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e artistas, fazem deste festival um 
dos produtos-âncora da programação 
cultural de Guimarães. 
Em novembro, Guimarães continua 
a ser cultura com os seus concertos, 
exposições, ciclos de cinema e 
debates. Com os seus museus, 
bibliotecas e associações. Com os seus 
espaços multidisciplinares e o seu 
serviço educativo. 

Guimarães quer-se uma cidade plural, 
como plurais são as nossas propostas.

NOVEMBRO 2013
José Bastos

Em novembro, a agenda cultural 
de Guimarães vê a sua vasta lista 
de propostas enriquecida com dois 
eventos que, sendo diferentes na 
sua idiossincrasia, contribuem há 
muitos anos para a consolidação da 
matriz cultural da cidade: as Festas 
Nicolinas e o Guimarães Jazz. As 
primeiras, já com uma tradição que 
remonta a séculos passados, são uma 
manifestação cultural que confere 
à cidade de Guimarães um caráter 
peculiar, juntando, nos festejos que 
prestam culto a S. Nicolau, raízes 
populares à tradição estudantil. 
A noite do “Pinheiro”, realizada a 
29 de novembro, é um momento 
de celebração da cidade e dos 
seus estudantes, configurando-se 
habitualmente como um dos pontos 
altos das Festas Nicolinas e atraindo 
milhares de pessoas à cidade. Mas 
as festas são também as Posses e o 
Magusto, o Pregão, as Maçazinhas, 
as Novenas, as Roubalheiras, o Baile 
Nicolino e as Danças de S. Nicolau. 
O segundo, é um festival que tem 
como vocação principal a divulgação 
do Jazz, fazendo-o já há mais de 
duas décadas com reconhecido 
prestígio. A qualidade artística dos 
projetos selecionados – que aposta 
no equilíbrio das diversas estéticas 
–, a aposta na disseminação do Jazz 
por vários locais da cidade – que tem 
como objetivo a descentralização –, 
as atividades paralelas que oferecem 
workshops, jam sessions e a parceria 
TOAP/Guimarães Jazz –, que reforçam 
a componente formativa de públicos 
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CiClo de Cinema do desporto

ter 5 | 21H45
o melHor JoGo de sempre
de Bill Paxton com Shia LaBeouf, Stephen Dillane, Elias 
Koteas 2005 - 120min - M/12 
Um drama baseado na vitória Francis Ouimet, aos 
20 anos, no Open dos Estados Unidos em Golf, no 
ano de 1913. Uma vitória espantosa e absolutamente 
inesperada sobre o campeão reinante, Harry Vardon.
Entrada livre
Plataforma das Artes

sex 8 | 21H30
apresentação do livro “mente de 
Combate, mente de Guerreiro”
De que matéria é feito um guerreiro? Como se chega 
a campeão? As dicas, as histórias, as ferramentas, os 
segredos de como sair vencedor no ringue e na vida. 
Princípios de combate que são Princípios de vida. 
Qualquer que seja a sua profissão, o seu caminho, todos 
podemos ter uma Mente de Combate, ou não fosse a 
vida uma grande luta.
A apresentação do livro “Mente de Combate”, da 
autoria de Dulce Pires e Bruno Santos, estará a cargo do 
Professor Jorge Silvério, psicólogo do desporto, Ricardo 
Silva (alta performance desportiva) e Mauro Paulino 
(Perítia).
Entrada livre
Espaço Guimarães

semana olímpiCa

7 a 9 | 9H30/12H00 e 14H00/16H30
“vive o olimpismo, inspira-te para a 
vida” 
é o tema central da Semana Olímpica 2013, o maior evento 
de promoção do olimpismo em Portugal.
A Semana Olímpica destina-se essencialmente a jovens 
estudantes que frequentam o ensino básico e secundário, 
associações, clubes e entidades desportivas, assim como 
ao público em geral.
Promover os atletas e modalidades olímpicas, a atividade 
física e os estilos de vida saudáveis, para além dos valores 
e da ética no desporto, são os principais objectivos da 
organização. 
As atividades da Semana Olímpica consistem na 
experimentação prática de modalidades olímpicas (com 
o apoio das federações desportivas), convívio com atletas 
olímpicos (com sessões de autógrafos e meet & greet). O 
evento contempla ainda uma exposição sobre o histórico 
olímpico português.
No dia de abertura será recriado o ambiente de arranque 
oficial dos jogos olímpicos – com transporte do facho 
olímpico, acendimentos da pira olímpica e o hastear das 
bandeiras ao som do hino olímpico.
Com o apoio das diversas federações, os participantes 
terão oportunidade de contactar com as modalidades e 
não está excluída a possibilidade de captação de atletas. 
No espaço da Exposição Olímpica. 
Multiusos de Guimarães
Org.: Comissão de Atletas Olímpicos e de Guimarães 
Cidade Europeia do Desporto 2013.

Jornadas médiCo desportivas

14 a 16
sex 15 | 9H00/19H30 
sáb 16 | 9H00/13H00 
iii Jornadas médiCo-desportivas de 
Guimarães
integradas na programação de 
guimarães 2013 – Cidade europeia do 
desporto
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A iniciativa constituiu um suporte complementar, por 
excelência, ao processo de formação relacionada 
com a Medicina Desportiva, prevendo o programa 
a abordagem de temas importantes com “A criança 
e o Desporto”, “Anca no Desportista”, “Rendimento 
Desportivo no Desportista”, “Return to Play”: Avanços 
no Diagnóstico e na Reabilitação”, “Traumatologia 
no Desportista”, “Nutrição, hidratação e Ajudas 
Ergogênicas” e “O contexto atual da Medicina 
desportiva”.
Estão previstos workshops -  “Raulvieira” e 
“Viscosuplementação” -, assim como a apresentação de 
posters e comunicação Livres.
O Centro de Medicina Desportiva de Guimarães (CMAD), 
inaugurado em 2002, funciona na Pista de Atletismo 
Gémeos Castro e foi reconhecido como extensão dos 
Centros de Medicina Desportiva do Instituto do Desporto 
de Portugal, no âmbito de um protocolo de cooperação 
celebrado entre a Tempo Livre e o Instituto do Desporto 
de Portugal I.P., homologado pelo Secretário de Estado 
da Juventude e do Desporto.
O CMAD  atua no âmbito da promoção da saúde pública, 
prestando apoio e assistência médica (nomeadamente 
ao nível do exame médico-desportivo) assim como o 
aconselhamento e rastreio da condição física de todos 
os desportistas ou praticantes de exercício físico, 
nomeadamente, atletas federados e utentes do sistema 
educativo, de ginásios ou clubes de atividade física 
e praticantes desportivos informais (cicloturismo, 
caminhadas, desporto-aventura, etc.).
Inscrições e informações em www.tempolivre.pt
Casa da Memória
Org.: Centro de Medicina Desportiva de Guimarães 
(CMAD) 

sex 22 | 21H30
debates impensáveis... sobre 
desporto
Ao longo de um ano o escritor Pedro Chagas Freitas 
moderou os Debates Impensáveis …sobre  Desporto. 
Campeões e curiosos, adeptos ferverosos e intelectuais, 
pais e filhos, treinadores e treinadores de bancada, 
músicos e bailarinos, todos alinharam na narrativa do 
humor com o desporto como pano de fundo. Agora que 
está prestes a concluir a programação, o último debate é 
uma surpresa. Nem o convidado sabe que é a próxima… 
vítima da criatividade do moderador.
Entrada livre
Círculo de Arte e Recreio

QUI 14 | 21H30
sCienCe Café – mediCina desportiva
serão debatidas questões relacionadas com a prática da 
Medicina Desportiva e a sua importância para atletas e 
técnicos, com a participação de médicos especialistas 
com experiência no mundo da alta competição.                 
A sessão integra-se no programa das Jornadas Médico 
Desportivas.
Espaço Guimarães

DOM 24
biodanza
O encontro de grupos regulares de Biodanza realiza-se 
no pavilhão Almor Vaz (ex-Inatel) no dia 24 de novembro 
e é aberto à participação de todos os interessados. A 
Biodanza é uma atividade que reúne as qualidades da 
reflexão, relaxamento, dança e música sintonizados pela 
energia de grupo em convívio. Afetividade, integração, 
emoção, reaprendizagem e auto-regulação fazem parte 
do espírito da Biodanza cuja base conceitual provém 
da meditação sobre a vida, do desejo de renascer das 
agruras do quotidiano.

