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Abril é mês de celebrações. No 
calendário religioso, assinala-se 
a celebração da Páscoa. No civil, 
comemora-se um ano mais da 
“Revolução dos Cravos”. A estes factos 
não é a agenda cultural deste mês 
alheia. Para celebrar a primeira, tem 
início no dia 4 de abril (prolongando-se 
até ao dia 16) o Ciclo de Concertos 
de Páscoa. Em vários espaços da 
cidade (Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo, Igreja de Nossa Senhora da 
Oliveira, Igreja de S. Francisco, Paço 
dos Duques de Bragança e Centro 
Cultural Vila Flor), serão apresentadas 
várias propostas musicais das quais 
destacamos o concerto da Orquestra 
Jovem dos Conservatórios Oficiais de 
Música (12 de abril, 21h30, Grande 
Auditório do CCVF) e “Sancta Víscera 
Tua” (16 de abril, 21h30, Igreja de S. 
Francisco), uma peça cénica e sonora 
construída com base nos arquétipos da 
Via Sacra, com a direção de Jonathan 
Saldanha e a participação do projeto de 
comunidade “Outra Voz”. O programa 
completo deste ciclo, que pode ser 
consultado nesta agenda, beneficia 
de uma parceria estabelecida entre 
a Câmara Municipal de Guimarães 
e a Academia de Música Valentim 
Moreira de Sá, bem como do apoio da 
Igreja Venerável Ordem Terceira de S. 
Francisco. 
A 25 de abril cumprem-se 40 anos de 
revolução. Quatro décadas num leque 
alargado de iniciativas que pretendem 
assinalar a importância da data para o 
país. De entre os diversos momentos, 
destacamos a exposição “25 de Abril: 
40 anos de Liberdade”, a ter lugar no 
Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, e o 
programa especialmente preparado pelo 
movimento associativo vimaranense, 
através da Fábrica das Associações, 
intitulado “25 de Abril para sempre”. 
Em abril, destaque ainda para 
o WestWay Lab Festival 1.0, 
uma plataforma colaborativa de 

experimentação que pretende ser 
um estímulo para a criatividade.                  
O festival reunirá artistas consagrados e 
emergentes, nacionais e internacionais, 
que durante três semanas 
proporcionarão atividades como 
residências artísticas, oficinas criativas, 
showcases, concertos, workshops, 
masterclasses e talks. Esta é a primeira 
fase de um vasto programa que terá 
continuação em maio, junho e julho, e 
que pretende fomentar o aparecimento 
de uma nova classe criativa na região. 
Nesta primeira etapa, destacam-se os 
concertos dos Clã e Peixe:avião e a 
apresentação do trabalho desenvolvido 
durante as residências artísticas nos 
showcases que terão lugar no Bairro de 
Couros. O WestWay Lab Festival é uma 
organização d’A Oficina. 
No mês generoso que é abril, estamos 
convictos que desfrutarão do programa 
que vos apresentamos.

José Bastos
Abril 2014
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COmEmORAçõES 
DOS 40 ANOS DO 
25 DE AbRIL
Arquivo municipAl 
Alfredo pimentA
EXPOSIÇÕES

A pARTIR DE 21
SEG. A SEx. / 9h15 E 12h45-14h15 E 17h45
25 DE ABRIL: 40 ANOS DE 
LIBERDADE
O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta 
promove, no âmbito das comemorações do 
40º aniversário do 25 de Abril, a exposição 25 
de Abril:40 Anos de Liberdade. 
Quatro décadas depois daquela madrugada, 
pretendemos relembrar Abril, não apenas 
como uma data, mas como um marco da 
história e da liberdade do nosso país.
Esta exposição retrata alguns dos 
acontecimentos nacionais mais marcantes, 
o modo como foram vivenciados nas ruas e 
pela população portuguesa, em particular pela 
vimaranense.
entrada livre
Inauguração dIa 21 abrIl às 17h.00
aberto ao públIco no dIa 25 de abrIl das 15h.00-18h.00

SEx 25 | 15h00-18h00 
O 25 ABRIL EM GUIMARÂES: 
pROjEçãO DE víDEO
No dia 25 de abril, o Arquivo Municipal Alfredo 
Pimenta, projetará um conjunto de vídeos que 
revelam a celebração, em Guimarães, de tão 
emblemático acontecimento.
entrada livre

AssembleiA municipAl 
SEx 25 | 11h00
SESSãO SOLENE DA 
ASSEMBLEIA MUNIcIpAL 
Jovens Cantores de Guimarães 
PAC - PLATAFORMA DAS ARTES E 
CRIATIVIDADE

oficinA 
07 A 17 
6 > 12 AnOS

Há ABRIL! E AGORA? 
Programa de férias
Este ano Abril faz 40 anos… Dedicamos o 
programa de férias desta páscoa à celebração 
da Liberdade, da que temos e da que 
gostaríamos de ter. Festejamos a liberdade 
de expressão e o seu impacto; viajamos da 
palavra codificada à palavra difundida. Há 
Abril! E agora? Como pode a linguagem ser 
usada na defesa da liberdade, na perseguição 
de utopias, no estabelecimento de princípios 
fundamentais da liberdade individual e 
coletiva? Que manifestos têm crianças entre 
os 6 e os 12 anos a fazer? Que pontos de 
vista querem expor?
No último dia de cada semana, o espaço 
abre-se às famílias e o trabalho produzido é 
partilhado.

 
SEMANA 1 
07 A 11 
pALAvRAS pARA qUê?...
teatro de Ferro
Palavras para quê?... é uma oficina teatral 
orientada pelo Teatro de Ferro sobre a noção 
de liberdade de expressão e como esta atua 
na organização da sociedade e na construção 
do indivíduo. Palavras para quê? O que fazer 
com as palavras? Na poesia, na política, no 
espaço público, na conversa?
Leituras e discussões, canções, danças, 
brincadeiras sobre coisas sérias e outras 
experiências serão a matéria-prima para um 
percurso partilhado por crianças e artistas 
convidados do TdF.

 
SEMANA 2
14 A 17
EMISSõES DA LIBERDADE
rádio manobras
Produção de Cartazes
andré Cruz e João Guedes – 
studio dobra
Emissões da Liberdade é uma oficina de rádio 
experimental que pretende, passando pela 
história e técnicas da rádio, desenvolver o 
pensamento crítico. Imagina que vivemos num 
país sem liberdade. Não podes dizer tudo. Há 
conteúdos proibidos. Como fazes para dizer o 
que pensas, para dizer o que tens que dizer? 
Um dia, podes finalmente emitir em liberdade. 
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Quais são as tuas escolhas?
A mesma orientação seguiremos na produção 
de cartazes e outros materiais gráficos, onde 
poderemos dizer tudo o que quisermos, 
mas tendo em atenção se nos é permitido 
fazê-lo ou não... Assim, vamos brincar 
entre a codificação e a exposição clara das 
mensagens. No fim poderemos distribuir estes 
materiais pela cidade!

25 de Abril p’rA sempre
movimento AssociAtivo
SÁB 5 | 14h00
TORNEIOS DESpORTIvOS 
(FUTSAL) 
5 a 25 (fins-de-semana) 
RInguE DESPORTIVO DO CAR 
Org.: Casa da Juventude de Guimarães.

21h00 
INAUGURAçãO DA ExpOSIçãO 
ALUSIvA A cARLOS pAREDES, 
O MESTRE DA GUITARRA 
pORTUGUESA 

21h30 
TERTúLIA SOBRE A FIGURA 
E OBRA DE jOSé cARLOS 
ARy DOS SANTOS, cOM A 
pRESENçA DE ALBERTO 
BENFEITA, BIOGRAFO DO pOETA 
E cOMpOSITOR 

22h00 
AcTUAçãO DA ASSOcIAçãO 
jOSé AFONSO E DO cOLEcTIvO 
“O qUE FAz FALTA”
VACA nEgRA
Org.: Vaca Negra

QUA 9  | 21h30
TERTúLIAS INTERGERAcIONAIS
COnVíVIO
Org.: Cineclube e Convívio

QUI 10 15h00
ExIBIçãO DA pEçA DE TEATRO 
“pORTUGAL AMORDAçADO”
ESCOLA DE MOnTE LARgO
Org.: OsMusiké

SEx 11 | 17h00 - 19h00
LANçAMENTO DO LIvRO         
“OS RApAzES DOS TANqUES”
MILEnáRIO 

21h30
AUDIçãO MUSIcAL DA EScOLA 
DE MúScIA pROFESSOR jOSé 
NEvES
MILEnáRIO 
Org.: CAR

SÁB 12 | 16h00
INAUGURAçãO DA ExpOSIçãO 
“AS pORTAS qUE ABRIL ABRIU” 
CASA DA MEMORIA 
Org.: CICP

A pARTIR 12
ExpOSIçãO “O 25 DE ABRIL 
vISTO pELAS cRIANçAS” 
CASA DA MEMORIA 
Org.: OsMusiké

TER 15 | 21h45
ExIBIçãO DO FILME “cHOvE EM 
SANTIAGO”
PEquEnO AuDITóRIO CCVF
Org.: Cineclube e A Oficina
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QUA 16 | 21h30
DEBATE pORTUGAL, ABRIL E AS 
EUROpAS
CAR
Org.: CAR

QUI 17 | 18h00
ApRESENTAçãO púBLIcA 
DO LIvRO “NOvAIS TEIxEIRA, 
cRóNIcAS DA II REpúBLIcA 
ESpANHOLA”
SOCIEDADE MARTInS SARMEnTO
Org.: SMS 

21h45
ExIBIçãO DO FILME “GUERRA 
OU pAz” DE RUI SIMõES
Org.: Cineclube 

SEx 18 | 21h30
TERTúLIAS INTERGERAcIONAIS 
ASSOCIAÇãO CRuz DE PEDRA
Org.: Cineclube

QUA 23 | 21h45
cINEMA - ExIBIçãO DO FILME 
“THE pOwER OF SONG” E 
TERTúLIA
CAAA
Org.: Cineclube e CAAA 

QUA 24  | 21h30 
cONFERêNcIA “pROFESSOR 
DOMESTIcADO cOLONIzADOR: 
(RE)pENSAR ESTRATéGIA”
LAB
Org.: Laboratório das Artes 

21h00
DESFILE ASSOcIATIvO DAS 
DIvERSAS ASSOcIAçõES à 
pRAçA DO MUNIcIpIO
PRAÇA DO MunICIPIO
Org.: Fábrica das Associações

21h30
cONcERTO “AS pORTAS qUE 
ABRIL ABRIU” 
PRAÇA DO MunICIPIO
Org.: Vaca Negra, CAR e Asas de Palco, com 
a participação dos alunos do Centro Escolar de 
Urgeses, Coro de Ponte e artistas vimaranenses. 
(distribuição do flyer da Grisu)

QUI 25 | 10h00
TORNEIO DE xADREz
CAR
Org.: CAR
 
14h30
pEDDy pAppER pELAS 
ASSOcIAçõES
Org.: C.Juventude de Guimarães  

15h00
FLASH MOB cOM cRUz DE 
pEDRA; TEATRO DE RUA cOM A 
jOvIDEM;  cONcERTO: ARTISTAS 
vIMARANENSES; ANIMAçãO E 
pINTURA AOS MAIS NOvOS
CORETO DO JARDIM DA ALAMEDA DE 
SãO DâMASO
Org.: Jovidem, CAR, Cruz de Pedra e AMVMS.

