
soFia silva
Tempo do Corpo é um projeto de dança contemporânea 
protagonizado por adultos maiores de 65 anos, que 
aborda o corpo como um documento único e pessoal 
que regista a passagem do tempo, privilegiando a 
maturidade dos corpos, num sentido global. O trabalho 
de criação desenvolve-se ao longo de duas semanas, 
partindo das características dos próprios intérpretes, 
da experiência de vida de cada um, dessas memórias 
registadas em todos os lugares do corpo. 
DA N Ç A
Local Pequeno Auditório do CCVF
Horário 21h30
Duração 1 hora
Preço 2 euros

seXta 25 a doMinGo 27 
CCVF
artes e Comunidades – enContros
Na III edição de Artes e Comunidades - Encontros 
questionamo-nos sobre por que procuram as artes 
indivíduos e sociedades. Se as artes são território de 
experimentação e construção de olhares invulgares e 
inesperados sobre o mundo, que papel desempenham 
elas hoje, numa sociedade já de si volatilizada, 
liquefeita, veloz? O que procuram os artistas? O que 
procuram os públicos? Onde se encontram – nos teatros 
e museus, no bairro, na escola, na rua? O modelo de 
trabalho destes Encontros privilegia a profundidade e 
a articulação entre práticas e teorias: os interessados 
deverão escolher apenas um grupo de trabalho, de 
acordo com os seus interesses e experiências. Nesta 
edição, será reservado um momento para apresentação 
dos participantes através dos seus projectos e dúvidas, 
promovendo a troca de experiências entre pares.
Convidados f.marquespenteado, Veerle Kerckhoven, e 
um terceiro a anunciar 
Informações e inscrições através do site www.ccvf.pt

oUtUBro e deZeMBro
VÁRIOS LOCAIS
CorPo Comum
Corpo Comum é um espaço de partilha regular entre 
professores/educadores e artistas, que promove o 
cruzamento entre artes e pedagogias em ambiente 

http://www.ccvf.pt
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informal e experimental. O programa resulta do convite 
a artistas com prática pedagógica e é composto por 
oficinas que podem ser frequentadas individualmente 
ou de forma cumulativa, dependendo dos objetivos dos 
participantes. Nesta edição: Sofia Cabrita, João Girão, 
Manuela Ferreira, Margarida Mestre e a dupla Miguel 
Horta/ Margarida Vieira.

O F I C I N A S
Local Vários
Duração 6 horas por oficina (exceto oficina Museu 
Aberto, com 15 horas)
Público-alvo Professores do ensino básico e secundário 
(Museu Aberto: profissionais na área de necessidades 
educativas especiais) 
Lotação 15 participantes por oficina
Preço 5 euros por oficina (exceto oficina Museu Aberto, 
10 euros)
Informações e inscrições através do site www.ccvf.pt

Centro de Criação de 
Candoso

Mês
residÊnCias artístiCas
O CeNTRO De CRIAÇÃO De CANDOSO SeRá A CASA 
e O eSPAÇO De TRAbAlHO De VáRIOS ARTISTAS e 
COMPANHIAS COMO SOfIA SIlVA, INêS bARAHONA, 
VICTOR HUGO PONTeS COM AO CAbO TeATRO e 
COMPANHIA úTeRO.
O Centro de Criação de Candoso (CCC) é um espaço 
aberto a criadores, artistas e comunidade, para 
desenvolvimento de projetos originais. Recordamos que 
a sua inauguração no âmbito de Guimarães 2012 Capital 
Europeia da Cultura veio responder, de forma cabal, à 
necessidade de encontrar estruturas de apoio à criação 
artística, no que diz respeito a espaços de ensaios e 
de residência efetiva. Através deste espaço, é possível 
oferecer aos artistas condições logísticas suficientes 
para que encontrem em Guimarães uma cidade 
preparada para ser parte do seu processo de criação e 
não apenas como espaço de apresentação. Em outubro, 
vários artistas e companhias vão habitar o CCC como 
Sofia Silva, Inês Barahona, Victor Hugo Pontes com Ao 
Cabo Teatro e Companhia Útero.