programa:
10h00    
Chegada, reCepção e Convívio de boas vindas

11h00    
vivênCia / biodanZa

13h00    
almoço e visita pela Cidade

15h00    
aula de biodanZa  aberta também a 
Convidados que queiram vir ConheCer

18h00    
enCerramento
Pavilhão Almor Vaz (Inatel)
Org.: Guimarães CED2013, grupos regulares de Guida 
Gama e Núcleo de Facilitadores de BIODANZA

testemunHo Ced
sáb 2 
Ronfe

sáb 09 
Gondar

sáb 16 
Serzedelo
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sáb 23 
Selho S. Cristóvão

3, 10, 17, 24
Freguesias do concelho de Guimarães

Mês
exposição História do desporto em 
Guimarães
A exposição “História do Desporto em Guimarães” dá 
a conhecer – através do recurso à imagem e a objectos 
relacionados com o desporto e os atletas – momentos, 
personalidades, clubes e efemérides do desporto em 
Guimarães, desde os primórdios à atualidade.
Entrada livre
Casa da Memória
HOrárIO: 15H00 às 19H00 (De segUnDa a sexta-feIra) e Das 
10H00 às 19H00 (sábaDOs, DOMIngOs e ferIaDOs)
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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
dominGos eusébio
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
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ATIVIDADES 
CULTURAIS
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paço dos duques de 
braGança e Castelo de 
Guimarães
InfOrMações úteIs
HOrárIO: tODOs Os DIas entre as 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
baú
séCulo xviii
Todos os meses destacamos uma peça da nossa coleção 
para que os nossos visitantes a possam ver de um 
ângulo diferente. Esta é uma proposta que procura 
seduzir o visitante, real ou virtual, para a diversidade e 
riqueza das nossas coleções.

visita orientada
Um Bilhete, Dois monUmentos
1º sábaDO De CaDa Mês
sábaDO, DIa 2 De nOveMbrO – 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)

inauGuração de exposição
“CetRARiA – A últimA fRonteiRA”
sáb 9
Exposição que nos permite conhecer a Cetraria como 
uma arte de criar, treinar e cuidar falcões e outras aves 
rapaces para a caça.

EXPOSIÇÕES
E x p o s i ç õ E s  T E m p o r á r i a s

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
Org.: Câmara Municipal de Guimarães

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.

SERVIÇO EDUCATIVO
E s p E c i a l  Fa m í l i a s

desCobrir o paço e o Castelo em 
família
Percurso com recurso a um guião através do qual as 
famílias conhecem e exploram o Paço dos Duques e/ou 
o Castelo de Guimarães, recorrendo a jogos de estímulo 
intelectual, visual e artístico. 
Preço: 1€ por guião mais 1€ com visita orientada 

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
A ARTFalco apresenta os Embaixadores da Natureza a 
todos aqueles que queiram saber um pouco mais sobre 
da Cetraria, reconhecida pela UNESCO como património 
Mundial, em 2010. Uma atividade multidisciplinar que 
possibilita ao participante um contacto com as aves de 
rapina e a observação de voos em completa liberdade 
de ação.
Público-alvo: todos 
Tempo Médio: 3horas 
Número Máximo de Participantes: 80 pax 
Custo: 3€ por criança

um dia na idade média
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
Público-alvo: do 1º Ciclo ao Público em Geral 
Tempo Média: 3 horas 
Preço: 6€ por criança 

reCriação HistóriCa: enContro Com 
dom afonso Henriques
O primeiro Rei de Portugal faz parte do imaginário de 
todas as crianças, enquanto rei valente e destemido, 
fundador do Reino de Portugal. Esta Recriação pretende 
dar a conhecer o primeiro Rei de Portugal, a sua vida 
pessoal e militar.
Público-alvo: 1º e 2º Ciclo 
Tempo Médio: 45 minutos 
Número Máximo de Participantes: 50 pax 
Custo: 1€ por criança

mailto:pduques@culturanorte.pt
http://pduques.imc-ip.pt/
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reCriação HistóriCa: dona 
Constança mostra o paço
Recriação histórica que pretende dar a conhecer a 
primeira habitante do Paço dos Duques: D. Constança 
de Noronha, a 1.ª Duquesa de Bragança.
Público-alvo: 1º e 2º Ciclo 
Tempo Médio: 45 minutos 
Número Máximo de Participantes: 50 pax 
Custo: 1€ por criança

visita orientada ao paço dos 
duques: o quotidiano dos duques de 
braGança
Visita temática que possibilita ao público escolar uma 
viagem no tempo. Busca-se um trajeto pela época 
medieval, focando-se vários aspetos relacionados com o 
quotidiano do século XV, tais como: hábitos alimentares, 
de higiene, práticas de lazer e costumes.
Público-alvo: todos 
Tempo Médio: 60 minutos 
Número Máximo de Participantes: 30 pax 
Custo: 1€ por criança

as Conquistas do norte de áfriCa 
nas tapeçarias de pastrana
Visita exclusivamente orientada às quatro Tapeçarias de 
Pastrana, registo riquíssimo que ilustra a conquista de 
duas das principais Praças do Norte de África, Arzila e 
Tânger, pelo Rei D. Afonso V, em 1471. 
Público-alvo: a partir do 3º ano do 1º ciclo
Tempo Médio: 45 minutos 
Número Máximo de Participantes: 30 pax 
Custo: 1€ por criança

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.

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

visitas Guiadas
sáb 2
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!
Paço dos Duques de Bragança às 11H00 e 
Museu de Alberto Sampaio às 15H00
Custo: 6€
Inscrições no Paço dos Duques de Bragança
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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. 
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

aTiViDaDEs EDUcaTiVas
As Festas Nicolinas realizam-se, anualmente, nos 
meses de Novembro e Dezembro e são uma das mais 
antigas tradições de Guimarães. Despertam um grande 
interesse nos vimaranenses, desde miúdos a graúdos. 
Com esta atividade pretende-se celebrar e promover 
as Festas Nicolinas como património cultural da 
comunidade local.

ofiCina ”festas niColinas, desCobre 
a tradição!” 
destinada a um público-alvo do 1º e 2º ciclo do ensino 
básico.
Atividade de expressão plástica, que consiste na 
elaboração de postais criativos, com recurso a imagens 
antigas e atuais, alusivas às Festas Nicolinas. Tem 
a duração de 90 minutos e compreenderá o número 
mínimo de 5 e o número máximo de 20 alunos.
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.

“lições”
tema: “repúbliCa na Cidade”
A intervenção cultural e educativa do Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta pauta-se por uma necessária interação 
com o meio social envolvente. Neste sentido, lançamos, 
em ambiente virtual, a iniciativa “LIÇÕES”, cujo objetivo 
é disponibilizar e divulgar, especialmente a professores 
e alunos fontes sobre a história e a cultura vimaranense. 
Pretendemos, igualmente, fomentar a investigação, a 
construção do conhecimento histórico e consciencializar 
os alunos para a relação da história local com a história 
nacional e sua importância na construção da identidade 
e na preservação da memória coletiva.
Consulta disponível em http://www.amap.com.pt
 

até 15
insta’noC- exposição
O Insta’noc é uma showcase de dez utilizadores do 
Instagram (rede social de partilha de fotografias) que 
de alguma forma estão ligados à cidade de Guimarães. 
Cada participante apresenta um mosaico com 36 
trabalhos retirados do seu perfil - dez abordagens 
completamente distintas à fotografia, exibidas por 
pessoas que partilham, diariamente, naquele meio a 
inspiração e o gosto pela imagem.
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta 

http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/fichaincricacao.pdf
http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/fichaincricacao.pdf
http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/fichaincricacao.pdf
http://www.amap.com.pt/static/uploads/p/fichaincricacao.pdf
http://www.amap.com.pt/
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taça de portuGal e 
Campeonato do minHo de 
CiCloCrosse)