17h30
INAUGURAçãO DA ExpOSIçãO 
“cULTURARTE E RESISTêNcIA” 
A partir de 25 de Abril a 4 de maio
CICP
Org.: CICP
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18h30
LANçAMENTO DA FANzINE 
CAAA
Org.: Ó Da Casa 

21h30
cONcERTO DE ARLINDO 
cARvALHO cOM pARTIcIpAçãO 
DE TERESA FERNANDES, LUIS 
ALMEIDA E ... 
PEquEnO AuDITóRIO DO CCVF
Org.: Vaca Negra

22h00
pOESIAS E IMAGENS DE ABRIL
ASSEMBLEIA DE guIMARãES
Org.: Asas de Palco; Assembleia de Guimarães; 
Cineclube

 
26 | 15h00
cAFé jAzz 25 
MILEnáRIO 

16h00 
cAFé jAzz 25 
CAFé OSCAR 

17h00
cAFé jAzz 25 
COCOnuTS 

18h00
cAFé jAzz 25 
COnVIVIO 
Org.: Convívio

21h30
cINEMA - ExIBIçãO DO FILME 
“AFIRMA pEREIRA” DE ANTóNIO 
TABUccHI
OLIVEIRA Ou ASSEMBLEIA DE 
guIMARãES
Org.: Cineclube

TER 29 | 21h45
ExIBIçãO DO FILME “ESTA 
TERRA é MINHA”
PEquEnO AuDITóRIO DO CCVF
Org.: Cineclube e A Oficina

QUA 30 | 22h00 
GRANDE FESTA DE ABRIL - 
cONcERTOS E Dj’S 70’S
CAR
Org.: CAR
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QUA 2 E  QUA 16
NOITES DE qUIz
CASA AMARELA 

ATÉ 4
D. AFONSO HENRIqUES - 
ILUSTRAçõES DE vAScO 
cARNEIRO
conjunto de desenhos de autoria de vasco 
carneiro, produzidos no âmbito da exposição 
“d. Afonso Henriques: “o dux que se fez rei” 
e que retratam momentos marcantes da vida 
deste monarca e alguns dos castelos que 
foram edificados durante o seu longo reinado.
seg. a sex. / 9h15 e 12h45-14h15 e 17h45
entrada livre.
ARquIVO MunICIPAL ALFREDO 
PIMEnTA

QUI 3
22h00
MIGUEL RIBEIRO
STAnD uP COMEDY
CASA AMARELA 

SEX 4
10h30
zARAFA
CInEMA
BIBLIOTECA MunICIPAL RAuL 
BRAnDãO 

21h30
ORFEãO DO c.c.D. DA cOELIMA
COnCERTOS DE PáSCOA
IgREJA DE nOSSA SEnhORA DO 
CARMO
Org.: Câmara Municipal de Guimarães 

24h00
CCVF / CAFé COnCERTO
MÚSICA 

cícERO

SÁb 5

MINI OLIMpíADAS 
PISTA DE ATLETISMO géMEOS 
CASTRO 

vISITAS GUIADAS
11h00
PAÇO DOS DuquES DE BRAgAnÇA
15h00 
MuSEu DE ALBERTO SAMPAIO 
custo: 6€ 
inscrições no paço dos duques de bragança
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SÁb 5

21h00
vIII SERENATAS AO BERçO 
FESTIVAL DE TunAS FEMInInAS
AuDITóRIO nOBRE DA unIVERSIDADE 
DO MInhO - AzuRéM, guIMARãES
Org.: Tun’Obebes - Tuna Feminina de Engenharia 
da Universidade do Minho

21h30
GRUpO cORAL DE pONTE E 
GRUpO cORAL DE pEvIDéM
COnCERTOS DE PáSCOA
IgREJA DE nOSSA SEnhORA DA 
OLIVEIRA
Org.: Câmara Municipal de Guimarães

22h00 
cONcERTO ANA cAROLINA 
MuLTIuSOS DE guIMARãES

22h22
pEcHAKUcHA NIGHT 
GUIMARãES vOL.#7
COnFERÊnCIAS 
CCVF / CAFé COnCERTO
(programa completo em www.
pechakuchaguimaraes.blogspot.pt)
entrada livre 

DOm 6
21h45
A GRANDE BELEzA
TíTulo original: la grande 
Bellezza
CInEMA
De Paolo Sorrentino
Com Toni Servillo, Carlo Verdone e Sabrina 
Ferilli
gRAnDE AuDITóRIO CCVF
Org.: Cineclube de Guimarães 

17h00
TEATRO jUvENIL: MEU AMOR, 
DOí!
encenação: Marcela Fernandes e lIlIana sIlva
guIão: Marcela Fernandes
representação: gapet grupo de aMIgos para a 
eternIdade do teatro
SALãO PAROquIAL DE S. MARTInhO 
DE CAnDOSO
Org.: NCUlturas 

SEG 7 A  DOm 13 

24º cAMpEONATO DA EUROpA 
DE TRAMpOLIM/DUpLO MINI 
TRAMpOLIM E TUMBLING
MuLTIuSOS DE guIMARãES
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SEG 7 A QUI 17
ExpOSIçãO DE DESENHO 
DE ALUNOS DA EScOLA 
DE ARqUITEcTURA DA 
UNIvERSIDADE DO MINHO 
«guimarães e seus “lugares 
de memória”» 
DIA InTERnACIOnAL DE MOnuMEnTOS E 
SíTIOS 2014 – 18 DE ABRIL 2014 
“LugARES DE MEMóRIA”
ARquIVO MunICIPAL ALFREDO 
PIMEnTA
Org.: Câmara Municipal de Guimarães 
Parceria: Escola de Arquitectura da Universidade 
do Minho 
Apoio: Fraterna - Centro Comunitário de 
Solidariedade e Integração Social, Ciprl

QUA 9
21h30
jAIME
FIcha tÉcnIca
realIzação : antónIo-pedro vasconcelos
Interpretação : Fernanda serrano, JoaquIM leItão, 
nIcolau breyner, saúl Fonseca e sandro sIlva
CInEMA nA CASA
CASA AMARELA 

QUI 10
21h45
TAL pAI, TAL FILHO
TíTulo original: soshiTe 
chichi ni naru
CInEMA
De Hirokazu Koreeda
Com Masaharu Fukuyama, Machiko Ono e 
Yôko Maki
gRAnDE AuDITóRIO CCVF
2013 | 120 MIn | M/12 | Jap
Org.: Cineclube de Guimarães

SEX 11
11h00
vISITAS GUIADAS AO cENTRO 
HISTóRIcO: 
DIA InTERnACIOnAL DE MOnuMEnTOS E 
SíTIOS 2014 – 18 DE ABRIL 2014 
“LugARES DE MEMóRIA”
Org.: Direcção-Geral do Património Cultural  

21h30
ORqUESTRA DE SOpROS 
DA AcADEMIA DE MúSIcA 
vALENTIM MOREIRA DE Sá
COnCERTOS DE PáSCOA
PAÇO DOS DuquES DE BRAgAnÇA
parceria: Academia de música valentim 
moreira de sá
Org.: Câmara Municipal de Guimarães

SÁb 12
PAC / CIAJg
SáBADOS EM FAMíLIA

ANTóNIO FONTINHA
públIco-alvo dos 4 aos 12 anos 
horárIo 16h00 
tIvIdade suJeIta a Marcação prÉvIa coM 48h de 
antecedêncIa atravÉs do 
e-MaIl servIcoeducatIvo@aoFIcIna.pt

21h30
Oj.cOM - ORqUESTRA jOvEM 
DOS cONSERvATóRIOS OFIcIAIS 
DE MúSIcA
COnCERTOS DE PáSCOA
gRAnDE AuDITóRIO DO CCVF
Org.: Câmara Municipal de Guimarães

22h00
pEIxE: AvIãO
MÚSICA 
PAC / BLACK BOX 
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23h00 
vIRAR DASqUINA
COnCERTOS
nuno Meneses | teclas
ana rodrIgues | voz
João cunha | baterIa
João alves | guItarra 
MárIo rIbeIro | baIxo
CASA AMARELA 
entrada livre

24h00
CCVF / CAFé COnCERTO
MÚSICA 

N’TOKO

DOm 13
17h00
ORqUESTRA E cORO DA 
AcADEMIA DE MúSIcA 
vALENTIM MOREIRA DE Sá
COnCERTOS DE PáSCOA
IgREJA DE S. FRAnCISCO
parceria: Academia de música valentim 
moreira de sá
Org.: Câmara Municipal de Guimarães

2º BTT DHI vILA DE SãO 
TORcATO
SãO TORCATO
Org.: Associação de Ciclismo do Minho

16h00
cONcERTO AO vIvO: HINcANTO
SALãO PAROquIAL DE S. MARTInhO 
DE CAnDOSO
Org.: NCUlturas 

21h45
NEBRASKA
TíTulo original: neBraska
CInEMA
De Alexander Payne
Com Bruce Dern, Will Forte e June Squibb
gRAnDE AuDITóRIO CCVF
2013 | 115 MIn | M/12 | eua
Org.: Cineclube de Guimarães

TER 15
21h45

cHOvE EM SANTIAGO
TíTulo original: il pleuT sur 
sanTiago
CInEMA
CICLO TEMáTICO: LIBERDADE
De Helvio Soto
Com John Abbey, Jean-Louis Trintignant e 
Bibi Andersson
PEquEnO AuDITóRIO CCVF
1975 | 112 MIn | M/12 | Fra/bul 

QUA 16
18h30
pALESTRA/cONvERSA cOM 
ASSOcIAçõES jUvENIS DE 
GUIMARãES  
«guimarães e seus “lugares 
de memória”»
DIA InTERnACIOnAL DE MOnuMEnTOS E 
SíTIOS 2014 – 18 DE ABRIL 2014 
“LugARES DE MEMóRIA”

orador/coordenador: arqtº 
Miguel Frazão 
AuDITóRIO (SEquEIRO) DA 
FRATERnA, SITA nA TRAVESSA VILA 
VERDE EM COuROS
Org.: Direcção-Geral do Património Cultural  
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21h30
SANcTA víScERA TUA 
C/ PartiCiPação do ProJeto de 
Comunidade outra voz  + sooPa
DIREçãO, COMpOSIçãO: JONAThAN SALDANhA
ENCENAçãO: JONAThAN SALDANhA, CATARINA 
MIRANDA
COnCERTOS DE PáSCOA
IgREJA DE S FRAnCISCO 
Apoio: Igreja Venerável Ordem Terceira de             
S. Francisco e a A Oficina - Centro de Artes e 
Mesteres Tradicionais de Guimarães
Org.: Câmara Municipal de Guimarães
estrada gratuita sujeita à lotação dos 
espaços.

QUI 17
16h00 
vISITAS GUIADAS AO cENTRO 
HISTóRIcO: 
DIA InTERnACIOnAL DE MOnuMEnTOS E 
SíTIOS 2014 – 18 DE ABRIL 2014 
“LugARES DE MEMóRIA”
Org.: Direcção-Geral do Património Cultural

AMAURy MORAES
STAnD uP COMEDY
CASA AMARELA 

21h45
GUERRA OU pAz 
TíTulo original: guerra ou 
paz
CInEMA
De Rui Simões
Com António Setas, José Mena Abrantes, 
Luis Cília e Eduardo Lourenço
gRAnDE AuDITóRIO CCVF
2013 | 97 MIn | M/12 | por

SÁb 19
22h00
cLã
MÚSICA 
CCVF / gRAnDE AuDITóRIO 
23h00 
THE AcOUSTIc FOUNDATION
COnCERTOS
Marta olIveIra | voz
davId eusÉbIo | guItarra
rIcardo FIdalgo | baIxo
speedy | baterIa
CASA AMARELA 
entrada livre 

24h00
NáSTIO MOSqUITO
MÚSICA
CCVF / CAFé COnCERTO 

A PARTIR DE 21
cARTAzES DO 25 DE ABRIL 
EXPOSIÇãO
ARquIVO MunICIPAL ALFREDO 
PIMEnTA
seg. a sex. / 9h15 e 12h45-14h15 e 17h45
entrada livre. 

A PARTIR DE 22
25 DE ABRIL: 40 ANOS DE 
LIBERDADE
EXPOSIÇÕES
seg. a sex. / 9h15 e 12h45-14h15 e 17h45
entrada lIvre
Inauguração dIa 21 abrIl às 17h.00
aberto ao públIco no dIa 25 de abrIl das 15h.00-18h.00
ARquIVO MunICIPAL ALFREDO 
PIMEnTA 
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QUA 23
A pRIMAvERA. -  cAMINHO, 
1997
DIA MunDIAL DO LIVRO E DOS DIREITOS DE 
AuTOR 
BIBLIOTECA DO COMPLEXO 
MuLTIFunCIOnAL DE COuROS 

21h30
NOITE DE pOESIA
OuTRAS ATIVIDADES
CASA AMARELA

QUI 24
 21h45 
“vOzES EM LIBERDADE Iv” 
ESPETáCuLO MuSICAL
BAnhOS VELhOS  CALDAS DAS 
TAIPAS
Org.: Núcleo de Estudos 25 de Abril

A PARTIR DE 25
TERRAS DO AvE
domingos silva
EXPOSIÇãO DE PInTuRA E ESCuLTuRA
ChELLO’S RESTAuRAnTE BAR
t.: 253 547 307 / 919 001 604
www.chellos.net
Org.: Alberto D’Assumpção e ChelLo’s 
Restaurante Bar
horárIo:terça a quInta:  12h30 às 15h00 -19h30 às 
22h00
sexta e sábado das 12:30 às 15:00 e das 20:00 às 23:00
doMIngo das 12:30 às 15:00

SEX 25
COMEMORAÇÕES DOS 40 AnOS DE 25 DE 
ABRIL

EDUcAR pARA A LIBERDADE
EXPOSIÇÕES
Org.: Paço dos Duques de Bragança e Castelo 
de Guimarães

COMEMORAÇÕES DOS 40 AnOS DE 25 DE 
ABRIL 

cApITãES DE ABRIL
PROJEÇãO DO FILME. 
Colaboração do Cineclube de Guimarães
Org.: Paço dos Duques de Bragança e Castelo 
de Guimarães

15h00 
“LIvRE cOM UM LIvRO” 
BAnhOS VELhOS CALDAS DAS 
TAIPAS
para mais informações podemos ser 
contactados através do nosso blogue 
nucleoestudos25abril.blogspot.com, ou 
através do e-mail ne25abril@gmail.com.
Org.: Núcleo de Estudos 25 de Abril

15h00-18h00
O 25 ABRIL EM GUIMARÂES: 
pROjEçãO DE víDEO
no dia 25 de abril, o Arquivo municipal Alfredo 
pimenta, projetará um conjunto de vídeos que 
revelam a celebração, em Guimarães, de tão 
emblemático acontecimento.
entrada livre
ARquIVO MunICIPAL ALFREDO 
PIMEnTA