toda a inForMaçÃo eM www.GUicUl.pt

http://www.ccvf.pt
http://WWW.GUICUL.PT


23

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

BIBLIOTECAS
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biblioteCa muniCiPal raul 
brandão

HORA DO CONTO
marques, vanda Furtado. a Padeira 
de alJubarrota. vila nova de Gaia: 7 
dias 6 noites, 2008.
ter 08 | 10h30 e 15h00
seX 25 | 10h30 e 15h00

TEATRO DE FANTOCHES
teXto adaPtado Para teatro do 
livro lendas e outras histórias de 
Guimarães de rosa maria saavedra.
QUa 16 | 10h30 e 15h00

CINEmA
a GiraFa
seX 04 | 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 30 min.

o GolFinho
seX 11 | 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 30 min.

o eleFante
seX 18 | 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 30 min.

o tiGre
seX 25 | 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 30 min.

bmrb – Pólo de Pevidém

HORA DO CONTO
o seGredo do nabo GiGante. lisboa: 
livros horizonte, 2005.
10, 17 e 24  | 10h00 oU 15h00

TEATRO DE FANTOCHES
teXto adaPtado Para teatro do 
livro lendas e outras histórias de 
Guimarães de rosa maria saavedra.
QUa 30 | 11h00

ATELIê
15 oUt
a Pirâmide dos alimentos
Nota: Mais informações no Pólo de Pevidém ou através 
do telefone 253 535 982.

EXPOSIÇÃO
“a alimentação”

bmrb – Pólo das taiPas

HORA DO CONTO
letria, José JorGe. tenho em Casa 
um Passarinho. Porto: ambar, 2007.
01, 08, 15, 22  e 29  | 10h00

TEATRO DE FANTOCHES
teXto adaPtado Para teatro do 
livro lendas e outras histórias de 
Guimarães de rosa maria saavedra.
QUa 16 | 11h00

EXPOSIÇÕES
“dia mundial do animal”
“dia das bruXas”

bmrb – Pólo lordelo

HORA DO CONTO
Cano, Carles. a árvore das Folhas 
a4. lisboa: kalandraka, 2005.
todos os dias às 11h00

TEATRO DE FANTOCHES
teXto adaPtado Para teatro do 
livro lendas e outras histórias de 
Guimarães de rosa maria saavedra.
QUa 09 | 11h00

EXPOSIÇÕES
“a árvore das Folhas a4”
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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
ter 08 | 10h30
hansel e Gretel. – barCelona: rba, 
2004

ter 22 | 10h30
esPantoso esPantalho in a quinta 
do senhor FranCisCo. –Porto:  
Civilização, 2003

CINEmA
QUa  02 | 14h30
Fantasia 2000
Falado em Português
Maiores de 6 anos
71 min. aprox.

QUa 16 | 14h30
o Cisne enCantado
Falado em Português
Maiores de 4 anos
72 min. aprox.

DIA mUNDIAL DA múSICA
ter 1
músiCa ambiente 
contactos:
tel. 253511400
FaX 253417997
site: www.Fraterna.orG
e-Mail Fraterna@Fraterna.orG
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TEMPO LIVRE
RECEçãO -  SEG A SEX: 08h00 /20h00; SÁB: 10h00/20h00
SERVIçOS AdmInISTRATIVOS: SEG A SEX: 09h00 /12h30 E  14h30 /18h00
ALAmEdA CIdAdE dE LISBOA, CREIXOmIL
4835-037 GUImARãES 
(LOCALIzAçãO GPS: n 41. 43544  - W 8. 30790)
T.  253 520 300 / FAX 253 520 309 –
E. mULTIUSOS@TEmPOLIVRE.PT 
S. www.teMpoliVre.pt
BILhETEIRA OnLInE: 
www.teMpoliVre.Bilheteiraonline.pt

mailto:multiusos@tempolivre.pt
www.tempolivre.pt
www.tempolivre.bilheteiraonline.pt
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QUa 2
euCaristia sénior
Multiusos de Guimarães
Consultar programa próprio
 