DOM 3
CiCloCrosse de fermentões
A freguesia de Fermentões recebe no dia 3 de novembro 
a primeira prova da Taça de Portugal e o Campeonato do 
Minho de Ciclocrosse. O Ciclocrosse de Fermentões será 
disputado no centro da freguesia vimaranense, mais 
concretamente na Quinta Loureiro Velho que em janeiro 
de 2012 acolheu o Campeonato Nacional de Ciclocrosse.
A Quinta Loureiro Velho integra o Centro Equestre 
Loureiro Velho em cuja área e em terrenos contíguos 
será delineado o circuito que consagrará os Campeões 
do Minho e os vencedores da primeira de cinco etapas 
da Taça de Portugal. A entrada do público será gratuita.
Organizada conjuntamente pela Associação de Ciclismo 
do Minho e pela Federação Portuguesa de Ciclismo 
a iniciativa será aberta à participação de atletas de 
competição e da vertente de lazer/promoção.
O programa do Ciclocrosse de Fermentões começará, 
às 10 horas, com a corrida de veteranos, iniciando-se 
uma hora depois a prova para atletas femininas (todas 
as categorias), cadetes masculinos e Promoção/Open 
(atletas federados na vertente de lazer - betetistas e 
cicloturistas - e não federados).
A prova-rainha, que juntará os atletas elite, sub-23 e 
juniores masculinos começará às 12 horas, estando a 
cerimónia protocolar e de entrega de prémios prevista 
para as 13h15.
A participação no Ciclocrosse de Fermentões é gratuita 
para atletas federados (competição e lazer) e tem o 
custo de 7,5 euros para não federados (inscrições no site 
da Federação Portuguesa de Ciclismo www.uvp-fpc.pt).
Vítor Santos (elites), Isabel Caetano (femininos), Roberto 
Ferreira (Sub 23), o minhoto João Pereira (juniores), 
António Rocha (cadetes), Marco Sousa (masters A) e 
António Sousa (masters B) são os atuais Campeões 
Nacionais.
Os Campeões do Minho de Ciclocrosse em título são 
Vítor Santos (elites), João Pereira (juniores), Filipe 
Santos (cadetes), Rogério Matos (master 30), Rodolfo 
Lopes (master 40) e José Reis (master 50) que venceram 
a prova disputada em Avidos (Vila Nova de Famalicão) 
em dezembro de 2012.
O Ciclocrosse (“corta-mato em bicicleta”) é uma 
vertente de inverno do ciclismo disputada em circuitos 
com obstáculos (naturais ou artificiais) que por vezes 
obrigam os atletas a desmontar e a carregar a bicicleta. 
Exigentes dos pontos de vista técnico e físico, os 
percursos de Ciclocrosse integram zonas de terra, lama, 
areia e até estrada.
Com forte implantação na Europa e bastante praticada 
em Portugal até inícios da década de 90, o Ciclocrosse 
está a ressurgir no nosso País por força da aposta da 

Federação Portuguesa de Ciclismo neste vertente do 
ciclismo.
O Ciclocrosse de Fermentões organizado pela 
Associação de Ciclismo do Minho e pela Federação 
Portuguesa de Ciclismo tem o apoio das seguintes 
entidades: Junta de Freguesia de Fermentões, Quinta 
Loureiro Velho, Centro Equestre Loureiro Velho, IPDJ, 
Casa do Povo de Fermentões, Reclamos Vitória, Cision, 
Arrecadações da Quintã, Embalagens Gonçalves, 
Ciclismo + TV (televisão oficial da ACM) e Bike Magazine.
Fermentões

programa do CiCloCrosse de Fermentões 
(taça de portugal e Campeonato regional do 
minho)
08h00: abertura do seCretariado
09h15: enCerramento da ConFirmação das 
insCrições
09h30: reunião de prova
09h45: Chamada para a Corrida C1 (masters)
10h00: iníCio da Corrida C1
10h50: Chamada para a Corrida C2 (Femininas, 
Cadetes masCulinos e open)
11h00: iníCio da Corrida C2
11h50: Chamada para a Corrida C3 (elites/sub 
23 e juniores masCulinos)
12h00: iníCio da Corrida C3
13h15: Cerimónia protoColar e de entrega de 
prémios

 
a nossa terra - assoCiação 
de valorização e divulGação 
reGional

sex 22 | 18H30 
tertúlias d’ a nossa terra –  
“o minHo em mil suGestões” 
o ConCelHo de esposende 
FNAC- Guimarães
Esta iniciativa dará a conhecer informalmente as 
principais características diferenciadoras e afirmadoras 
de um espaço geográfico, contando para tal com a 
colaboração de convidados que partilharão o seu saber 
e experiências com os participantes, tudo no espírito 
que a tertúlia encerra em si mesma.
Quinzenalmente e rotativamente entre os dois espaços, 
será apresentado cada um dos vinte e quatro concelhos 
minhotos, segundo a grelha que segue em anexo, 
permitindo a descoberta de todo um Minho para 
conhecer e valorizar – património (edificado e natural), 
folclore, gastronomia, artesanato, costumes e tradições, 
festividades e eventos, entre outros de interesse local.

http://www.uvp-fpc.pt/
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apCG - assoCiação de 
paralisia Cerebral de 
Guimarães

22 e 23
iii Jornadas apCG
área (mÚsiCa/dança/teatro etC.) de iniCiativa: 
eduCação/Formação

sex 22 
Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor

sáb 23
Instalações da APCG

Organização: APCG
As inscrições poderão ser realizadas em 
http://www.apcg.pt/inscricoes/, ou sede da APCG, em 
Penselo, Guimarães. 
Após a inscrição on-line o comprovativo de pagamento 
deverá ser enviado para o email jornadas@apcg.pt, 
tal como o comprovativo das restantes situações de 
inscrição.
Qualquer esclarecimento será prestado através do 
253516197 ou de jornadas@apcg.pt. 
Agradece-se divulgação desta informação.

eb 2.3 João de meira
sex 22 | 19H00 
dia de santa CeCília, padroeira dos mÚsiCos 
ConCerto de santa CeCília 
orquestra e Coros da esCola
EB 2.3 João de Meira

sáb 30 | 21H30 
a obra “o seGredo da floresta”
pelas Classes de iniCiação 
Auditório da Universidade do Minho, Azurém

proGrama assoCiativo 
tempos Cruzados 
sáb 23 
baile do séC. xix 
Sociedade Martins Sarmento
(programação da Capital europeia da 
Cultura guimarães 2012)

http://www.apcg.pt/inscricoes/
mailto:jornadas@apcg.pt
mailto:jornadas@apcg.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

sex 01  | 22H00
PAC / BLACK BOX
mÚsiCa 
sCout niblett 
SCouT NIBLETT REGRESSA A GuIMARãES CoM “IT’S uP 
To EMMA”, o SEu MAIS RECENTE áLBuM E o MELHoR 
DA SuA CARREIRA, DE ACoRDo CoM o SITE PITCHFoRK.
Dona de uma voz simultaneamente doce, melancólica 
e cortante, Scout Niblett estreou-se em 2001 com 
o seu primeiro longa duração, tendo lançado mais 
quatro álbuns de estúdio ao longo dos próximos 
nove anos, incluindo colaborações com Steve Albini 
(produtor de bandas como Nirvana, Peaches e P.J. 
Harvey), Chris Saligoe, Will Oldham e Kristian Goddard. 
Assumindo influências do grunge (especialmente Sonic 
Youth, Mudhoney e Nirvana), as suas composições 
combinam momentos quase infantis com uma energia 
frenética, resultando num estilo muito próprio. Com 
uma já extensa carreira, Scout Niblett coloca em “It’s 
Up To Emma” uma raiva incomum. Num disco com 
letras cuidadosamente trabalhadas, as palavras são 
demasiado cruas e todos os pequenos dissabores de 
uma vida transformam-se em violentas altercações, 
a par de um rock honesto, genuíno e carismático. 
Apresentando-se no seu estilo minimalista, apenas 
com a presença da sua voz acompanhada pela guitarra 
elétrica e bateria, a cantautora e multinstrumentista 
inglesa revela-nos o seu sexto álbum de estúdio, “It’s up 
to Emma”, numa performance intimista que facilmente 
absorve a audiência.

sáb 02 | 22H00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO
dança 
Zoo 
viCtor HuGo pontes
DEPoIS DE “A BALLET SToRy”, VICToR HuGo PoNTES 
REGRESSA à DANçA CoM “Zoo”.
Victor Hugo Pontes regressa ao palco do CCVF, no 
início do mês de novembro, para apresentar a sua 
mais recente criação na área da dança contemporânea. 