23h00 
cANçõES DE ABRIL
vários artistas 
COnCERTOS
CASA AMARELA 
entrada livre
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SEX 25 A QUA 30
“LIBERDADE é… cRIA O TEU 
MURAL” 
EXPOSIÇãO
InSTITuTO DO DESIgn DE guIMARãES
Org.: Núcleo de Estudos 25 de Abril

A PARTIR 26

inAuGurAÇÃo Às 18H00

ESqUíROLAS / pEDRO TUDELA
EXPOSIÇãO
CCVF / PALáCIO VILA FLOR

A cOMpOSIçãO DO AR
COLEçãO pERMANENTE E OUTRAS OBRAS
EXPOSIÇãO 
PAC / CIAJg / SALAS #1-8 

inAuGurAÇÃo Às 22H00

cARLOS RELvAS / 100 
FOTOGRAFIAS 
pAISAGENS, (AUTO)RETRATOS, 
OBjETOS E ANIMAIS 
EXPOSIÇãO
PAC / CIAJg / SALAS #09 E 11 

jAROSŁAw FLIcIŃSKI 
PInTuRAS SOBRE PAREDE 
THIS IS ALL VERY WELL... | ISTO ESTÁ TUDO 
MUITO BEM... 
YOU HAVE ONLY GOT TO TELL IT... | TENS 
APENAS DE O DIZER... 
EXPOSIÇãO
PAC / CIAJg / SALAS #10
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inAuGurAÇÃo Às 22H00

ERNESTO DE SOUSA E A ARTE 
pOpULAR 
em Torno da eXposiÇão 
BarrisTas e imaginÁrios 
EXPOSIÇãO
PAC / CIAJg / SALAS #09 E 11

SÁb 26

24h00
CCVF / CAFé COnCERTO
MÚSICA

FLAK

DOm 27
11h00
NOS 40 ANOS DO 25 DE ABRIL: 
REENcONTRO cOM jAIME SILvA
ASSEMBLEIA POPuLAR
PAC / BLACK BOX 

21h45
O cLUBE DE DALLAS
TíTulo original: dallas 
Buyers cluB
CInEMA
De Jean-Marc Vallée
Com Matthew McConaughey, Jennifer Garner 
e Jared Leto 
gRAnDE AuDITóRIO CCVF
2013 | 117 MIn | M/12 | eua

TER 29
21h45
ESTA TERRA é MINHA
TíTulo original: This land is 
mine
CInEMA
CICLO TEMáTICO: LIBERDADE
De Jean Renoir
Com Charles Laughton, Maureen O’Hara, 
George Sanders e Walter Slezak
pequeno audItórIo ccvF
1943 | 103 MIn | M/12 | eua
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ATIVIDADES CULTURAIS
POR enTiDADe PROMOTORA
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ARQUIVO 
mUNICIPAL 
ALFREDO 
PImENTA

vISITAS ORIENTADAS
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” 
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. 

TEMAS DISPOníVEIS:
1.“REPÚBLICA nA CIDADE”
2. “guIMARãES, uM Só POVO E uM Só 
COnCELhO” 
3. “D. AFOnSO hEnRIquES, O DuX quE SE 
FEz REI”
consulta em http://www.amap.com.pt

EXPOSIÇÕES
A pARTIR 22
25 DE ABRIL: 40 ANOS DE 
LIBERDADE
o Arquivo municipal Alfredo pimenta promove, no 
âmbito das comemorações do 40º aniversário do 
25 de Abril, a exposição 25 de Abril:40 Anos de 
liberdade. 
quatro décadas depois daquela madrugada, 
pretendemos relembrar Abril, não apenas como 
uma data, mas como um marco da história e da 
liberdade do nosso país.
esta exposição retrata alguns dos acontecimentos 
nacionais mais marcantes, o modo como 
foram vivenciados, nas ruas e pela população 
portuguesa em particular pela vimaranense
seg. a sex. / 9h15 e 12h45-14h15 e 17h45
entrada livre
inauguração dia 21 Abril às 17h.00
Aberto ao público no dia 25 de abril das 15h.00-
18h.00

A pARTIR 21
cARTAzES DO 25 DE ABRIL 
seg. a sex. / 9h15 e 12h45-14h15 e 17h45
Arquivo municipal Alfredo pimenta
entrada livre.

ATÉ 4 SEx
D. AFONSO HENRIqUES - 
ILUSTRAçõES DE vAScO cARNEIRO
conjunto de desenhos de autoria de vasco 
carneiro, produzidos no âmbito da exposição 
“d. Afonso Henriques: “o dux que se fez rei” 
e que retratam momentos marcantes da vida 
deste monarca e alguns dos castelos que foram 
edificados durante o seu longo reinado.
seg. a sex. / 9h15 e 12h45-14h15 e 17h45
entrada livre.

SEx 25 | 15h00-18h00
O 25 ABRIL EM GUIMARÂES: 
pROjEçãO DE víDEO
no dia 25 de abril, o Arquivo municipal Alfredo 
pimenta, projetará um conjunto de vídeos que 
revelam a celebração, em Guimarães, de tão 
emblemático acontecimento.
entrada livre



23

ATIVIDADES EDuCATIVAS

“FéRIAS DA páScOA NO 
ARqUIvO”
SEG 14 A QU 17 | 10h00 E 14h30
público-Alvo: 1.º e 2º ciclos do ensino básico.
Descrição: No âmbito das férias da Páscoa, 
desafiamos as crianças a idealizarem o 
tradicional “saco de amêndoas” ornamentado 
por uma das artes mais representativas do 
nosso concelho, o “Bordado de Guimarães”.
duração: 90 minutos
Grupos: mínimo de 5 pessoas e máximo de 15.

OuTRAS ATIVIDADES 
“UMA AvENTURA NO 
ARqUIvO… à cONqUISTA DE 
pORTUGAL”
Foram séculos e séculos de história antes 
que uma Pátria se tornasse um Estado 
Independente. Foi D. Afonso Henriques 
com suas façanhas guerreiras e através das 
vitórias politicas que conseguiu fundar a pátria 
portuguesa. Com esta atividade propomos a 
descoberta da história do nosso país.

“UMA AvENTURA NO 
ARqUIvO… AFONSO E SEUS 
cOMpANHEIROS”
D. Afonso Henriques é uma das figuras mais 
importantes da nossa história, a sua ligação a 
Guimarães é indiscutível. Contudo, será que 
o sucesso do seu reinado deve –se apenas 
ao seu enorme talento militar e politico? É 
na procura da resposta a esta questão que 
vamos dar a conhecer algumas das figuras 
mais importantes e mais próximas daquele 
que foi o nosso primeiro Rei.

“GENEALOGISTA pOR UM DIA”
Num “Arquivo” trabalham pessoas que são 
chamadas de “Arquivistas”, contudo existem 
outras profissões que estão ligadas aos 
arquivos. Nesta atividade damos a conhecer 
uma profissão com uma ligação muito 
estreita aos documentos de arquivos, a de 
genealogista. Vem participar na atividade e faz 
a tua árvore genealógica. 

“cOpISTA pOR UM DIA”
À semelhança do genealogista o ofício de 
copista está estreitamente ligado ao aos 
documentos que o Arquivo guarda. Eles 
realizavam belíssimas obras de arte, tal como 
comprovam alguns documentos iluminados 
existentes no Arquivo. Vem fazer uma 
travessia no tempo e, por um dia, torna-te um 
copista e realiza a tua iluminura.

“vAMOS cONHEcER A 
RAINHA… D. MARIA II”
A ligação da Rainha D. Maria II a Guimarães 
prende-se, sobretudo com o facto de ter 
sido ela que elevou a “Vila de Guimarães” 
à categoria de “Cidade”. Partindo do relato 
existente aquando sua visita a Guimarães, 
vem a conhecer não só a “Rainha”, mas 
também a mulher e a mãe. Propomos a 
realização de uma atividade de expressão 
plástica alusiva à sua figura enquanto mulher.
InForMações geraIs das atIvIdades:
seg. a sex. / 10h00 e 14h30 (2 sessões por dIa)
públIco-alvo: 1.º e 2º cIclos do ensIno básIco.
duração: 90 MInutos.
grupos: MínIMo de 5 pessoas e MáxIMo de 15.
atIvIdades são gratuItas. 
(Marcação prÉvIa obrIgatórIa) 
MaIs InForMações: www.aMap.coM.pt.
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ASSOCIAçãO DE 
CICLISmO DO 
mINhO

DOM 13
2º BTT DHI vILA DE SãO 
TORcATO
SãO TORCATO
O programa do 2º BTT DHI Vila de São 
Torcato inclui um período para treinos 
entre as 9 e as 12h00, realizando-se uma 
manga de qualificação às 13h00 e a manga 
final (sistema de manga única) às 15h00. 
A cerimónia de entrega de prémios está 
marcada para as 17h00. Na véspera da 
competição o circuito estará aberto para 
treinos (sem transporte da organização) e a 
participação na prova é gratuita para atletas 
federados.
O 2º BTT DHI Vila de São Torcato tem o apoio 
da Junta de Freguesia de São Torcato, FPC, 
IPDJ, Cision, Arrecadações da Quintã, , Bike 
Magazine (revista oficial), acmTV (televisão 
oficial da ACM).
No ano passado, Paulo Santos sagrou-se 
vencedor do 1º BTT DHI Vila de São Torcato 
na categoria de elites. Na estreia da nova 
pista de Down Hill da Vila de São Torcato 
também venceram Ana Leite (femininos), 
Fernando Silva (juniores), Rui Silva (veteranos 
A), José Carneiro (Veteranos B+C), Diogo 
Pinto (cadetes), José Carlos Oliveira 
(promoção) e Restauradores da Granja - 
Centro Óptico de Fafe (equipas).
mais informações: Associação de ciclismo do 
minho (www.acm.pt).

bIbLIOTECA 
mUNICIPAL RAUL 
bRANDãO
horárIo: 16 de seteMbro a 14 de Julho 
segunda a sexta: das 09h30 às 18h30 
sábado: das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 
15 de Julho a 15 de seteMbro 
segunda a sexta: das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 
18h30 
sábado: encerrada
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.

hORA DO COnTO
jEFFERS, OLIvER. O INcRívEL 
RApAz qUE cOMIA LIvROS. 
LISBOA: ORFEU NEGRO, 2006.
TER 08 | 10h30 E 15h00
TER 22 | 10h30 E 15h00

TEATRO DE FAnTOChES
TORRADO, ANTóNIO. O 
cOELHINHO BRANcO. LISBOA: 
pLáTANO, 1983.
QUA 09 | 10h30 E 15h00

OFICInA PLáSTICA
QUI 10 | 10h30 E 14h30
O cOELHO TANGRAM 
elaboração de um postal sobre a Páscoa 
onde poderão trabalhar o recorte, a colagem 
e a pintura, criando momentos divertidos.
públIco-alvo: crIanças coM Idades entre os 5/10 anos
duração: 60 MInutos.
nº de partIcIpantes: InscrIção gratuIta (MínIMo de 
5 partIcIpantes), coM Marcação prÉvIa na secção 
InFantIl, atravÉs do teleFone 
253 421262 ou eM www.bMrb.pt .
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CInEMA
SEx 04 | 10h30
zARAFA
falado em português; maiores de 6 anos; 
75 min. 

SEx 11 | 10h30
ScOOBy-DOO: A MáScARA DO 
FALcãO
falado em português; maiores de 6 anos; 
73 min.

bmRb - PÓLO DE 
PEVIDÉm
hORA DO COnTO
qUENTAL, cRISTINA. cIcLO DO 
LIvRO. ALFRAGIDE: EDIçõES 
GAILIvRO, 2011.
TODOS OS DIAS:  09h45 E DAS 14h15 

TEATRO DE FAnTOChES
TORRADO, ANTóNIO. O 
cOELHINHO BRANcO. LISBOA: 
pLáTANO, 1983.
QUA 02 | 11h00

21 A 30 
MARcADORES MARADOS | 
ATELIê
Para comemorar o Dia Internacional do Livro 
Infantil (2 abril) e o dia Mundial do Livro e do 
Direito de Autor (23 abril) vamos realizar um 
ateliê de construção de marcadores de livros 
personalizados.
nota: As inscrições, limitadas a 30 
participantes, serão aceites até 15 de abril, 
no polo de pevidém ou através do telefone     
253 438 370.

EXPOSIÇÕES
“HISTóRIA DO LIvRO”

bmRb - PÓLO 
DAS TAIPAS
hORA DO COnTO
cOMO é qUE O pORcO-vELUDO 
SE TORNOU NO pORcO-
ESpINHO?. IN “HISTóRIAS 
MARAvILHOSAS pARA cRIANçAS 
cURIOSAS”. pORTO: cIvILIzAçãO 
EDITORA, 2005.
01, 08, 15, 22 E 29  àS 10H00

TEATRO DE FAnTOChES
QUA 23 | 11h00
TORRADO, ANTóNIO. O 
cOELHINHO BRANcO. LISBOA: 
pLáTANO, 1983.