sÁB 5
oPen daY
Complexo de Piscinas de Guimarães
A Tempo Livre promoverá um “Open Day” no Complexo 
de Piscinas de Guimarães, momento em que todos 
os interessados poderão participar, gratuitamente, 
em aulas das diversas modalidades e atividades 
ministradas ao longo da época desportiva.
A iniciativa visa proporcionar aos utentes do Complexo 
de Piscinas de Guimarães uma experiência abrangente 
em diferentes modalidades e atividades físicas.
Trata-se de um conjunto de sessões em modalidades 
que constituem uma novidade no programa para 
a nova época e que facilitarão, por um lado, uma 
abertura à comunidade para que conheça mais de 
perto as instalações, as condições que são oferecidas 
pelo Complexo de Piscinas e os serviços que ali são 
prestados e, por outro lado, a divulgação do novo plano 
de atividades para 2013/2014.
Os interessados devem formalizar a sua inscrição 
(gratuita) junto da receção do Complexo de Piscinas 
indicando a(s)  modalidade(s) e o(s) horário(s) que 
pretende frequentar. Estão disponíveis atividades de 
Zumba Fitness, Power Camp, Hidrobike, Hidroginástica, 
Jump, Zumba Kids, Cycling, Total Condicionamento e 
Avaliação Corporal.
Na época 2013/2014 serão abertas turmas das 
seguintes modalidades: Natação para bebés com 
acompanhamento (6 meses aos 2 anos), Natação 
para crianças (2 aos 4, 5 aos 9 e 10 aos 13 anos), 
Natação para adultos e famílias, Natação sincronizada 
(formação), Mini-pólo aquático (formação), 
Hidroginástica (iniciação, avançada e hidrosenior) 
e Hidroterapia (grávidas, recuperação e geriatria), 
hidrobike, dança para crianças e atividades de fitness.
 

8 a 10 
reCeção ao Caloiro da universidade 
do minho  
Multiusos de Guimarães
Multiusos de Guimarães será palco dos concertos 
do programa da Receção ao Caloiro da Universidade 
do Minho, iniciativa da Associação Académica da 
Universidade do Minho.
DIA 8: DAyS Of JUly, KlePHT, MOUllINex e DJ 
fReD - bIlHeTe eSTUDANTe: 8,5€, bIlHeTe NÃO 
eSTUDANTe: 10€
DIA 9: MINHOTOS MAROTOS, eMANUel, DJ SÉRGIO 
MOURA - bIlHeTe eSTUDANTe: 8,5€; bIlHeTe NÃO 
eSTUDANTe: 11€
DIA 10: RICHIe CAMPbell, OVeRUle e MC 
VIRGUl - bIlHeTe eSTUDANTe: 9€; bIlHeTe NÃO 
eSTUDANTe: 12€
 

sÁB 12
ConCerto seu JorGe  
Multiusos de Guimarães
O músico brasileiro Seu Jorge atuará no Multiusos 
de Guimarães, no dia 12 de outubro (22 horas), num 
concerto em que a primeira parte estará a cargo do 
português Tiago Bettencourt.
Vencedor de um Grammy Latino (melhor álbum pop 
contemporâneo) e com participações em vários filmes 
e na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos 
de Londres, Seu Jorge é considerado um dos grandes 
músicos cariocas de MPB e de samba do novo milénio. 
Com uma carreira internacional brilhante, tem em 
Portugal uma legião de fãs que fazem dele um dos 
artistas brasileiros mais ouvidos e reconhecidos no 
nosso País.
Os bilhetes para o concerto do Multiusos de Guimarães 
custam 30 (plateia em pé) e 35 euros (bancada) 
e podem ser adquiridos Multiusos de Guimarães, 
Complexo de Piscinas de Guimarães, Lojas FNAC, CTT, 
El Corte Inglês, Centro Comercial Espaço Guimarães, 
Centro Cultural Vila Flor, Plataforma das Artes, AAUM 
(Guimarães e Braga), Posto de Turismo de Vila Nova de 
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Famalicão, Teatro Gil Vicente (Barcelos), Theatro Circo 
(Braga), Viana Welcome Center (Viana do Castelo), 
Fórum Aveiro e em http://tempolivre.bilheteiraonline.pt.
O espetáculo de Seu Jorge no Multiusos de Guimarães 
é coproduzido pela AudioVeloso e pela Música no 
Coração.