Depois de “A Ballet Story” e “Ocidente” (uma incursão 
no universo do teatro, que estreou no passado dia 12 
de outubro na Black Box da Fábrica Asa), Victor Hugo 
Pontes revela inequivocamente que é um criador para 
quem as artes plásticas, o cinema, o teatro e a dança 
se assumem enquanto territórios de transferência. Em 
“Zoo”, Victor Hugo Pontes parte do texto “Why Look at 
Animals?”, de John Berger, para refletir sobre a relação 
ancestral entre humanos e animais que, segundo 
Berger, é um “companheirismo inominável”, ainda 
que as criaturas enjauladas em zoológicos tenham 
acabado por se tornar “monumentos vivos ao seu 
próprio desaparecimento cultural”. Da natureza para 
as sociedades humanas e para o teatro: é este o fio 
condutor de “Zoo”. 

sáb 02 | 24H00
CCVF / CAFÉ CONCERTO
mÚsiCa 
valter lobo
CoM o SEu EP DE ESTREIA, “INVERNo”, uM DISCo DE 
EMoçõES à FLoR DA PELE, VALTER LoBo PRoMETE 
ToMAR CoNTA Do PALCo Do CAFé CoNCERTo.
O projeto musical de Valter Lobo não poderia ser mais 
pessoal. Advogado de causas perdidas. Músico de 
sala-de-estar. Desiludido com muitas coisas, iludido 
com tantas mais. Quando há tanto para dizer e se 
caminha em cima de sonhos, a música e as palavras 
surgem naturalmente. Em abril de 2012, através de 
uma Edição de Autor, apresentou o seu primeiro EP, 
“Inverno”, que o atirou para as playlists dos principais 
programas de autor das rádios nacionais e despertou o 
interesse de revistas da especialidade considerando-o 
uma verdadeira promessa no panorama da música 
portuguesa nacional. A identidade imposta, aliada 
à temática e sonoridade das canções dão toda uma 
coerência a este trabalho, que não se trata de uma 
ficção, mas de uma impressão. A integração na 
coletânea dos Novos Talentos Fnac 2012 e a participação 
no Festival Novos Talentos vieram consagrar este 
primeiro “Inverno” e comprovar que Valter Lobo é um 
artista a não perder de vista.
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sáb 23 | 22H00
FÁBRICA ASA / BLACK BOX
teatro / dança 
a queda, a partir do limbo
“A QuEDA, A PARTIR Do LIMBo” é uM ESPETáCuLo QuE 
FuNDE MoVIMENTo, TEATRo E o SHowBIZ.
“A Queda, a partir do Limbo” é um espetáculo da 
DEMO, um coletivo de artistas, sedeado em Guimarães, 
que privilegia a investigação e a criação com base no 
cruzamento entre as artes performativas, visuais e arte 
da performance, em contexto de criação e encenação. “A 
Queda, a partir do Limbo” resulta do processo criativo 
que a DEMO iniciou a partir da investigação sobre “o 
fim” e que culminou no espetáculo “Limbo” (2012). O 
fim na sua plenitude, englobando uma multiplicidade 
de abordagens ao tema, entre as quais o corpo humano 
e os seus limites, rituais, os mitos do fim do mundo, a 
consciencialização do fim e da passagem do tempo, bem 
como o fim das relações. É sobre esta realidade que o 
coletivo constrói “A Queda”, um espetáculo que funde 
movimento, teatro e o showbiz.

sábaDO 23 | 24H00
CCVF / CAFÉ CONCERTO
mÚsiCa
marta ren
MARTA REN é uMA DAS MAIS CARISMáTICAS VoZES DA 
NoVA MúSICA PoRTuGuESA.
Fundadora dos Sloppy Joe, saudosa banda de culto 
portuense que explorou, como ninguém entre nós, os 
territórios jamaicanos, Marta Ren fez ainda parte dos 
desconcertantes Bombazines e do coletivo Movimento, 
antes de se lançar, em definitivo, numa carreira em 
nome próprio. Neste momento encontra-se a trabalhar 
no seu álbum de estreia a solo e, enquanto esse tão 
aguardado disco não chega às lojas, oferece-nos o 
single de apresentação do seu novo projeto. “Summer’s 
gone” é uma grande canção Soul, com um leve sabor 
Rocksteady, foi produzida por New Max e mostra-nos 
Marta Ren na plenitude da sua espantosa capacidade 
vocal, acompanhada por uma banda coesa e com um 
gosto irrepreensível, com a qual se prepara para invadir 
os palcos e dar muito que falar.

sábaDO 30 | 22H00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO
dança
lAnDinG 
né barros
DEPoIS DE uM PERíoDo DE RESIDêNCIA ARTíSTICA No 
CENTRo DE CRIAção DE CANDoSo, A MAIS RECENTE 
CRIAção CoREoGRáFICA DE Né BARRoS CHEGA Ao 
PALCo Do CENTRo CuLTuRAL VILA FLoR.
“Landing” é o título da nova criação da coreógrafa Né 
Barros. Um espetáculo que parte da ideia de chegada, 
de aterragem num estado de coisas. Os corpos em 
cena são simultaneamente corpos apátridas (o corpo 
dançante como desterritorialização, sem pertença nem 
pátria) e corpos da memória de um lugar, de uma terra, 
de um continente. Estes corpos são lugar de entrada 
onde circulam imagens de guerra e de paraíso, imagens 
de agora e imagens antigas. É esse o desenlace. Os 
temas, como noutros trabalhos anteriores da coreógrafa, 
são mais direções processuais, pistas e paisagens sobre 
o que um corpo em gestos se permite alcançar. Amoral, 
este corpo batalha em livre destino, e é a insistência 
desse curso que se vai fazendo terra.

sábaDO 30 | 24H00
CCVF / CAFÉ CONCERTO
mÚsiCa 
Kimi dJabaté
RADICADo Há MuITo EM LISBoA, o MúSICo 
GuINEENSE GRIoT ATuA EM GuIMARãES CoM uM 
CoNCERTo REPRESENTATIVo DA CoMBINAção DA 
MúSICA TRADICIoNAL MANDINGA DA GuINé-BISSAu 
CoM A MúSICA ATuAL.
Nascido na Guiné Bissau, Kimi Djabaté é um guitarrista, 
percussionista e balafonista (xilofone africano) com 
uma voz de exceção. A sua música é encantadora e 
melódica, com toques de um swing Afro-Latino que 
acentua os sons suaves do seu balafon. É considerado 
uma das ligações contemporâneas à preciosa 
herança da música tradicional griot. A vocação e a 
primazia na aprendizagem em música tradicional 
mandinga fez com que se interessasse, também, por 
outros estilos musicais como a dança local gumbé, o 
afrobeat nigeriano, a morna de Cabo Verde e o jazz e 
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o blues americano, os quais vieram a influenciar as 
composições musicais de que é autor e compositor. O 
tema central do seu segundo álbum, “Karam”, é África, 
as suas realidades sociais e políticas, traduzindo-se 
numa expressão das suas raízes griot e prestando 
homenagem ao povo, espírito e alma da África que 
está no coração da sua música. Quando “Karam” foi 
editado internacionalmente, as reações ultrapassaram 
as melhores expectativas: a “Billboard”, o “Boston 
Globe”, o “Finantial Times” e a BBC3 cobriram-no de 
elogios, tendo merecido o 2º lugar na World Music 
Charts Europe.