EXPOSIÇÕES
“A REvOLUçãO DAS LETRAS”

SEG 7
“DIA INTERNAcIONAL DOS 
MOINHOS”
Esta exposição conta com a apresentação 
da miniatura de um moinho e uma vasta 
compilação de informação sobre os mesmos: 
sistemas de moagens, moinhos do rio Âncora, 
de Maré da Ria Formosa, de Maré do Cais das 
Faluas; Objetos originais e ferramentas cedidos, 
gentilmente, por Hilário Rocha.
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ATIVIDADES DE PáSCOA
SEG 14 
cOELHO FOFãO FEITO EM 
ALGODãO
Utilizando técnicas de pintura, colagem e 
muita imaginação, nasce um lindo Coelho 
fofão, que irás levar contigo.       

TER 15
O cANTO DO GALO
Hora do Conto, de Veronique Tardivel.
 
QUA 16 
O pINTO pATUDO
Utilizando materiais como a cartolina e 
EVA, os meninos irão construir uma linda 
embalagem para os ovinhos desta Páscoa.           
públIco-alvo: crIanças do 1º cIclo
horárIo: 10h00 - 12h00 / 15h00 - 17h00
nota: InscrIções gratuItas, coM lIMIte de 20 
partIcIpantes por sessão, atÉ dIa 10 de abrIl no polo 
das taIpas ou atravÉs do
teleFone 253 570 043.

bmRb - PÓLO DE 
LORDELO
hORA DO COnTO
TODOS OS DIAS àS 11h00
SOARES, LUISA DUcLA. OS 
OvOS MISTERIOSOS. pORTO: 
AFRONTAMENTO, 2006.

TEATRO DE FAnTOChES
QUA 30 | 11h00
TORRADO, ANTóNIO. O 
cOELHINHO BRANcO. LISBOA: 
pLáTANO, 1983.

MARcADORES DE LIvROS
ATELIÊ
Construção de marcadores de livros, 
utilizando a técnica de origami, com o formato 
de coelho da páscoa.

SAqUINHOS DE AMêNDOA
ATELIÊ
Elaboração de saquinhos, em forma de coelho, 
para guardar deliciosas amêndoas.
público-alvo: crianças do pré-escolar e 1º ciclo
Horário: a partir das 10h00
nota: inscrição gratuita, com marcação prévia 
até dia 9 de abril, no polo de lordelo ou 
através do telefone 252 873 530.

bIbLIOTECA DO 
COmPLEXO 
mULTIFUNCIONAL 
DE COUROS
t. 253511400
F. 253417997
s.  www.Fraterna.org
e. Fraterna@Fraterna.org
nota: todas as actIvIdades requereM Marcação prÉvIa.
horárIo: 
segunda: 09h00 às 12h3015h30 às 17h30
terça: 10h30 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

hORA DO COnTO
QUA 2 | 10h30
DIA DO LIVRO InFAnTIL 

HERvé LE GOFF/ HANSEL 
E GRETEL. – ALFRAGIDE: 
pUBLIcAçõES D. qUIxOTE, 2009

SÁB 5 | 10h30
jANINE ANcELET/ AS AvENTIRAS 
DE pINTAINHO. – cIvILIzAçãO, 
1986

QUA 23
DIA MunDIAL DO LIVRO E DOS DIREITOS DE 
AuTOR

A pRIMAvERA. -  cAMINHO, 
1997
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CInEMA
QUA 9 | 14h30
A LENDA DE MULAN
falado em português
maiores de 4anos
60 min. aprox.
AuDITóRIO DA FRATERnA

QUA 23 | 14h30
OS cAMINHOS DA LIBERDADE
falado em português
maiores de 6 anos
53 min. aprox.
AuDITóRIO DA FRATERnA

QUA 16 | 14h30 àS 17h00
ATELIER cRIAR E REcIcLAR – 
pINTAINHO 
BIBLIOTECA DO COMPLEXO 
MuLTIFunCIOnAL DE COuROS
n.º máx. de participantes: 10
valor da inscrição: €1,00
Atelier para crianças dos 06 aos 14 anos, 
para a elaboração de um pintainho feito de lã, 
utilizando a técnica do pompom.
inscrições até dia 15 de março.

CAFÉ ÓSCAR
MêS
LEANDRO vALE
PInTuRA

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

CÂmARA 
mUNICIPAL DE 
GUImARãES
ConCertos de 
PásCoa
SEx 4 | 21h30
ORFEãO DO c.c.D. DA cOELIMA
IgREJA DE nOSSA SEnhORA DO 
CARMO

SÁB 5 |  21h30
GRUpO cORAL DE pONTE E 
GRUpO cORAL DE pEvIDéM
IgREJA DE nOSSA SEnhORA DA 
OLIVEIRA

SEx 11 | 21h30
ORqUESTRA DE SOpROS 
DA AcADEMIA DE MúSIcA 
vALENTIM MOREIRA DE Sá
PAÇO DOS DuquES DE BRAgAnÇA
parceria: Academia de música valentim 
moreira de sá

SÁB 12 | 21h30
Oj.cOM
ORqUESTRA jOvEM DOS 
cONSERvATóRIOS OFIcIAIS DE 
MúSIcA
gRAnDE AuDITóRIO DO CCVF

DOM 13 | 17h00
ORqUESTRA E cORO DA 
AcADEMIA DE MúSIcA 
vALENTIM MOREIRA DE Sá
IgREJA DE S. FRAnCISCO
parceria: Academia de música valentim 
moreira de sá
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QUA 16 | 21h30
SANcTA víScERA TUA 
C/ PartiCiPação do ProJeto de 
Comunidade outra voz  + sooPa
DIREçãO, COMpOSIçãO: JONAThAN SALDANhA
ENCENAçãO: JONAThAN SALDANhA, CATARINA 
MIRANDA
COnCERTOS DE PáSCOA
IgREJA DE S FRAnCISCO 
Apoio: Igreja Venerável Ordem Terceira de             
S. Francisco e a A Oficina - Centro de Artes e 
Mesteres Tradicionais de Guimarães
Org.: Câmara Municipal de Guimarães
estrada gratuita sujeita à lotação dos 
espaços.

CASA AmARELA 
COnCERTOS
todos os concertos são de entrada lIvre e têM InícIo 
às 23h00.

 

 
SÁB 5
qUARTETO DANIEL GOMES
este quarteto é composto por músicos da 
Escola de Jazz do Porto e da ESMAE. Depois 
de vários anos a abordar repertório de Jazz e 
autores como Herbie Hancock e Miles davis 
seguem seu estudo com uma lenda de Jazz 
de seu nome Wayne Shorter.
Desde o Blues, Jazz, Bossa Nova ou funk.... 
o quarteto danIel goMes É coMposto por:
danIel goMes | contrabaIxo/baIxo electrIco
danIel tÉrcIo | baterIa
rIcardo MoreIra | pIano
lorenzo osorIa | saxoFone

 

SÁB 12 
vIRAR DASqUINA
Nascidos em 2010, os Virar Dasquina 
misturam vários estilos musicais, criando um 
género muito próprio. Um projecto jovem, 
mas com vários concertos dados em palcos 
notáveis. Aliando teclas, vozes, bateria, 
guitarra e baixo esta banda vai conquistando 
as palmas de todos os que os ouvem e 
cativando os curiosos e amantes de música. 
nuno Meneses | teclas
ana rodrIgues | voz
João cunha | baterIa
João alves | guItarra 
MárIo rIbeIro | baIxo

SÁB 19
THE AcOUSTIc FOUNDATION
The Acoustic Foundation revisita temas de 
referência com uma abordagem “unplugged” 
muito própria. O repertório da banda reflecte 
algumas das principais referências dos seus 
membros e, também por isso, dificilmente 
poderia ser mais variado: dos 50’s aos 
nossos dias, da pop ao rock, em inglês e em 
português.
Chuck Berry, Johnny Nash, Ottis Redding, 
Pearl Jam, Ornatos Violeta, The Beatles, 
Norah Jones, Amy Winehouse, Rádio Macau, 
Katy Perry, Ben E. King, Aurea, Peggy Lee, 
Sade, Johnny Cash, Creedence Clearwater 
Revival e Marvin Gaye são alguns dos nomes 
por onde passam as versões acústicas deste 
projecto. 
Marta olIveIra | voz
davId eusÉbIo | guItarra
rIcardo FIdalgo | baIxo
speedy | baterIa
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SEx 25
cANçõES DE ABRIL
vários artistas 

EXPOSIÇÕES

1 A 30
jUNTOS... A ExpOSIçãO
vIcENTE cODA E LEE FELIz
VICENTE CODA
O multimídia Vicente Coda apresentará uma 
nova fase de seu trabalho, juntamente com 
a artista Lee Feliz, dia 07 de Março, na Casa 
Amarela - Café Concerto, na cidade de 
Guimarães.
Procedente da geração dos anos noventa, 
do museu de arte moderna de Salvador-BA, 
o brasileiro Vicente Coda, sempre trilhou 
por caminhos de múltiplas linguagens 
contemporâneas. 
Pedagogo, especialista em arte educação, 
percursor do primeiro curso de extensão 
em arte contemporânea na cidade de 
Aracaju- Se. Coda em sua trajetória artística, 
já trabalhou com telas digitais, objetos, 
artesanatos e fotografias.
Agora o artista nos apresentará nesta 
exposição “MÁSCARAS”, pinturas que 
remetem influências do grafite, somada à 
atmosfera do cubismo, onde nos provoca o 
questionamento sobre a existência de uma 
linha divisória, entre o que realmente somos e 
o que representamos.

LEE FELIZ
Lee Feliz é uma artista autodidata, natural 
de Ermesinde e desde criança, sempre 
demonstrou muito gosto pela pintura. Hoje as 
suas obras nos revelam uma visão romântica 
através de traços sinuosos e de sublimes 
efeitos de cores, fazendo dela uma artista de 
um estilo peculiar.
As suas telas transmitem uma total 
responsabilidade ao assumir sentimentos 
inesperados e verdadeiros, jogando para o 
expectador a responsabilidade de ficar diante 
de seus próprios sentimentos.

 

1 A 30
ExpOSIçãO DE FOTOGRAFIA DE 
RUI DUARTE
Rui Duarte nasceu no Porto a 20 de Fevereiro 
de 1955, onde se licenciou em medicina. 
O interesse pela fotografia vem desde 
sempre, tendo-se iniciado como autodidata 
em todo o processo da fotografia a preto e 
branco em 1995, e assim se mantém desde 
então, sendo o seu contacto com as várias 
escolas e aprendizagem, feito através de 
uma já considerável biblioteca fotográfica, de 
técnicas e autores. É fotógrafo, coleccionador 
restaurador e conservador de máquinas 
fotográficas, nomeadamente modelos de fole, 
dos anos 1900 a 1950 e membro fundador da 
Associação cultural Espaço Quadrasoltas, 
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CInEMA nA CASA

QUA 9 | 21h30
jAIME
FIcha tÉcnIca
realIzação : antónIo-pedro vasconcelos
Interpretação : Fernanda serrano, JoaquIM leItão, 
nIcolau breyner, saúl Fonseca e sandro sIlva

STAnD uP COMEDY

QUI 3 | 22h00
MIGUEL RIRBEIRO
STAnD uP COMEDY

QUI 17
AMAURy MORAES

OuTRAS ATIVIDADES

QUA 23 | 21h30
NOITE DE pOESIA

 

2 E 16  
NOITES DE qUIz
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CICP - CENTRO 
INFANTIL E 
CULTURAL 
POPULAR

QUA E SEx | 22h00 àS 00h00
SÁB | 15h30 àS 18h30
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

CINECLUbE DE 
GUImARãES
t./F. 253 514 239
Morada:
largo da MIserIcórdIa, nº 19 – 2º
apartado 221
4810 – 269 guIMarães
e. InFo@cIneclubeguIMaraes.org

DOM 06 | 21h45
A GRANDE BELEzA
TíTulo original: la grande 
Bellezza
De Paolo Sorrentino
Com Toni Servillo, Carlo Verdone e Sabrina 
Ferilli
gRAnDE AuDITóRIO CCVF
2013 | 142 MIn | M/16 | Fra/Ita
Há já várias décadas que Jap Gambardella 
vive à sombra do enorme sucesso angariado 
com “O Aparelho Humano”, o seu único 
romance. Em Roma, onde reside, a sua 
existência tem sido um festival de luxos, 
prazeres e festas de todos os géneros. Apesar 
de sempre se ter considerado um homem 
feliz e realizado, agora, à beira do seu 65.º 
aniversário, Jap está consciente da futilidade 
das suas ambições. Assim, decidido a mudar 
o rumo da sua vida, regressa às memórias de 
um amor passado e resolve voltar a escrever 
um grande livro.
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QUI 10 | 21h45
TAL pAI, TAL FILHO
TíTulo original: soshiTe 
chichi ni naru
De Hirokazu Koreeda
Com Masaharu Fukuyama, Machiko Ono e 
Yôko Maki
gRAnDE AuDITóRIO CCVF
2013 | 120 MIn | M/12 | Jap
Ryota (Masaharu Fukuyama), um homem 
determinado, trabalhador e bem-sucedido, e 
a sua mulher, Midori (Machiko Ono), formam 
um casal com um projecto de vida ambicioso, 
que inclui proporcionar ao seu filho Keita, de 
seis anos, a melhor preparação para o futuro 
e todas as oportunidades para vencer na vida. 
Mas tudo muda no dia em que recebem um 
telefonema avassalador: houve uma troca na 
maternidade e, afinal, o filho que pensavam 
ser seu não o é. O filho biológico vive com 
um casal humilde que, embora não lhe falte 
com amor e bons valores, está longe de ter 
planos comparáveis aos de Ryota. Este pai 
de família vê-se assim forçado a questionar 
tudo, incluindo a própria condição de pai 
e educador, sem perder de vista os fortes 
laços familiares e o bem-estar emocional das 
crianças. Em simultâneo, vai ter de encontrar 
forças para lidar com o profundo dilema de 
ter de escolher entre a força do sangue ou 
do amor.