 

19 e 20
eXPo ClássiCos 2013
Multiusos de Guimarães
O desporto automóvel será o tema central da Expo 
Clássicos - 6º Salão de Automóveis e Motos Antigos, que 
decorrerá no Multiusos de Guimarães nos dias 19 e 20 
de Outubro.
No ano em que Guimarães é Cidade Europeia do 
Desporto, a organização, a cargo da Tempo Livre 
e do Clube de Automóveis Antigos de Guimarães 
(CAAG), aposta 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.
Ao mesmo tempo serão promovidas diversas atividades 
complementares, nomeadamente os habituais passeios 
dos clubes de clássicos.
À semelhança do que sucedeu na edição de 2012 – 
que contou com a presença do Museu da Presidência 
que apresentou parte da importante 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.
horÁrio

sÁBado (19.oUt): 10h00/23h00

doMinGo (20 de oUt.): 10h00/20h00

 

sÁB 26 
tonY Carreira - 25 anos de Canções
Multiusos de Guimarães
Tony Carreira regressa ao Multiusos de Guimarães no 
dia 26 de outubro (22 horas) com o novo espetáculo da 
digressão “25 Anos de Canções”.
“Sonho, luta, concretização e sucesso” são palavras que 
ajudam a descrever o percurso de 25 anos daquele que 
é reconhecido como o fenómeno da música Portuguesa. 
Tony Carreira comemora em 2013 as bodas de prata 
de uma união para a vida com a música, a sua grande 
paixão.
A digressão, promete Tony Carreira, “será 
absolutamente memorável, o reflexo desta feliz 
celebração, desta comemoração sem precedentes, 
onde o público que sempre me acompanhou e apoiou é 
elemento essencial”.
O concerto no Multiusos de Guimarães está agendado 
para o dia 26 de outubro (22 horas) e a produção, a 
cargo da Regi-Concerto, assegura que a multidão que 
acarinha Tony Carreira será surpreendida com um 
concerto ímpar, tanto em termos musicais como de 
produção, assinalando a nova digressão uma viagem 
através de vinte e cinco anos de canções e de emoções. 
“Verdadeiros encontros de sonho com os sucessos 
do passado e do presente deste artista tão singular”, 
referem.
Os bilhetes para o concerto no Multiusos de Guimarães 
custam entre os 15 e os 30 podendo ser adquiridos nos 
seguintes locais: Multiusos de Guimarães, Complexo 
de Piscinas de Guimarães, CTT - Correios de Portugal, 
Lojas FNAC, El Corte Inglés, Centro Cultural Vila Flor, 
Espaço Oficina, Plataforma das Artes, Centro Comercial 
Espaço Guimarães, Associação Académica Universidade 
Minho (Guimarães e Braga), Casa das Artes - Famalicão, 
Posto de Turismo de Vila Nova de Famalicão, Praça Café 
(Vila Nova de Famalicão), Teatro Gil Vicente (Barcelos), 
Theatro Circo (Braga), Viana Welcome Center – Posto 
Municipal de Turismo (Viana do Castelo) Forum Aveiro 
(Aveiro), Agência de Bilhetes Alvalade (Lisboa), 
Associação de Estudantes do ISCSP (Lisboa) e em 
http://tempolivre.bilheteiraonline.pt.
O espetáculo de Tony Carreira é promovido pela Regi-
Concerto.

http://tempolivre.bilheteiraonline.pt/
http://tempolivre.bilheteiraonline.pt/
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CYBERCENTRO
COmPLEXO mULTIFUnCIOnAL dE COUROS
TRAVESSA dE VILAVERdE
4810 – 430 GUImARãES

PÁGInA WEB: WWW.CyBERCEnTRO-GUImARAES.PT
E-mAIL: GERAL@cyBercentro-GUiMaraes.pt
T.: 253 520 050
F.: 253 517 315

SEG A SEX
ABERTO dAS 08h30 àS 00h30 hORAS

SÁB
ABERTO dAS 08h30 àS 20 hORAS

dOm E FERIAdOS
ABERTO dAS 14 àS 20 hORAS

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


37

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

CONTACTOS ÚTEIS



38

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

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


43

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

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
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 Guimarães
t.: 253 408 330

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

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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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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