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 
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
Mês / 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 

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, Manuel Santos Maia, Rosalind 
Nashashibi e Lucy Skaer, Luís Nobre, Pedro A. H. Paixão, 
Teixeira de Pascoaes, f.marquespenteado, Benjamim 

mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
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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
HOrárIO Da expOsIçãO
segUnDa a DOMIngO, Das 10H00 às 19H00
Todas as idades

aTiViDaDEs paralElas
Mês 

visitas orientadas 
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 

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)

oFiciNas para criaNças
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 

oFiciNas para Famílias
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

ter  12 e 19 | 21H45
PAC / BLACK BOX 
Cinema 
CiClo de Cinema “bandas sonoras 
oriGinais”
Org.: A Oficina e Cineclube de Guimarães 

ter 12 
o padrinHo
De Francis Ford Coppola Com Marlon Brando, Al Pacino, 
James Caan, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton
Música de Nino Rota
A épica obra-prima de Francis Ford Coppola apresenta 
Marlon Brando no papel que lhe valeu o Óscar de melhor 
ator em 1972, como patriarca da família Corleone. O 
realizador mostra-nos um frio retrato da ascensão e queda 
do clã Siciliano e do poder na América, equilibrando 
majestosamente a história entre a vida da família Corleone 
e os negócios criminosos em que estão envolvidos. 
Baseado no romance de Mario Puzo e apresentando 
brilhantes interpretações de Al Pacino, James Caan e 
Robert Duvall, este marcante e excecional filme obteve 
dez nomeações para os Prémios da Academia em 1972, 
vencendo três deles incluindo o de Melhor Filme.

ter 19
nosferatu, o fantasma da noite
De werner Herzog, Com Klaus Kinski, Isabelle Adjani, 
Bruno Ganz
Música De Popul Vuh
1979 - França, Alemanha 
No século XIX, em Wismar, na Alemanha, Jonathan Harker 
é um agente imobiliário que recebe a tarefa de ir até a 
Transilvânia a mando do seu excêntrico chefe, Renfield 
(Roland Topor). Jonathan ignora o mau presságio da 
sua esposa Lucy (Isabelle Adjani) e as advertências do 
povo que encontra no caminho para não se aproximar do 

mailto:servicoeducativo@aoficina.pt
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castelo. Uma mulher entrega-lhe um livro que o adverte 
contra a estranha criatura da noite que ronda a região. 
Chegando ao castelo do Conde Drácula (Klaus Kinski), 
descobre que este é um sujeito estranho, pálido e de 
aparência grotesca. Após firmar o contrato, recebe uma 
visita durante a noite. A essa mesma hora, um morcego 
entra pela janela no quarto de Lucy e esta novamente 
sente que há algo errado.

Caaa

sex 01 | 22H30 
CAAA / BLACK BOX 
destruCtion unit
Segunda das três datas do ciclo de cinema e concertos 
no CAAA, pela Revolve e o Bando à Parte. Os Destruction 
Unit são uma banda formada no deserto de Phoenix, 
Arizona, da qual fez parte o célebre Jay Reatard. 
Emancipados pela paisagem sónica do cosmos, 
estes anárquicos adoradores do deserto consolidaram 
a sua reputação devido às suas inesquecíveis e 
aterradoras atuações ao vivo, movidas por uma 
intensidade e poder estonteantes. O seu último álbum, 
“Dead Trips”, editado pela Sacred Bones em agosto de 
2013, é um bilhete para assistir em primeira fila à morte 
incandescente do universo.

 

sex 08 | 22H30
CAAA / BLACK BOX 
tHe GroWlers
Última das três datas do ciclo de cinema e concertos 
no CAAA, pela Revolve e o Bando à Parte. Os The 
Growlers são uma banda norte-americana da Califórnia, 
fortemente influenciada pela psicadélica dos anos 
sessenta, sendo frequentemente mencionadas bandas 
como os The Doors, Country Joe e os Beach Boys, como 
parte integrante e crucial do seu processo criativo. São 
frequentemente catalogados como uma banda de surf 
rock, mas o tom carnavalesco e circense que caracteriza 
certos temas valeu ao seu estilo musical a denominação 
de Beach-Goth. O seu último álbum, “Hung at Heart”, 
editado pela Everloving Records, remonta a 2012.

a partIr De 16
CAAA / GALERIAS
tODOs Os DIas / 14H30-19H00
exposições

GALERIAS 1, 2 E 3
o artista Como explorador árCtiCo 
feRnAnDo JosÉ PeReiRA
Fernando José Pereira apresenta, pela primeira vez 
em Portugal, os seus trabalhos árcticos: vídeos, 
fotografia e instalações, criados em sucessivas viagens 
e permanências num triângulo que compreende 
a Islândia, a península nórdica e o arquipélago 
de Svalbard. As obras que agora podem ser vistas 
expõem, desde o ponto de vista peculiar da arte e 
numa aproximação que se quer politizada, a lenta 
transformação em cultura de uma natureza cada 
vez mais frágil: um laboratório inadvertido, mas 
visível, de modificações abruptas. Mas abordam 
também a questão da temporalidade nestes lugares 
remotos: espaços em que a perceção do tempo é feita 
numa escala e ritmos substancialmente diferentes 
do que é vulgarmente definido como a velocidade 
contemporânea.  
 

sáb 23 | 17H00
CAAA / BLACK BOX 
proJeção do filme zero Kelvin
No âmbito da exposição de Fernando José Pereira, o 
CAAA, em parceria com o Cineclube de Guimarães, 
apresenta a projeção do filme “Zero Kelvin” (Hans Petter 
Moland, 1995). A sessão contará com uma apresentação 
de 15 minutos por parte do artista.
GALERIA 4

sáb 16 |  18H00
sound WalK / músiCa viva 2013 
miso mUsiC PoRtUGAl
Instalação sonora coletiva, que proporciona ao visitante 
uma imersão auditiva em paisagens sonoras distintas 
sob a temática da “sound-text composition”. Satélite em 
Guimarães do Festival Música Viva 2013 em coprodução 
com o CAAA, o Sound Walk resulta de uma seleção de 
peças, que deriva de um convite feito pela Miso Music 
Portugal a compositores de música eletroacústica de 
todo o mundo.
Inauguração 16 de novembro, às 17h00
CONVERSA COM FERNANDO JOSé PEREiRA E 
MiGuEl AzGuiME (MiSO MuSiC PORTuGAl) 
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sErViço EDUcaTiVo

ter 05, 12, 19 e 26
CIAJG
atelier aberto CiaJG 
emÍlio Remelhe 
thieRRY simÕes
O Atelier Aberto no/do CIAJG - Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães é um espaço de convívio, 
aprendizagem e criação pensado para jovens e adultos 
a iniciar um percurso nas artes visuais ou que tenham 
o desejo de integrar a experiência artística no seu 
quotidiano e funcionará numa base regular, entre 
outubro e maio. 
Em novembro, Emílio Remelhe orientará uma 
oficina criativa de escrita. O uso da língua implica 
a criatividade. Mesmo para quem não sabe ler nem 
escrever. Escolher, ordenar, dizer as palavras no dia-
a-dia é sempre um exercício criativo, que podemos 
desafiar, aumentar, melhorar, aplicar. “Lições da 
Escuridão” é uma exposição que está cheia de palavras. 
Palavras que nos ajudam a pensar, que nos dão a 
conhecer, que nos fazem sentir, que nos levam a 
perguntar. 

atelier de experimentação 
artístiCa
Local CIAJG – Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães
HOrárIO às terças-feIras, Das 18H30 às 20H30  
Duração  sessões semanais de 2 horas
Público-alvo Maiores de 15 anos
Preço 20 euros por cada atelier
Mais informações e inscrições através do site 
www.ccvf.pt

QUa 27 
CCVF / PEQUENO AUDITÓRIO
a forma do espaço 
mÁQUinA AGRADÁVel
A cosmicómica “A forma do espaço” fala-nos do 
tempo em que ainda não havia universo e Qfwfq caía 

continuamente no vácuo juntamente com a desejável 
Úrsula H’x e o (para si) insuportável Tenente Fenimore. 
Para contar esta história é criado um dispositivo que 
se assemelha a um teatro de sombras e que, tal como 
a escrita de Calvino, explora premissas científicas e 
fantasia, desejo e razão, todo ele feitinho para uma 
idade de descobertas, com humor e mistério naquilo 
que é tão profundamente alegórico à vida e às relações. 
dança
HOrárIOs 10H30 e 15H00
Duração 40 min., seguido de conversa
Público-alvo Maiores de 12 anos
Preço 2 euros



25

GUIMARÃES - CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO 2013

Guimarães Jazz 2013

QUI 07 | 22H00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO 
mÚsiCa 
CHano domínGuez WitH Wdr biG band
DiREçãO DE ViNCE MENDOzA
Chano Domínguez é um compositor e pianista, autor 
singular de uma música que cruza as formas musicais 
do jazz com os ritmos e estruturas harmónicas do 
flamenco. No concerto inaugural da edição de 2013 
do Guimarães Jazz, a prestigiada WDR Big Band 
irá interpretar composições de Chano Domínguez, 
que atuará também como solista. Os arranjos e a 
direção da big band serão da responsabilidade de 
Vince Mendoza, que é considerado hoje um dos mais 
brilhantes e influentes arranjadores da atualidade e 
um artista com uma sensibilidade musical de grande 
alcance. Mendoza é um músico com uma capacidade 
invulgar de se projetar em múltiplos géneros musicais 
e linguagens composicionais, do jazz à pop, e de 
potenciar a universalidade da música dos artistas com 
quem trabalha, algo que certamente irá suceder com as 
composições de Chano Domínguez.