DOM 13 | 21h45
NEBRASKA
TíTulo original: neBraska
De Alexander Payne
Com Bruce Dern, Will Forte e June Squibb
gRAnDE AuDITóRIO CCVF
2013 | 115 MIn | M/12 | eua
Apesar do desencanto com a vida e da sua 
idade avançada, Woody Grant (Bruce Dern) 

decide fazer uma longa viagem, de Montana 
ao Nebraska, para reclamar um prémio de um 
milhão de dólares que julga ter ganho através 
de uma revista. Apesar do desacordo da 
esposa (June Squibb) e do resto da família, 
que o considera demente e pondera colocá-lo 
num lar de idosos, David (Will Forte), o filho, 
decide fazer-lhe a vontade e acompanhá-lo 
nessa jornada, mesmo ciente da inutilidade do 
projecto. Assim, durante esse percurso, pai 
e filho acabam por romper as barreiras que 
os anos se encarregaram de erguer, criando 
laços que há muito julgavam perdidos.

QUI 17 | 21h45
GUERRA OU pAz 
TíTulo original: guerra ou 
paz
De Rui Simões
Com António Setas, José Mena Abrantes, 
Luis Cília e Eduardo Lourenço
gRAnDE AuDITóRIO CCVF
2013 | 97 MIn | M/12 | por
Entre 1961 e 1974, 100.000 jovens 
portugueses partiram para a guerra nas ex-
colónias. No mesmo período, outros 100.000, 
saíram de Portugal para não fazer essa 
mesma guerra. Em relação aos que fizeram 
a guerra já muito foi dito, escrito, filmado. Em 
relação aos outros, não existe nada, é uma 
espécie de assunto tabu na nossa sociedade. 
Que papel tiveram esses homens que 
“fugiram à guerra” na construção do país que 
somos hoje? Que percursos fizeram? De que 
forma resistiram?
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DOM 27 | 21h45
O cLUBE DE DALLAS
TíTulo original: dallas 
Buyers cluB
De Jean-Marc Vallée
Com Matthew McConaughey, Jennifer Garner 
e Jared Leto 
gRAnDE AuDITóRIO CCVF
2013 | 117 MIn | M/12 | eua
EUA, 1985. Ron Woodroof (Matthew 
McConaughey) é um “cowboy” que sempre 
gostou de viver no limite... Até lhe ser 
diagnosticado o vírus VIH/sida e dado 30 
dias de vida. Após um período inicial de total 
negação da doença, começa a ser tratado 
com o antiviral AZT, o único medicamento 
autorizado, que quase o conduz à morte. 
É então que decide procurar tratamentos 
alternativos noutras partes do mundo, 
independentemente da possível ilegalidade do 
seu uso nos EUA. É desse modo que, com 
a ajuda da Dra. Eve Saks (Jennifer Garner), 
a sua médica, e de Rayon (Jared Leto), um 
travesti também infectado, Ron cria o Clube 
de Dallas (Dallas Buyers Club), cujo objectivo 
é fornecer os mesmos medicamentos a 
outras pessoas na mesma situação. O 
sucesso é de tal forma surpreendente que 
acaba por chamar a atenção das companhias 
farmacêuticas que, por razões económicas, 
começam a olhar para o Clube de Dallas 
como uma verdadeira ameaça ao seu império

CICLO TEMáTICO: LIBERDADE

TER 15 | 21h45
cHOvE EM SANTIAGO
TíTulo original: il pleuT sur 
sanTiago
De Helvio Soto
Com John Abbey, Jean-Louis Trintignant e 
Bibi Andersson
PEquEnO AuDITóRIO CCVF
1975 | 112 MIn | M/12 | Fra/bul

Um jornalista anda de carro pelas ruas de 
Santiago do Chile no dia 11 de setembro 
de 1973. Chove e ele observa a estranha 
movimentação nas ruas enquanto ouve 
notícias pelo rádio. Em flashbacks, são 
lembrados os anos do governo da Unidade 
Popular no Chile (1970-1973) e como foi 
tramado o golpe pelas Forças Armadas e 
todas as  sabotagens e boicotes que geraram 
desabastecimento e mobilizaram a classe 
média contra o governo de Salvador Allende.

TER 29 | 21h45
ESTA TERRA é MINHA
TíTulo original: This land is 
mine
De Jean Renoir
Com Charles Laughton, Maureen O’Hara, 
George Sanders e Walter Slezak
pequeno audItórIo ccvF
1943 | 103 MIn | M/12 | eua
Durante a Segunda Guerra Mundial, um 
país não especificado da Europa é invadido 
pelos nazis. O professor Albert Lory vive com 
a mãe. Covarde, ele é motivo de chacota 
por parte dos próprios alunos e poucos na 
cidade o respeitam. Albert é apaixonado por 
Louise Martin, namorada de George Lambert 
e irmã de Paul, que faz parte do movimento 
de resistência. Quando Paul é assassinado 
pelos invasores, a responsabilidade recai 
indevidamente sobre Albert que terá de provar 
a sua inocência.
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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: 08h30 às 00h30
sáb: 08h30 às 20h00
doM e FerIados: 14h00 às 20h00

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
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DIRECçãO 
- GERAL DO 
PATRImÓNIO 
CULTURAL  

dIa 
InternaCIonal de 
MonuMentos e 
sítIos 2014 – 18 de 
abrIl 2014 
“lugares de memória” 

pROGRAMA
SEx 11 | 11h00 
QUI 17 | 16h00 
vISITAS GUIADAS AO cENTRO 
HISTóRIcO: 
- InscrIções lIMItadas a eFetuar vIa: cultura@cM-
guIMares.pt  ou dIrectaMente no posto de turIsMo  
- ponto de partIda: câMara MunIcIpal de guIMarães 
(Junto à entrada prIncIpal) 
estas vIsItas não decorrerão se as condIções 
clIMatÉrIcas não o perMItIreM

QUA 16  | 18h30
cONvERSA cOM ASSOcIAçõES 
jUvENIS DE GUIMARãES  
«guimarães e seus “lugares 
de memória”»
orador/coordenador: arqtº 

Miguel Frazão 
AuDITóRIO (SEquEIRO) DA 
FRATERnA, SITA nA TRAVESSA VILA 
VERDE EM COuROS

7 A 17 
ExpOSIçãO DE DESENHO 
DE ALUNOS DA EScOLA 
DE ARqUITEcTURA DA 
UNIvERSIDADE DO MINHO 
« guimarães e seus 
“lugares de memória” » 
ARquIVO MunICIPAL ALFREDO 
PIMEnTA
Org.: Câmara Municipal de Guimarães 
Parceria: Escola de Arquitectura da Universidade 
do Minho 
Apoio: Fraterna - Centro Comunitário de 
Solidariedade e Integração Social, Ciprl

GUICUL
guIcul – guIMarães arte e cultura 
t. 253 424 700 F. 253 424 710
www.guIcul.pt
venda de bIlhetes
www.ccvF.pt 
www.guIcul.pt
oFIcIna.bIlheteIraonlIne.pt
www.Facebook.coM/guIcul (aplIcação “bIlheteIra 
guIcul”)
centro cultural vIla Flor
plataForMa das artes e da crIatIvIdade
loJas Fnac, el corte InglÉs, worten, sport zone
entIdades aderentes da bIlheteIra onlIne
toda a InForMação eM www.ccvF.pt

TER 01 A SÁB 19
VáRIOS LOCAIS

wESTwAy LAB FESTIvAL 1.0
O WestWay Lab Festival é uma plataforma 
colaborativa, um laboratório vivo e 
orgânico, de experimentação e estímulo 
à criatividade que pretende reunir, numa 
mesma cidade, artistas consagrados e 
emergentes, internacionais e nacionais, 
inovadores e puristas, durante duas semanas 
de criação musical, de vídeo, intervenção 
urbana, arquitetura e pensamento por via 
do desenvolvimento de atividades como 
residências artísticas, oficinas criativas, 
showcases, concertos, workshops, 
masterclasses e talks. Para dar resposta a 
esta intenção, e no sentido de desenvolver 
um projeto consistente e produtor de novos 
conteúdos criativos, organizou-se o evento 
em três momentos distintos, mas interligados:
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WstWY 1.0 (01 a 19 de abril) - três semanas 
de criação intensiva em residência com 
apresentação de resultados em formato 
showcase, concertos, talks, criação de 
vídeo e todo um programa dedicado ao 
conhecimento;
WstWY 2.0 (09, 10 e 11 de maio e 13, 14 
e 15 de junho) - extensão destas atividades 
no sentido de fomentar uma nova classe 
criativa na região, com ações de formação, 
informação, sensibilização e educação 
criativa;
WstWY 3.0 (04 e 05 de julho) - fruição por 
todos os públicos dos resultados de todo o 
trabalho desenvolvido, consubstanciando-
se numa grande mostra cultural, com 
apresentação de novas produções e 
cruzamentos artísticos.

TER 01 A SÁB 19
CEnTRO DE CRIAÇãO DE CAnDOSO

RESIDêNcIAS ARTíSTIcAS
Durante o WestWay Lab Festival, mais de 16 
artistas vão estar em residência no Centro de 
Criação de Candoso.
Oito cruzamentos, com direito a diálogos, 
arte e interculturalidade. Mais de 16 artistas 
regionais, nacionais e internacionais vão 
estar em trabalho durante o WestWay Lab 
Festival, constituindo oito formações musicais 
que, após duas semanas em residência, 
apresentarão o resultado do trabalho 
desenvolvido. Hermigervill, Ghost Capsules, 
Cairo Liberation Front, Guillermo de Llera, 
Coldair, The Weatherman são alguns dos 
nomes dos participantes. No âmbito destas 
residências serão promovidos workshops, 
ações de formação, visitas aos bastidores e 
espaços de diálogo (talks) com os artistas, 
criando-se elementos de aproximação entre 
os produtos gerados e o público.

QUI 10 E 17 | 18h00
SEx 11 E 18 | 18h00
CEnTRO hISTóRICO DE guIMARãES 

TALKS
Os finais de tarde, no Centro Histórico 
de Guimarães, convidam à conversa, em 
ambientes informais, juntando os artistas com 
a comunidade local.

Todos os artistas em residência serão 
convidados a partilhar a sua experiência 
de integração neste projeto de criação 
em contexto, num ambiente informal, de 
contaminação da cidade, com conversas 
abertas, em diferentes locais, como cafés, 
bares e associações do centro histórico, às 
quintas e sextas-feiras, sempre às 18h00, 
antecedendo o showcase da noite. Com 
esta ação pretende-se integrar e aproximar 
os artistas residentes na cidade com o seu 
público, permitindo um melhor entendimento, 
descodificação e valorização das práticas do 
processo criativo. Este momento constituirá 
em si mesmo o reforço do convite à 
participação do público no momento seguinte: 
os showcases na praça de Couros.
entrada livre.

QUI 10 E 17 | 22h00
SEx 11 E 18 | 22h00
PRAÇA DE COuROS 

SHOwcASES
O Bairro de Couros terá uma nova praça, um 
novo palco, uma sala de estar, uma mostra do 
trabalho desenvolvido em contexto.
Decorrente das residências artísticas em 
curso no âmbito do WestWay Lab Festival, 
todos os projetos criados serão apresentados, 
às quintas e sextas-feiras, sempre às 
22h00, num contexto geográfico especial 
- o renovado Bairro de Couros. O cenário 
será o resultado do concurso já lançado, de 
interpretação e intervenção efémera naquela 
zona, possibilitando interação e cruzamentos 
disciplinares pela diversidade dos resultados 
que se pretendem atingir.
entrada livre

SEx 11 E 18 | 10h00
PAC / SALA DE COnFERÊnCIAS 

NETwORKING
DARKER MUSIc TALKS
AMAEI - ASSOcIAçãO DE 
MúSIcOS ARTISTAS E EDITORAS
A Plataforma das Artes e da Criatividade será 
o ponto de encontro entre redes e estruturas 
internacionais, músicos e participantes do 
WestWay Lab Festival.
Nas sextas-feiras, pelas manhãs de 11 
e 18 de abril, a Plataforma das Artes 
e da Criatividade acolherá todos os 
participantes do WestWay Lab Festival, 
bem como responsáveis pelas redes e 
estruturas internacionais estratégicas, para 
conhecimento da cidade, do programa 
e seu potencial, com o objetivo de criar 
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rede de contactos assim como dar início à 
integração na indústria internacional, de forma 
a potenciar e colocar em novos mercados, 
artistas emergentes identificados no decorrer 
deste grande evento. Tommy Darker trará os 
seus aclamados “Darker Music Talks”, pela 
primeira vez a Portugal, ajudando músicos 
e artistas a tornarem-se “musicpreneurs”; a 
AMAEI – Associação de Músicos Artistas e 
Editores Independentes, convidará alguém 
muito especial, Charlie Phillips, da World 
Independent Network.
entrada livre

SÁB 12 E 19 | 10h00-17h30
PAC / SALA DE COnFERÊnCIAS 

DEBATES, wORKSHOpS, 
KEyNOTE SpEEcHES
Durante o WestWay Lab Festival, dois 
sábados, 12 e 19 de abril, serão dedicados, 
inteiramente, ao conhecimento.
Debates, workshops e keynote speeches 
servirão de ponto de partida para a 
criação de plataformas de reflexão sobre 
o papel da tecnologia, novos media e da 
criatividade no desenvolvimento económico 
e social dos lugares, com os contributos de 
personalidades como Robert Singerman, 
Mark Frieser, Sérgio Pimentel, Connie Farr 
ou o grande Peter Jenner (manager de Pink 
Floyd, The Clash, Ian Dury e Billy Bragg, entre 
muitos outros), numa reflexão à volta da era 
do “streaming”.

pROGRAMA
SÁB 12 | 10h00 
DEBATE: A SINCRONIzAçãO AUDIOVISUAL 
DA MúSICA INDEpENDENTE COMO MOTOR 
IMpULSIONADOR DA ExpORTAçãO
MODERADOR: ROBERT SINGERMAN, COM MARk 
FRIESER (SYNC SUMMIT), SÉRGIO pIMENTEL (BIG
SYNC) E CONNIE FARR (ThINk SYNC)
14h30 
WORkShOp: INTRODUçãO à REDE ETEp - 
EUROpEAN TALENT ExChANGE pLATFORM
17h30 
kEYNOTE SpEECh: A ANUNCIAR
SÁB 19 | 10h00 
DEBATE: O FUTURO ChEGOU: COMO SOBREVIVEM 
OS ARTISTAS NA ERA DO STREAMING?
MODERADOR: pETER JENNER, COM CONVIDADOS 
A ANUNCIAR

14h30 
WORkShOp: IMMF - INTERNATIONAL MUSIC 
MANAGERS FORUM E O NOVO MMF pORTUGAL: UM 
CÓDIGO DE BOAS pRÁTICAS pROFISSIONAIS pARA 
MANAGERS E OS SEUS ARTISTAS
17h30
kEYNOTE SpEECh: pETER JENNER
entrada livre

SÁB 12 | 22h00
PAC / BLACK BOX 
MÚSICA 

pEIxE: AvIãO
Na corrida para o prémio europeu IMPALA, 
os peixe : avião protagonizam o primeiro 
concerto do WestWay Lab Festival.
Nascidos no verão de 2007 na cidade 
de Braga, os peixe : avião rapidamente 
conquistaram a atenção da imprensa nacional 
através de um EP promissor. Desde então, 
a sua carreira tem sido pautada por um 
crescimento constante suportado pelos 
álbuns “40.02” (rastilho records, 2008), 
“Madrugada” (PAD, 2010) e pelo recente 
“peixe : avião” (PAD, 2013). Considerado o 
segundo melhor álbum do ano pela revista 
Blitz, “peixe : avião” está nomeado para o 
prémio europeu IMPALA, da Associação 
de Empresas de Música Independente da 
Europa, que distingue há quatro anos o 
melhor álbum do ano lançado por editoras 
independentes europeias. O disco da banda 
bracarense surge, assim, numa lista de 
nomeados que inclui “Tomorrow’s Harvest” 
dos Boards of Canada, “Pale Green Ghosts 
“de John Grant, “Push the Sky Away” de Nick 
Cave & The Bad Seeds, “Kveikur” dos Sigur 
Rós ou “The Golden Age” de Woodkid. 
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SÁB 12 | 24h00
CCVF / CAFé COnCERTO
MÚSICA 

N’TOKO
Rapper esloveno viaja até Guimarães com a 
mala cheia de músicas novas provindas do 
seu recente “Mind Business”, álbum lançado 
no final de 2013.
Atualmente uma das figuras mais fascinantes 
da música eslovena, N’toko é um peculiar 
artista e produtor de hip hop indie que 
dedicou a última década a viagens e 
atuações ao vivo. Neste seu trajeto, venceu 
competições de freestyle e colaborou com 
artistas de todos os espetros musicais, tendo 
ainda produzido e lançado vários álbuns e 
EPs. A sua fama provém, em muito, das 
suas incríveis habilidades técnicas e das suas 
vibrantes atuações ao vivo. Miha Blažič, nome 
verdadeiro de N’toko, iniciou recentemente 
a sua digressão internacional acompanhado 
do novo “Mind Business”, álbum lançado a 
30 de novembro último pela editora japonesa 
Call And Response Records, não deixando 
escapar a oportunidade de apresentar, no 
WestWay Lab, o seu projeto musical.

SÁB 19  | 22h00
CCVF / gRAnDE AuDITóRIO 
MÚSICA 

cLã
Os Clã encerram o primeiro momento do 
WestWay Lab Festival, no Grande Auditório 
do CCVF, com a apresentação do novo disco 
da banda, “Corrente”.
É o regresso dos Clã aos palcos, seu 

elemento natural, onde sabemos que iremos 
encontrar o rigor, a irreverência e a energia 
desta banda, reconhecida pela excelência das 
suas apresentações ao vivo. Mas é também o 
regresso dos Clã com novas canções, feitas 
em colaboração com os seus cúmplices Carlos 
Tê, Sérgio Godinho, Arnaldo Antunes, Regina 
Guimarães e John Ulhoa e ainda com os novos 
parceiros, Nuno Prata e Samuel Úria. Neste 
novo trabalho, os Clã voltam a mostrar o seu 
enorme prazer na construção de canções 
e o desejo de explorar novos caminhos e 
sonoridades.

SÁB 19 | 24h00
CCVF / CAFé COnCERTO 
MÚSICA

NáSTIO MOSqUITO
“Se Eu Fosse Angolano” é o álbum de estreia 
de Nástio Mosquito, onde o artista nos revela a 
sua faceta de músico.
Natural do Huambo, onde nasceu em 
1981, Nástio Mosquito é um artista muito 
associado às artes plásticas, área em que tem 
desenvolvido grande parte do seu trabalho 
com exposições um pouco por todo o mundo: 
Minneapolis (Walker Art Center), Londres 
(Tate Modern), São Paulo (29.ª Bienal de São 
Paulo), Lisboa (Museu Colecção Berardo). No 
entanto, é na música que Nástio dá asas à sua 
criatividade e onde se sente realmente livre, 
usando a palavra como guia. “Se Eu Fosse 
Angolano” é o álbum de estreia do artista, 
editado em Portugal no passado mês de março. 
O disco é um convite à reflexão do que é a 
Angola plural, onde o campo e a cidade se 
redefinem, onde a sociedade contemporânea 
toma conta da realidade urbana enquanto a 
nação se reinventa. 

DuRAnTE O FESTIVAL
MAKING OF 
O som e a imagem vão estar juntos durante 
todo o WestWay Lab Festival. 
A imagem do som será, criativamente, 
captada, inventada e fruída. Um grupo de 
artistas locais acompanhará todo o programa 
deste festival, gerando, para além do registo 
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dos acontecimentos, novas leituras sobre 
os objetos artísticos. No final, num único 
repositório, teremos um outro festival, com 
um conjunto de novos vídeos dos artistas, dos 
objetos de arte, dos lugares, das pessoas, de 
uma mesma cidade, Guimarães.

SEx 04 | 24h00
CCVF / CAFé COnCERTO
MÚSICA 

cícERO
Cícero é uma das maiores revelações da atual 
Música Popular Brasileira. 
Cantor e compositor carioca, Cícero 
apresenta em Portugal o seu segundo álbum 
de estúdio, “Sábado”, editado dois anos 
depois do muito aclamado disco de estreia, 
“Canções de Apartamento” (2011). Com mais 
de meio milhão de downloads, “Canções de 
Apartamento” confirmou Cícero como um dos 
escritores de canções mais surpreendentes 
da música brasileira nos dias de hoje. Em 
“Sábado”, o músico continua o diálogo 
urbano iniciado no primeiro disco, sob novas 
perspetivas musicais, poéticas e humanas. 
São dez faixas autorais gravadas em diversas 
casas por onde passou nos últimos meses, 
aprofundando os timbres e arranjos que 
se relacionam com sua personalidade e 
intenções.

SÁB 05 | 11h00-20h00
PAC / ATELIERS E CIAJg
FEIRA, OFICInAS, EXPOSIÇãO, 
PERFORMAnCE 

TRANSFER – FEIRA DE EDIçõES
TRANSFER é uma feira de edições de 
carácter laboratorial em torno do livro de 
artista e do experimentalismo editorial.
No âmbito do ciclo expositivo patente no 
CIAJG, que explora a imagem produzida 
através de contacto ou por transferência, 
realiza-se o TRANSFER: uma feira de 
edições de carácter laboratorial em torno 
do livro de artista e do experimentalismo 
editorial. Com uma forte componente oficinal, 
esta feira reúne editores independentes, 
artistas gráficos e ateliers tipográficos, que 
desenvolverão no local diversos processos de 
composição de texto e imagem em diferentes 
técnicas de impressão, procurando catalisar o 
encontro entre editores e o público. Estendeu-
se igualmente o convite a outros editores que 
desenvolvem o seu trabalho no campo da 
autoedição e em vertentes tão diversas como 
a música, a ilustração ou a banda desenhada. 
Estarão disponíveis múltiplos e originais, 
edições únicas e tiragens reduzidas a preço 
de feira: cartazes, fanzines, edições de autor, 
livros de artista, serigrafias, gravuras, cd´s, 
vinis, ilustrações, entre outros.
entrada livre

pROGRAMA
SEx 04 E SÁB 05
ATELIER ABERTO

MATA-BORRãO 
oFiCina arara 
o coletivo oficina ArArA tem vindo 
a repensar e a propor, com as suas 
intervenções no espaço público e 
colaborações entre disciplinas e linguagens, 
a potência do múltiplo como forma de 
reativação do gesto artístico, inclusive na 
área das publicações. neste atelier propõe-
se concretizar um portfolio individual de 
experiências gráficas, integrando técnicas 
como monotipias, carimbos, colagens ou 
desenho.
CIAJg
horárIo dIa 04 abrIl, 18h30-21h30, dIa 05 abrIl, 15h00-
18h00 
públIco-alvo M/ 16 anos lotação lIMItada, suJeIta a 
InscrIção prÉvIa preço 20,00 eur
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SÁB 05 | 11h00-20h00
AMBIENTE SONORO pOR: 
INSTITUTO FONOGRáFIcO 
TROpIcAL
 
18h00
pERFORMANcE: cANTARES 
SOpA DE pEDRA AO vENTO qUE 
vENT´ARARA
soPa de Pedra + oFiCina arara
 

PARTICIPAnTES nA FEIRA
atelier Guilhotina, o homem do 
saCo, oFiCina do CeGo, oFiCina 
arara, edições 50kG, Pé de mosCa, 
alFaiataria, CiCP dominiCas, soPa 
de Pedra, instituto FonoGráFiCo 
troPiCal, We Came From sPaCe, 
marvellous tone, FaCa monstro, 
lovers & lollyPoPs, Chili Com 
Carne, Panda Gordo, Curso 
artes/ bd/ ilustração da esaP 
Guimarães, Cru/ mr. esGar, entre 
outros.
 

nOVIDADES EDITORIAIS
a dobra, a Partir de Gilles 
deleuze
poemas de António Madureira Rodrigues e 
desenhos de Bruno Borges, Edições do Tédio 
nr. 3. 

AUTOcATAcLISMOS
um livro de Alberto Pimenta, é publicado na 
editora Pianola, numa edição especial de 
100 exemplares numerados e assinados 
compostos em tipografia linotype e caracteres 
móveis, e encadernação manual japonesa.

SÁB 05 | 22h22
CCVF / CAFé COnCERTO
COnFERÊnCIAS 

pEcHAKUcHA NIGHT 
GUIMARãES vOL.#7
O PechaKucha Night Guimarães regressa ao 
Café Concerto do CCVF com o seu volume 
#7. 
O Volume 7 do PechaKucha Night Guimarães 
apresenta catorze novos oradores que nos 
contarão (cantarão?) histórias de resistência, 
aventuras ilustradas, habitações cápsula, artes 
marciais, entre outras narrativas através de 20 
imagens apresentadas durante 20 segundos 
cada. A ideia de aliar o poder ilimitado das 
imagens ao “som da conversa” nasceu em 
Tóquio, em 2003, e vive em Guimarães desde 
2011. O PechaKucha Night Guimarães veio 
para ficar e permite que qualquer pessoa faça 
a sua apresentação, no limite de seis minutos 
e quarenta segundos. (Programa completo 
em www.pechakuchaguimaraes.blogspot.pt)
entrada livre
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SÁB 26 | 18h00
CCVF / PALáCIO VILA FLOR 
22h00
PAC / CIAJg 

INAUGURAçãO DAS ExpOSIçõES
entrada livre

A pARTIR 26
CCVF / PALáCIO VILA FLOR
EXPOSIÇãO
inAuGurAÇÃo Às 18H00

ESqUíROLAS / pEDRO TUDELA
A obra de Pedro Tudela busca a reação do 
observador quando em contacto direto com o 
som e a imagem.
Operando num espaço multifacetado, Pedro 
Tudela aborda o som como matéria plástica, 
como médium de expressão. Expondo os 
objetos a múltiplas ambiências sonoro-musicais 
que penetram e alteram a sua apreensão, 
incentiva deslocações do centro de gravidade 
visual para zonas mais abstratas e variáveis de 
compreensão. Esta exposição não pretende 
realizar uma leitura histórica, nem fazer um 
cronograma abreviado de um longo percurso 
de exploração sobre as múltiplas conexões 
entre o campo sonoro, o visual e a palavra, 
tópicos trabalhados pelo artista. Apenas 
procura, numa realidade alheada, saturada, 
fugidia e movediça, quase insonorizada pelo 
excesso de discursos, de imagens e sons, abrir 
pequenos hiatos de inteligibilidade de uma 
produção artística vasta e singular, centrada no 
significado da audição. 