sex 08  | 22H00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO
mÚsiCa 
ron Carter “Golden striKer trio”
Músico de técnica prodigiosa e sensibilidade 
rítmica ímpar, Ron Carter é um dos mais influentes 
contrabaixistas vivos, tendo participado em mais de 
2500 edições discográficas e colaborado com nomes 
seminais da história do jazz como Miles Davis, Hank 
Jones, McCoy Tyner, Chet Baker e Wayne Shorter, 
entre muitos outros. Nesta edição do Guimarães Jazz, 
Ron Carter, que já recebemos antes no nosso palco, 
apresentará o seu “Golden Striker Trio”, uma formação 
singular a três vozes (ao lado de Russel Malone na 
guitarra, e de Donald Vega, no piano) com uma aura 
de solenidade própria da música de câmara e que nos 
mostra um músico que, apesar da sua colossal carreira, 
mantém intacta a vitalidade da sua criação musical.

sáb 09 | 17H00
PAC / BLACK BOX 
mÚsiCa 

ivan paduart trio “ibiza”
Ivan Paduart é um dos mais importantes nomes da cena 
jazzística belga da atualidade e um músico com um 
percurso de assinalável consistência como compositor 
e como pianista. O concerto que apresentamos nesta 
edição do Guimarães Jazz mostrar-nos-á Ivan Paduart 
em trio, ao lado de Philippe Aerts (contrabaixo) e Hans 
Oosterhout (bateria), músicos com os quais mantém 
uma relação de cumplicidade desde há muitos anos, e 
espera-se que nele se dedique especial atenção a Ibiza, 
o mais recente registo discográfico de Paduart que é 
também a reafirmação da possibilidade de um futuro 
no jazz baseado a partir de retornos à memória culta e 
sensível desta e de outras músicas.

sáb 09 | 22H00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO 
mÚsiCa 
martial solal neWdeCaband
Martial Solal é reconhecido, atualmente, como um 
dos mais originais e inventivos músicos europeus de 
jazz da segunda metade do século XX. A obra deste 
pianista e compositor é considerada inclassificável, 
embora artisticamente distintiva, em grande medida por 
nela confluírem influências e experiências estilísticas 
muito diversas e contrastantes e por, ao longo do seu 
percurso, Solal ter experimentado múltiplos formatos. 
O concerto proposto nesta edição do Guimarães 
Jazz apresenta, pela primeira vez em Portugal, a 
Newdecaband, uma formação de configuração 
orquestral que permite a Solal, que já atuou antes no 
Guimarães Jazz a solo, potenciar a sua expressividade 
artística como solista e exprimir as características 
fundamentais da música de um compositor que é, 
atualmente, uma lenda viva do jazz.
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DOM 10 | 17H00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO 
mÚsiCa 
biG band, ensemble de Cordas e 
Coro da esmae
MÚSiCA E DiREçãO DE ANDREW D’ANGElO
Na edição do Guimarães Jazz 2013 mantém-se a 
proposta de residência em trabalho de colaboração 
entre os alunos da ESMAE e o compositor que os 
dirigirá, numa semana intensiva de ensaios. Este ano, o 
convidado para a direção do projeto será o saxofonista 
e compositor Andrew D’ Angelo, praticante de uma 
música que orbita nas extremidades do jazz mais 
clássico, do free, da música erudita contemporânea 
e da eletroacústica. Para além de um executante de 
altíssimo nível, D’ Angelo é também o exemplo de 
um músico cujo estilo composicional encontra neste 
formato de convivência entre uma big band jazzística, 
um ensemble de cordas e, novidade deste ano, um coro 
vocal o ambiente ideal de projeção de uma linguagem 
idiossincrática e altamente contemporânea pelo seu 
hibridismo e nível de autoconsciência artística.

DOM 10 | 22H00
PAC / BLACK BOX 
mÚsiCa 
proJeto toap / Guimarães Jazz 2013
A já longa e profícua parceria entre o Guimarães Jazz e 
a editora portuguesa Tone of a Pitch (TOAP) inaugura, 
em 2013, um novo capítulo da sua história. Nesta 
edição do Guimarães Jazz, optou-se por convidar um 
músico português a reunir uma formação inédita 
para interpretar composições originais e atuar sob a 
sua direção. O nome escolhido para o projeto TOAP/
Guimarães Jazz 2013 foi o de João Guimarães, um 
valor emergente da nova geração do jazz português. 
Para o concerto que apresentamos nesta edição do 
festival, João Guimarães convocou jovens músicos 
emergentes da cena jazzística de Brooklyn com quem 
teve oportunidade de colaborar durante a sua passagem 
por Nova Iorque e com quem mantém uma relação de 
cumplicidade. O álbum que resultará deste projeto 
não será, ao contrário do que sucedeu nas edições 
anteriores, uma gravação ao vivo mas antes uma 
gravação em estúdio.

QUa 13 | 22H00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO 
mÚsiCa 
andreW d’anGelo, JoHn eGizi, 
Gerald Cleaver & ben street
Este concerto é protagonizado por uma formação inédita 
que reúne um grupo impressivo de músicos emergentes 
na cena jazzística norte-americana. Andrew D’Angelo 
é saxofonista e um dos nomes mais importantes da 
comunidade de jazz de Brooklyn, sendo reconhecido 
criticamente pelo seu trabalho como instrumentista e 
compositor. John Egizi é um trombonista emergente 
do jazz americano que apresenta já, apesar da sua 
juventude, um registo impressionante de colaborações. 
Gerald Cleaver é um baterista originário de Detroit, 
que se mudou para Nova Iorque o que lhe permitiu 
uma maior visibilidade e reconhecimento crítico da sua 
música. Ben Street é um contrabaixista prestigiado da 
cena nova-iorquina e um músico cujo idioma musical 
integra elementos do jazz clássico e da música mais 
vanguardista e exploradora. Esta formação inédita 
liderada por Andrew D’Angelo irá, para além da atuação 
em concerto, assegurar as jam sessions, sendo também 
responsável pelas oficinas de jazz.

QUI 14 | 22H00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO 
mÚsiCa 
JaCK deJoHnette Group feat. don 
bYron
Jack DeJohnette é um baterista de excecional dimensão 
e um músico cuja obra compõe, em si própria, a 
cartografia de alguns dos mais significativos momentos 
não apenas do jazz da segunda metade do século XX 
como também do presente da música contemporânea. 
No concerto desta edição do Guimarães Jazz, DeJohnette 
irá apresentar-se com a sua banda (George Colligan 
no piano e Jerome Harris no contrabaixo), tendo como 
convidado especial o multinstrumentista e compositor 
Don Byron. Explorando estilos e idiomas musicais muito 
diversos, Byron é um conceptualista e um clarinetista e 
saxofonista de exceção cujas composições refletem uma 
postura musical aberta à diversidade e hibridação que 
caracterizam a música dos nossos dias, marcas estéticas 
que não estarão certamente ausentes neste encontro 
com Jack DeJohnette, do qual se espera uma música tão 
expansiva quanto sincrética e inclusiva. 
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sex 15 | 22H00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO 
mÚsiCa 
KennY Werner-david sanCHez 
quintet
Kenny Werner é um pianista e compositor prolífico 
e o exemplo notável de um músico que concilia 
uma propensão pessoal espiritual com uma grande 
autoconsciência da componente teórica da prática 
musical. David Sanchez é um saxofonista reputado e 
vencedor de um Grammy pelo álbum Coral, gravado 
com a Orquestra Filarmónica de Praga. Neste concerto, 
Werner e Sanchez apresentam-se em quinteto (com 
Johannes Weindermueller no contrabaixo, Henry Cole 
na bateria e Edson “Café” da Silva nas percussões), 
retomando uma colaboração fértil entre os dois músicos, 
que começou com o convite de Werner ao saxofonista 
porto-riquenho para integrar uma formação sua que 
incluía o trompetista Randy Brecker.