VISITAS ORIEnTADAS À EXPOSIÇãO
horárIo terça a sábado, das 10h00 às 19h00 
público-alvo maiores de 4 anos
duração 60 a 90 min.
lotação 1 turma/25 pessoas
preço 2,00 eur/pessoa
Atividade sujeita a marcação prévia com uma 
semana de antecedência através do e-mail 
servicoeducativo@aoficina.pt
horárIo da exposIção
terça a sábado: 09h30-13h00 | 14h30-19h00
doMIngos e FerIados: 14h00-19h00
todas as Idades

A pARTIR 26
PAC / CIAJg / SALAS #1-8 
EXPOSIÇãO 

A cOMpOSIçãO DO AR
COLEçãO pERMANENTE E OUTRAS OBRAS
O CIAJG reúne peças oriundas de diferentes 
épocas, lugares e contextos em articulação 
com obras de artistas contemporâneos.
O CIAJG reúne peças oriundas de diferentes 
épocas, lugares e contextos em articulação com 
obras de artistas contemporâneos, propondo 
uma re(montagem) da história da arte, enquanto 
sucessão de ecos, e um novo desígnio para 
o museu, enquanto lugar para o espanto e a 
reflexão. Ao longo de um percurso pelas oito 
salas que constituem o piso 1 do edifício, os 
visitantes poderão rever alguns dos ex-libris 
das coleções, mas também descobrir novas 
peças que integram as constelações de objetos 
e imagens organizadas a partir de tipologias 
como: arcaico/contemporâneo; acontecimento/
história; estranho/familiar; erudito/popular; 
material/imaterial.
Arte Tribal Africana, Arte Pré-Colombiana 
e Arte Chinesa Antiga da Coleção de José 
de Guimarães, Objetos do Património 
Arqueológico, Popular e Religioso, Obras de 
Artistas Contemporâneos
horárIo da exposIção
terça a doMIngo
10h00-19h00
todas as Idades
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A pARTIR 26 
PAC / CIAJg / SALAS #09 E 11 
EXPOSIÇãO
inAuGurAÇÃo Às 22H00

cARLOS RELvAS / 100 
FOTOGRAFIAS 
pAISAGENS, (AUTO)RETRATOS, 
OBjETOS E ANIMAIS 
A obra de Carlos Relvas constitui-se 
seguramente como um dos mais fascinantes 
e obscuros casos de estudo do panorama 
artístico em Portugal.
A obra de Carlos Relvas (1838-1894) 
constitui-se seguramente como um dos mais 
fascinantes e obscuros casos de estudo do 
panorama artístico em Portugal e pertence 
por direito ao campo das exceções. Nascido 
na Golegã em 1838, ali construiu um 
exemplar estúdio onde, entre 1862 e a sua 
morte, desenvolveu uma prática singular no 
campo da fotografia, pautada pela invenção e 
desenvolvimento de inúmeros procedimentos 
técnicos e por uma sistemática e obsessiva 
busca em torno das possibilidades da 
imagem. A exposição pretende dar a ver o 
universo autoral de Carlos Relvas à luz da 
contemporaneidade onde, apesar da paralaxe 
temporal, pertence por vocação. 
horárIo da exposIção: terça a doMIngo - 10h00-19h00
todas as Idades

A pARTIR 26
PAC / CIAJg / SALA #10 
EXPOSIÇãO 

JAROSŁAW FLICIŃSKI 
PInTuRAS SOBRE PAREDE 
THIS IS ALL VERY WELL... | ISTO ESTÁ TUDO 
MUITO BEM... 
YOU HAVE ONLY GOT TO TELL IT... | TENS 
APENAS DE O DIZER... 
Jarosław Fliciński é um dos mais iminentes 
artistas polacos contemporâneos.
As duas grandes pinturas murais que Jarosław 
Fliciński (1965, Gdansk, Polónia) concebeu para 
as paredes da emblemática sala 10 permanecem 
no espaço durante este novo ciclo expositivo, 
assinalando o lançamento da publicação que 
documenta a exposição “Estrela Negra | Black 
Star”, inaugurada em janeiro do corrente ano no 
CIAJG. 
horárIo da exposIção
terça a doMIngo
10h00-19h00
todas as Idades

A pARTIR 26
PAC / CIAJg / SALAS #12-13 
EXPOSIÇãO
inAuGurAÇÃo Às 22H00

ERNESTO DE SOUSA E A ARTE 
pOpULAR 
em Torno da eXposiÇão 
BarrisTas e imaginÁrios 
Ernesto de Sousa foi uma das figuras mais 
apaixonantes e complexas da cultura portuguesa 
da 2ª metade do século XX.
A presente exposição reativa as investigações 
de Ernesto de Sousa em torno da arte popular 
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e da escultura portuguesa e tem como pano 
de fundo a exposição Barristas e Imaginários: 
quatro artistas populares do Norte, que o 
autor concebeu e apresentou na Galeria 
Divulgação, em Lisboa, em 1964, com obras 
de Rosa Ramalho, Mistério, Franklin Vilas 
Boas e Quintino Vilas Boas Neto. 
horárIo da exposIção
terça a doMIngo
10h00-19h00
todas as Idades

SÁB 27 | 11h00
PAC / BLACK BOX 
ASSEMBLEIA POPuLAR

NOS 40 ANOS DO 25 DE ABRIL: 
REENcONTRO cOM jAIME SILvA
Reencontro com Jaime Silva, pintor que, nos 
anos 70, trabalhou em Guimarães enquanto 
professor.
Jaime Silva artista que, com Graça Morais, 
Albuquerque Mendes, entre outros, fundou 
o Grupo Puzzle, um dos coletivos de 
intervenção artística mais importantes da 2ª 
metade do século XX português, trabalhou 
em Guimarães como professor, na EB2,3 
João de Meira. Comemorando o 1º de maio 
de 1976, Jaime Silva e um grupo de crianças 
entre os 10 e 12 anos pintaram vários murais, 
designadamente no Largo da Oliveira e na 
Rua Serpa Pinto.
Para esta “Assembleia Popular” convidamos 
todos os que direta ou indiretamente 
intervieram neste trabalho, para um 
reencontro com o pintor e com o homem, 
mas também com as imagens que registam 
esse trabalho coletivo de criação, evocando a 
energia dos primeiros anos após a Revolução 
dos Cravos e as expectativas que então se 
projetavam para o futuro.
entrada livre, sujeita aos lugares disponíveis

SÁB 26 | 24h00
CCVF / CAFé COnCERTO
MÚSICA

FLAK
Veterano com um longo percurso ligado a 
grupos como os Rádio Macau ou os Micro 
Audio Waves, Flak prepara-se para uma nova 
fase na sua carreira.
“Última Vontade” é o título do single de 
avanço de um álbum que ainda está a ser 
terminado. Esta é uma canção a sério sobre 
“coisas que dizem respeito” a Flak, “coisas 
sem valor e com defeito” que já se encontra 
a rodar na Antena 3, além de outras rádios 
que gostam de explorar sonoridades mais 
alternativas. No álbum, Flak pretende também 
explorar outras paisagens, menos elétricas, 
mais próximas do folk, mas sempre envoltas 
numa “manta” psicadélica. Depois de marcos 
fortes na música portuguesa mais avançada, 
como Rádio Macau ou Micro Audio Waves, 
que valeram a Flak várias distinções e êxitos 
que lhe iluminam a carreira, eis que um novo 
caminho a solo se estende à frente daquele 
que é um dos mais inventivos guitarristas da 
sua geração. 

SERVIÇO EDuCATIVO
05 E 06
07 E 08 JUNhO 
OFICInAS

NINHOS
SALA DE EnSAIOS CCVF 
Estes Ninhos, que em colaboração com 
artistas começámos a construir e a acarinhar 
em 2012, são pequenas experiências 
artísticas e sensoriais em formato de oficinas 
para pais e filhos. Com eles pretendemos 
resgatar, de modo lúdico e informal, espaços 
de partilha criativa em família e entre 
amigos e tempos de descoberta pessoal 
desassombrada.
Com 2014 chegam dois novos Ninhos! Nos 
sábados 5 de abril e 7 de junho José Lemos 
propõe-nos um Ninho de Som, onde crianças 
e pais poderão explorar vários instrumentos, 
alguns dos quais construídos pelo próprio 
músico. Nos domingos 6 de abril e 8 de 
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junho, José Lemos faz dupla com Joana 
Antunes e seguimos numa exploração de sons 
e movimentos.
públIco-alvo sessões das 10h00 - 1 a 2 anos | sessões 
das 11h30 2 e 3 anos duração de 1 a 2 anos - 40 MIn. | de 
2 a 3 anos - 60 MIn. lotação 
lIMItada preço 2,00 eur
atIvIdade suJeIta a Marcação prÉvIa coM pelo Menos 
uMa seMana de antecedêncIa atravÉs do e-MaIl 
servIcoeducatIvo@aoFIcIna.pt.

SEx 04 E SÁB 05 
PAC / CIAJg

ATELIER ABERTO cIAjG
OFIcINA ARARA
O Atelier Aberto do CIAJG - Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães é um espaço de 
convívio, aprendizagem e criação pensado para 
jovens artistas ou estudantes e curiosos em 
aprofundar conceitos e práticas artísticas.
As sessões são orientadas por artistas e 
professores que, partindo de conceitos chave 
do programa do CIAJG, desenvolvem ateliers, 
conversas e visitas nas mais variadas áreas, do 
desenho à escrita, da fotografia à performance. 
Os participantes terão oportunidade de 
participar na dinâmica do Centro, de conhecer 
de perto artistas, obras e peças da coleção, 
espaços a que o público não tem acesso e 
desenvolver projetos de criação.

SEx 04 | 18h30-21h30
SÁB 05 | 15h00-18h00
ATELIER cOM O cOLETIvO 
OFIcINA ARARA
MATA-BORRãO
O coletivo Oficina ARARA tem vindo a repensar 
e a propor, com as suas intervenções no 
espaço público e colaborações entre disciplinas 
e linguagens, a potência do múltiplo como 
forma de reativação do gesto artístico, inclusive 
na área das publicações. Neste atelier propõe-
se concretizar um portfolio individual de 
experiências gráficas, integrando técnicas como 
monotipias, carimbos, colagens ou desenho.
A Oficina ARARA, fundada em 2010 por um 
grupo de artistas, designers e um engenheiro, 
coletivo que se veio reconfigurando, é um 
estúdio de artes gráficas equipado para 
trabalhar em serigrafia.  É projetado como um 
espaço autónomo e aberto de experimentação 
em torno da produção de cartazes, livros e 
outras edições, tentando estabelecer uma 
relação direta, contínua e ininterrupta entre o 
ato de desenhar e a impressão de múltiplos. 
http://www.oficina-arara.org/about/   

ATELIERS/cONvERSAS/vISITAS
CIAJg – CEnTRO InTERnACIOnAL DAS 
ARTES JOSé DE guIMARãES 
públIco-alvo Jovens e adultos (M/15 anos) lotação 
lIMItada, suJeIta a InscrIção prÉvIa preço 20,00 eur 
por atelIer
InscrIção coM pelo Menos uMa seMana de 
antecedêncIa atravÉs de ForMulárIo onlIne eM www.
ccvF.pt

SEG 07 A QUI17 
CCVF

Há ABRIL! E AGORA?
PROgRAMA DE FéRIAS
Este ano Abril faz 40 anos… Dedicamos o 
programa de férias desta páscoa à celebração 
da Liberdade, da que temos e da que 
gostaríamos de ter. Festejamos a liberdade 
de expressão e o seu impacto; viajamos da 
palavra codificada à palavra difundida. Há 
Abril! E agora? Como pode a linguagem ser 
usada na defesa da liberdade, na perseguição 
de utopias, no estabelecimento de princípios 
fundamentais da liberdade individual e 
coletiva? Que manifestos têm crianças entre 
os 6 e os 12 anos a fazer? Que pontos de 
vista querem expor?
No último dia de cada semana, o espaço 
abre-se às famílias e o trabalho produzido é 
partilhado.