sáb 16 | 22H00
CCVF / GRANDE AUDITÓRIO 
mÚsiCa 
Hr biG band feat. JoHn aberCrombie 
and Jim mCneelY 
A HR Big Band, de Frankfurt, é uma das mais reputadas 
orquestras de jazz do mundo e é, desde 2011, dirigida 
artisticamente por Jim McNeely. No concerto que 
apresentamos nesta edição do Guimarães Jazz, o 
convidado principal e solista será o guitarrista John 
Abercrombie e serão da autoria deste extraordinário 
músico as composições que nele irão ser interpretadas. 
John Abercrombie é um dos grandes guitarristas do 
nosso tempo e um músico que, embora ancorado 
na tradição do jazz, manifestou ao longo dos seus 
quarenta anos de atividade, uma vontade indómita 
de exploração e experimentação das possibilidades 
do seu instrumento e do acto criativo. Jim McNeely 
é um pianista, compositor e arranjador prestigiado, 
protagonista de associações musicais notáveis. A 
atividade como compositor e diretor de grandes 
ensembles continua, no entanto, a ser o traço mais 
distintivo da carreira de McNeely e aquela que lhe 
granjeou maior reconhecimento por parte do público  
(foi nomeado para 9 Grammys).

aTiViDaDEs paralElas
segUnDa 04 a sábaDO 16 
VÁRIOS LOCAIS 
animações musiCais
Durante quinze dias, Guimarães vive ao ritmo do 
jazz. Se anda pela cidade, esteja atento. Poderá ser 
surpreendido a qualquer momento. Nestas animações, o 
jazz surge em contextos quotidianos menos previsíveis, 
procurando envolver a população naquele que é o 
principal festival da cidade. A música também invade 
as escolas secundárias e vai ao encontro daqueles que 
doutra forma não poderiam participar ou desfrutar do 
festival. Porque o Guimarães Jazz é de todos e para 
todos.

QUInta 07 a sábaDO 16
VÁRIOS LOCAIS 
Jam sessions 
As jam sessions conferem ao Guimarães Jazz uma 
das suas facetas identificadoras. A componente de 
improvisação das jam sessions revela o lado mais 
informal do jazz, permitindo que o público menos 
conhecedor desta música a possa ouvir num ambiente 
mais direto e próximo dos músicos. Este ano, as jam 
sessions serão protagonizadas pela formação liderada 
pelo saxofonista Andrew D’Angelo. 

11, 12, 14 e 15 | 14H30-17H30
oFiciNas DE JaZZ
As oficinas de jazz são uma oportunidade única de 
interação e troca de experiências. Tal como as jam 
sessions, são dirigidas pelos músicos residentes 
que se deslocam propositadamente dos E.U.A. a 
convite do festival, fixando-se em Guimarães durante 
duas semanas. Este ano, as oficinas de jazz são 
orientadas por Andrew D’Angelo (saxofone), Ben Street 
(contrabaixo), Gerald Cleaver (bateria) e John Egizi 
(trombone).
Data limite de inscrição 04 de novembro
Nº máximo de participantes 15 por turma
Inscrição gratuita (sujeita ao pagamento de uma caução 
no valor de 25,00 euros que será devolvida no final das 
oficinas)
As inscrições poderão ser efetuadas no Centro 
Cultural Vila Flor ou no site www.ccvf.pt através do 
preenchimento do formulário disponível online.
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BIBLIOTECAS
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biblioteCa muniCipal raul 
brandão

HORA DO COnTO
davis, lee. CHapéu voador. lisboa: 
Civilização, 1997
ter 12 |  10H30 e 15H00
sex 22 | 10H30 e 15H00

TEATRO DE FAnTOCHES
o Cutileiro e a boa áGua de 
Guimarães
Texto adaptado para teatro do livro Lendas e outras 
histórias de Guimarães de Rosa Maria Saavedra.
QUa 06 | 10H30 e 15H00

CInEmA
bip bip & CoYote
sex 01  | 10H30
Falado em português; maiores de 4 anos; 64 min.

speedY Gonzalez
sex 08 | 10H30
Falado em português; maiores de 4 anos; 56 min.

daffY duCK
sex 15 | 10H30
Falado em português; maiores de 4 anos; 76 min.

buGs bunnY
sex 22 | 10H30
Falado em português; maiores de 4 anos; 66 min.

tom & JerrY
sex 29 | 10H30
Falado em português; maiores de 6 anos; 84 min.

bmrb – pólo de pevidém

HORA DO COnTO
quental, Cristina. o CiClo do mel. 
alfraGide: edições Gailivro, 2009.
tODOs Os DIas a partIr Das 10H30 OU 14H30 

TEATRO DE FAnTOCHES
o Cutileiro e a boa áGua de 
Guimarães
Texto adaptado para teatro do livro Lendas e outras 
histórias de Guimarães de Rosa Maria Saavedra.
QUa 20 | 11H00

EXPOSIÇãO
“terramoto de 1755”

bmrb – pólo das taipas

HORA DO COnTO
faria, rosa lobato de. as maçãs do 
sr. duarte. in “a voz do Coração”. 
Cruz quebrada: ofiCina do livro, 
2007
08, 15, 22 e 29  às 10H00

TEATRO DE FAnTOCHES
o Cutileiro e a boa áGua de 
Guimarães
Texto adaptado para teatro do livro Lendas e outras 
histórias de Guimarães de Rosa Maria Saavedra.
QUa 13 | 11H00

EXPOSIÇÕES
“a lenda de s. martinHo”

bmrb – pólo lordelo

HORA DO COnTO
vieira, aliCe. as moedas de ouro do 
pinto pintão. lisboa: CaminHo, 2003
tODOs Os DIas às 11H00

TEATRO DE FAnTOCHES
o Cutileiro e a boa áGua de 
Guimarães
Texto adaptado para teatro do livro Lendas e outras 
histórias de Guimarães de Rosa Maria Saavedra.
QUa 27 | 11H00

EXPOSIÇÕES
“niColinas”
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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  8 | 10H30
 amara, ana luisa/a História da 
aranHa leopoldina. – porto: Campo 
das letras, 2000

ter 22 | 10H30
man-KinG, marY/ a prinCesa da ilHa. 
– sintra: Girassol edições , 2007

CInEmA
QUa  06 | 14H30 
lilo e stitCH
Falado em Português
Maiores de 6 anos
82 min. aprox.
Auditório da Fraterna

QUa 20 | 14H30
a vizinHa do lado
Falado em Português
Maiores de 6 anos
115 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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sáb 2 | 20H30
liliane marise
Multiusos de Guimarães
O Multiusos de Guimarães recebe no dia 2 de novembro 
uma das estrelas mais acarinhadas da novela de prime 
time da TVI, “Destinos Cruzados”. Liliane Marise subirá 
ao palco e assinalará em Guimarães o final da sua 
personagem.
Interpretada por uma das mais talentosas atrizes 
portuguesas, Maria João Bastos, a exuberante Liliane 
Marise promete uma grande festa ao som de temas que 
já são sucessos nacionais como “Pancadinhas de Amor” 
e “Eu quero uma mala chique”.
Para além dos êxitos que garantiram entrada direta do 
álbum “Liliane Marise” para o primeiro lugar do Top 
Nacional de Vendas, o espetáculo contará igualmente 
com muitas surpresas e convidados especiais que, ao 
lado da grande estrela da noite, vão criar momentos 
inesquecíveis em palco. 
O sucesso da personagem Liliane Marise, criada por 
António Barreira, é um autêntico fenómeno em Portugal. 
Em apenas 6 meses, a sua página oficial no facebook 
acumulou mais de 50.000 fãs que acompanham as 
mensagens diários da “cantora”. O videoclip oficial do 
CD ultrapassou as 75.000 visualizações em 10 dias.
Agora, Liliane Marise prepara a maior despedida 
de sempre de uma personagem da ficção nacional, 
dedicando aos fãs dois concertos únicos, primeiro 
em Lisboa (26 de outubro) e depois no Multiusos de 
Guimarães (2 de novembro).
o preço dos bilhetes varia entre os 20 e os 35 euros, 
havendo a possibilidade de aquisição de um “pack 
família”. os bilhetes estão à venda no 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 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 Liliane Marise no Multiusos de 
Guimarães é promovido pela Espacial - Produções de 
Som e Imagem, Lda. e Media Capital - Entertainment.
 
Preço dos bilhetes
Plateia VIP (em pé): 35 €
Bancada Palco (sem marcação): 30 €
Bancada Entrada: 25 €
Plateia em pé: 20 €
 
Pack Família
- Na compra de 2 bilhetes - oferta de 1 bilhete
- Na compra de 4 bilhetes - oferta de 2 bilhetes

 

DOM 3
paula fernandes - meus enCantos  
Multiusos de Guimarães
A cantora e compositora brasileira Paula Fernandes 
atuará no Multiusos de Guimarães no dia 3 de novembro 
(22 horas).
Interprete do DVD “Paula Fernandes Ao Vivo” - que 
conquistou o público em Portugal, mantendo-se 
nos primeiros lugares do top português de vendas 
durante semanas - Paula Fernandes tornou-se também 
conhecida pelas músicas que integraram a banda 
sonora de diversas telenovelas.
O álbum “Ana Rayo” (1995) foi inspirado no sucesso 
da telenovela “Ana Raio e Zé Trovão” e, depois de ser 
convidada para gravar o tema ‘Ave Maria Natureza’, da 
telenovela “América”, Paula Fernandes voltou a gravar 
um CD com diversos estilos musicais, embora com 
ênfase no sertanejo romântico.
O tema ‘Jeito de Mato’ foi a mais popular da telenovela 
“Paraíso”, tendo as suas músicas feito parte de novelas 
como “Escrito nas Estrelas”, “Araguaia” e “Morde & 
Assopra”. “Pássaro de Fogo”, “Eu sem você”, “Pra você” 
ou “Meu eu em você” são outros dos muitos sucessos 
românticos de Paula Fernandes.
os bilhetes, entre os 35 e os 50 euros, estão à venda 
no 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 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 Paula Fernandes no Multiusos de 
Guimarães é promovido pela Senhores do Ar (www.
senhoresdoar.pt).

 
7 a 9 
semana olímpiCa 
Multiusos de Guimarães
“Vive o Olimpismo, inspira-te para a vida” é o tema 
central da Semana Olímpica 2013, um evento de 
promoção do olimpismo em Portugal que se realiza 
no Multiusos de Guimarães de 7 a 9 de novembro com 
organização conjunta da Comissão de Atletas Olímpicos 
e de Guimarães Cidade Europeia do Desporto 2013.
A Semana Olímpica destina-se essencialmente a 
jovens estudantes que frequentam o ensino básico 
e secundário, associações, clubes e entidades 
desportivas, assim como ao público em geral.
Promover os atletas e modalidades olímpicas, a 
atividade física e os estilos de vida saudáveis, para além 
dos valores e da ética no desporto, são os principais 
objectivos da organização.
As atividades da Semana Olímpica consistem na 
experimentação prática de modalidades olímpicas 
(com o apoio das federações desportivas), convívio com 

http://tempolivre.bilheteiraonline.pt/
http://tempolivre.bilheteiraonline.pt/
http://tempolivre.bilheteiraonline.pt/
http://tempolivre.bilheteiraonline.pt/
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atletas olímpicos (com sessões de autógrafos e meet & 
greet). O evento contempla ainda uma exposição sobre o 
histórico olímpico português.
No dia de abertura será recriado o ambiente de 
arranque oficial dos jogos olímpicos – com transporte 
do facho olímpico, acendimentos da pira olímpica e o 
hastear das bandeiras ao som do hino olímpico.
Com o apoio das diversas federações, os participantes 
terão oportunidade de contactar com as modalidades 
e não está excluída a possibilidade de captação de 
atletas. No espaço da Exposição olímpica.
Mais informações: www.guimaraes2013.pt.

 
23 e 24 
expoCasamento (10º aniversário)  
Multiusos de Guimarães
Com um deslumbrante ambiente de festa e glamour, a 
Expocasamento regressa ao Multiusos de Guimarães 
nos dias 23 e 24 de novembro.
Espera-se que a 10º edição da feira de serviços e 
preparativos para o casamento volte a surpreender com 
os vários desfiles de moda noiva e noiva, propostas de 
atividades de animação, espaços temáticos e exposições 
de produtos e serviços dos mais diversos sectores 
relacionados com o casamento.
No certame serão reveladas as novas tendências 
da moda nupcial, estando prevista a presença de 
expositores dos mais diversos sectores intervenientes na 
comemoração de um momento tão especial como é o do 
casamento.
a expOCasaMentO estará aberta nO DIa 23 De nOveMbrO 
Das 15H00 às 23H00 e nO DIa 24 Das 14H00 às 19H00.
o certame é organizado pela Código 365 
(Apartado 229, 2040 - 997 Rio Maior, Tlm. 96 110 46 56 - 
E-mail: codigo365@sapo.pt).

mailto:codigo365@sapo.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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interatividade

tODOs Os DIas
Gmrtv
S.:  www.gmrtv.pt 

mais e novas músiCas
rádio CYberCentro
S.: www.CyberCentrO-gUIMaraes.pt 

atividades 

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

InCEnTIVOS
paintball, slide, CirCuito de 
pontes, esCalada, rappel, tiro Com 
arCo, besta e zarabatana, Caça ao 
tesouro, orientação, insufláveis, 
festas de aniversário

PERCURSOS
pedestres, HistóriCos, Culturais e 
paisaGístiCos

VISITAS
“senda botâniCa da laGe do moCHo”
HOrárIO:  9H00/12H00 e 14H00/17H00
enCerra à QUarta e QUInta 
InsCrIçãO: gratUIta

PROgRAmAS ESPECIAIS P/  ESCOlAS 
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 às segUnDas-feIras, entre 28 De OUtUbrO e 16 De 
DezeMbrO.

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 

imc-ip.pt
mailto:epfermentoes@hotmail.com
www.csarmento.uminho.pt
www.csarmento.uminho.pt
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CONTACTOS ÚTEIS
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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

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

www.cybercentro
-guimaraes.pt
cybercentro-guimaraes.pt
mailto:circulodearteerecreio@gmail.com
www.circulodearteerecreio.bolgspot.com
mailto:casajuventudeguimaraes@gmail.com
http://casadajuventude-guimaraes.blogspot.com/
cm-guimaraes.pt
www.bmrb.pt
www.fraterna.org
mailto:fraterna@fraterna.org
mailto:bibliotecajuliosilvasampaio@gmail.com
http://bibliotecajuliosilvasampaio.blogspot.com
www.cineclubeguimaraes.org
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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

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.

mailto:geral@ccvf.pt
mailto:geral@aoficina.pt
www.sao
-mamede.com
sao-mamede.com
sao-mamede.com
cm-guimaraes.pt
cm-guimaraes.pt
mailto:guimaraes@davinci.com.pt
http://www.guimaraes.davinci.com.pt/
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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

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

mailto:cristianelrossi@hotmail.com
mailto:arte.viva.guimaraes@gmail.com
mailto:asasdepalco.secretaria@gmail.com
www.tempolivre.pt
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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farmáCias

azurém
r. Da pOUsaDa - azUréM . gUIMarães
t.: 253 518 576

barbosa
largO DO tOUral, 36 . gUIMarães
t.: 253 516 184

CastilHo
r. JOãO p. fernanDes - s. JOrge De selHO
t.: 253 532 213

Confiança
r. 25 De abrIl, 830- pevIDéM . gUIMarães
t.: 253 532 234

de ronfe
rOnfe . gUIMarães
t.: 253 546 926

dias maCHado
sIlvares - espaçO gUIMarães
r. Da raInHa, 54 . gUIMarães
t.: 253 416 424

faria
serzeDelO . gUIMarães
t.: 253 532 346

ferreira das neves
av. D. JOãO Iv, 612 . gUIMarães
t.: 253 521 122

Henrique Gomes
r. Dr. JOsé saMpaIO, 15 . gUIMarães
t.: 253 516 046

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 

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/
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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 

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 

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/
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
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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 

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

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
mailto:casadaespinhosa@gmail.com
mailto:hostelvimaranes@gmail.com
mailto:casadoarcoguimaraes@gmail.com
mailto:porta51guimaraes@gmail.com
http://www.hostelprimeguimaraes.com/
http://www.hostelprimeguimaraes.com/
http://www.hostelprimeguimaraes.com/
http://www.quintadocarvalho.com.pt/info@quintadocarvalho.com.pt
http://www.quintadocarvalho.com.pt/info@quintadocarvalho.com.pt
mailto:guimaraesalojamento12@hotmail.com
mailto:hostels@tmhostels.com
mailto:hostels@tmhostels.com
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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 

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 – 18H30
sábaDOs e ferIaDOs: 10H00 – 13H00 / 13H30 – 18H30
DOMIngOs: 10H00 – 13H00
 
praça De s. tIagO
4810 – 300 gUIMarães
tel.: 253 421 221
tlM.: 965 025 234
eMaIl: 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

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

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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