SEMANA 1 | 07 A 11
pALAvRAS pARA qUê?...
teatro de Ferro
Palavras para quê?... é uma oficina teatral 
orientada pelo Teatro de Ferro sobre a noção 
de liberdade de expressão e como esta atua 
na organização da sociedade e na construção 
do indivíduo. Palavras para quê? O que fazer 
com as palavras? Na poesia, na política, no 
espaço público, na conversa?
Leituras e discussões, canções, danças, 
brincadeiras sobre coisas sérias e outras 
experiências serão a matéria-prima para um 
percurso partilhado por crianças e artistas 
convidados do TdF.

SEMANA 2 | 14 A 17 
EMISSÕES DA LIBERDADE

RáDIO MANOBRAS
(produção de cartazes) sem título
André cruz e João Guedes – studio dobra
Emissões da Liberdade é uma oficina de rádio 
experimental que pretende, passando pela 
história e técnicas da rádio, desenvolver o 
pensamento crítico. Imagina que vivemos num 
país sem liberdade. Não podes dizer tudo. Há 
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conteúdos proibidos. Como fazes para dizer o 
que pensas, para dizer o que tens que dizer? 
Um dia, podes finalmente emitir em liberdade. 
Quais são as tuas escolhas?
A mesma orientação seguiremos na produção 
de cartazes e outros materiais gráficos, onde 
poderemos dizer tudo o que quisermos, 
mas tendo em atenção se nos é permitido 
fazê-lo ou não... Assim, vamos brincar 
entre a codificação e a exposição clara das 
mensagens. No fim poderemos distribuir estes 
materiais pela cidade!
CCVF 
públIco-alvo dos 6 aos 12 anos 
horárIo oFIcInas e outras atIvIdades 10h00 às 12h30 
e 14h30 às 17h00 horárIo de alMoço 12h30 às 14h30 
acolhIMento 09h00 às 10h00 / saída 17h00 às 18h00 
lotação 15 partIcIpantes por grupo data lIMIte de 
InscrIção atÉ uMa seMana antes do prIMeIro dIa da 
seMana pretendIda
InscrIções atravÉs do sIte www.ccvF.pt
preços
seMana de 4 dIas 25 eur s/ alMoço | 45 eur c/ alMoço
seMana de 5 dIas 33 eur s/ alMoço | 58 eur c/ alMoço
duas seManas 52 eur s/ alMoço 97 eur c/ alMoço 

SÁB 12 
PAC / CIAJg
SáBADOS EM FAMíLIA

ANTóNIO FONTINHA
António Fontinha abre o ciclo de Sábados 
em Família deste trimestre, a 12 de abril, 
com uma sessão especial de contos em que 
os laços e as armadilhas são protagonistas. 
Suspensos por momentos no espaço 
deste museu, deixemo-nos maravilhar e 
vamos à caça de sentidos nas palavras dos 
contadores!
local cIaJg – centro InternacIonal das artes JosÉ 
de guIMarães 
públIco-alvo dos 4 aos 12 anos 
horárIo 16h00 
duração 90 MIn. 
lotação Mín. 10 pessoas/ Máx. 20 pessoas preço 2,00 
eur
atIvIdade suJeIta a Marcação prÉvIa coM 48h de 
antecedêncIa atravÉs do 
e-MaIl servIcoeducatIvo@aoFIcIna.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 
F.: 253 520 309 
e.: MultIusos@teMpolIvre.pt 
s.: www.teMpolIvre.pt
bIlheteIra onlIne: 
www.teMpolIvre.bIlheteIraonlIne.pt

cONcERTO ANA cAROLINA 
SÁB 5 | 22h00 
Ana Carolina, uma das artistas mais completas 
e populares do Brasil, atua no Multiusos de 
Guimarães no dia 5 de abril (22 horas) num 
espetáculo que assinalará os seus 15 anos 
de carreira e que terá Paulo Gonzo como 
convidado especial.
Dona de uma das vozes mais poderosas e 
adoradas da MPB, a cantora e compositora 
celebrará a efeméride em Portugal e 
apresentará o seu novo trabalho ao vivo, do 
mais recente álbum intitulado #AC, mas trará 
também na bagagem para o alinhamento dos 
espetáculos em Portugal temas como “ Quem 
de nós dois”, “ É isso aí”, “Louca Tempestade” e 
“Encostar na tua”, entre outros.
Ao longo da carreira, a cantora brasileira 
participou em duetos com Tony Bennet, 
Seu Jorge, John Legend, Gilberto Gil, Chico 
Buarque, Alejandro Sanz, entre outros, 
traduzindo os seus “grooves”, os seus violões 
e os seus “versos inflamados” a diversa alma 
musical de Ana Carolina.
os bilhetes para o concerto do multiusos de 
Guimarães podem ser adquiridos multiusos 
de Guimarães, complexo de piscinas de 
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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 Ana carolina no multiusos de 
Guimarães é produzido pela Audioveloso.
 
 
 

24º cAMpEONATO DA EUROpA 
DE TRAMpOLIM/DUpLO MINI 
TRAMpOLIM E TUMBLING 
7 A 13 
Guimarães acolhe, de 7 a13 de abril, o 24º 
Campeonato da Europa de Trampolim/Duplo 
Mini Trampolim e Tumbling que decorrerá no 
Multiusos de Guimarães.
A organização do evento, a cargo da 
Federação de Ginástica de Portugal, escolheu 
o Multiusos de Guimarães para a realização do 
importante evento considerando que o espaço 
reúne todas as condições para a competição 
internacional.
Recorde-se que Guimarães acolheu em 2013 
a Festa Nacional da Ginástica, um evento que 
envolveu a participação de 5 mil atletas de 
todo o país. Por outro lado, a Federação de 
Ginástica de Portugal, aquando da Gala do seu 
63º aniversário,  distinguiu a Câmara Municipal 
de Guimarães com o prémio “Reconhecimento 
2013” pelo facto de Guimarães se ter tornado 
o berço da Festa Nacional da Ginástica 
abraçando aquela iniciativa que reuniu atletas 
de 120 clubes de Ginástica de todo o país.
os bilhetes para o campeonato europeu 
podem ser adquiridos 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.

mUSEU DE 
ALbERTO 
SAmPAIO 
rua de alFredo guIMarães
4800-407 guIMarães
t. 253 423 910 F. 253 423 919
e. MasaMpaIo@IpMuseus.pt

EXPOSIÇÕES

LUz, cOR E BRILHO. 
O Museu de Alberto Sampaio continua a exibir 
a sua belíssima coleção de faiança portuguesa, 
dando, assim, oportunidade aos visitantes de 
ver peças que já não eram expostas há anos.   
MuSEu DE ALBERTO SAMPAIO

ATIVIDADES 

vISITAS GUIADAS
No primeiro sábado de cada mês, o Museu 
de Alberto Sampaio e o Paço dos Duques de 
Bragança disponibilizam visitas guiadas aos 
dois espaços. Se quiser conhecer melhor as 
nossas coleções e as suas histórias, participe!  
A próxima visita é no dia 5 de abril 
11h00
PAÇO DOS DuquES DE BRAgAnÇA
15h00 
MuSEu DE ALBERTO SAMPAIO 
custo: 6€ 
inscrições no paço dos duques de bragança
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7 A 11
páScOA DIvERTIDA
Nesta época especial, o Museu de Alberto 
Sampaio e o Paço dos Duques de Bragança, 
em colaboração com a Mercado Azul, 
prepararam um conjunto de atividades 
para os meninos que se encontram em 
pausa letiva. O programa será divulgado 
oportunamente na página do museu. (http://
masampaio.culturanorte.pt) 
MuSEu DE ALBERTO SAMPAIO 
público-Alvo: crianças em Atl
custo: 2,50€ (manhã ou tarde)
inscrição prévia no serviço educativo

NCULTURAS
DOM 06 | 17h00
TEATRO jUvENIL: MEU AMOR, 
DOí!
enCenação: marCela Fernandes e 
liliana silva
Guião: marCela Fernandes
rePresentação: GaPet GruPo de 
amiGos Para a eternidade do 
teatro
SALãO PAROquIAL DE S. MARTInhO 
DE CAnDOSO

DOM 13 | 16h00
cONcERTO AO vIvO: HINcANTO
SALãO PAROquIAL DE S. MARTInhO 
DE CAnDOSO

NúCLEO DE 
ESTUDOS 25 DE 
AbRIL
25 A 30
“LIBERDADE é… cRIA O TEU 
MURAL” 
EXPOSIÇãO
A partir da ideia da construção de um mural, 
cada grupo/escola produziu um mural que 
poderá ser uma reprodução dos murais de 
1974 a 1976 ou, em alternativa, a construção 
de um original sobre o sentido de Liberdade/
Democracia. No total estarão expostos 47 
trabalhos de escolas de vários concelhos. 
InSTITuTO DO DESIgn DE guIMARãES

QUI 24 | 21h45 
“vOzES EM LIBERDADE Iv” 
ESPETáCuLO MuSICAL
Espetáculo musical organizado pelo NE25A, 
com a participação do MAT ( Movimento 
Artístico das Taipas). Neste espetáculo serão 
recordados/recriados os temas fortes da 
revolução e da canção de intervenção.
BAnhOS VELhOS  CALDAS DAS TAIPAS

SEx 25 | 15h00 
“LIvRE cOM UM LIvRO” 
Sessões de Leitura publica comemorativas 
da Liberdade, com a participação de alunos 
selecionados pelas Bibliotecas Escolares do 
Agrupamento de Escolas de Briteiros, Afonso 
Henriques e Francisco de Holanda e Escola 
Secundária de caldas das Taipas 
BAnhOS VELhOS CALDAS DAS TAIPAS
para mais informações podemos ser 
contactados através do nosso blogue 
nucleoestudos25abril.blogspot.com, ou através 
do e-mail ne25abril@gmail.com.



48

PAçO DOS 
DUQUES DE 
bRAGANçA 
E CASTELO 
DE GUImARãES
InForMações úteIs
horárIo:  10h00 e as 18h00, últIMa entrada às 17h30
+351 253 412273
pduques@culturanorte.pt
http://pduques.IMc-Ip.pt/

destAque
PEÇA DO MÊS

O MENINO jESUS ABRAçADO à 
cRUz
SécULO xvII
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 
coleções do Paço dos Duques de Bragança.

VISITA ORIEnTADA
UM BILHETE, DOIS MONUMENTOS
SÁB 5 | 11h00
PAÇO DOS DuquES DE BRAgAnÇA 
15h00
MuSEu DE ALBERTO SAMPAIO
preço: 6€ adultos (bIlhete de entrada + vIsIta orIentada 
nos doIs espaços)

páScOA cOM HERóIS – FéRIAS 
DA páScOA
7 A 11 
PAÇO DOS DuquES DE BRAgAnÇA
programação destinada aos mais novos, 
realizada em conjunto entre o paço dos duques 
de bragança, o museu de Alberto sampaio e o 
mercado Azul para as férias da páscoa. 
(consulte programa em pduques.culturanorte.
pt, pduques.se@culturanorte.pt ou 
253 105 568 ou 939 030 813)

DIA InTERnACIOnAL DOS 
MOnuMEnTOS E SíTIOS – 
LugARES DE MEMóRIA
18 E 19
vISITAS, pALácIO DE cHOcOLATE, 
SABORES, cONcURSOS, 
DEMONSTRAçõES, ANIMAçõES, 
ARTES E OFícIOS 
(consulte programa em 
www.pduques.culturanorte.pt, 
pduques.se@culturanorte.pt ou 253 105568 
ou 939030813)

COMEMORAÇÕES DOS 40 
AnOS DE 25 DE ABRIL
EDUcAR pARA A LIBERDADE
Uma exposição de trabalhos dos alunos do 12º 
AV1 – Disciplina de Oficina das Artes, da Escola 
Secundária Francisco de Holanda

cApITãES DE ABRIL
Projeção do filme. 
Colaboração do Cineclube de Guimarães

EXPOSIÇÕES
TER 1
EDUcAR pARA A LIBERDADE
uma exposição de trabalhos dos alunos do 12º 
Av1 – disciplina de oficina das Artes, da escola 
secundária francisco de Holanda.

O MONTE LATITO EM DATAS
Construções e reconstruções dos Monumentos 
do Monte Latito: Castelo de Guimarães, Igreja 
de S. Miguel do Castelo e Paço dos Duques de 
Bragança.
séc. X- XXi

SALA-MUSEU jOSé DE 
GUIMARãES
Artista moderno vimaranense, conhecido 
mundialmente, com peças nos quatro cantos 
do mundo, José de Guimarães apresenta-
nos quadros marcados pela meditação e pela 
provocação, tal é o seu estatuto de rebelde.
ExpOSIçãO pERMANENTE
Organização: Câmara Municipal de Guimarães
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“cETRARIA – A úLTIMA 
FRONTEIRA”
A falcoaria ou cetraria é a arte de criar, treinar 
e cuidar de falcões e outras aves de rapina 
para a caça.
Numa exposição muito didática, e 
vocacionada principalmente para as escolas 
dos diversos graus de ensino, o visitante pode 
ficar a conhecer algumas aves de rapina e o 
modo como se caça com elas, bem como 
o seu habitat, aquilo de que se alimentam, 
a qualidade da sua visão e a precisão das 
suas garras. Se não sabe o que é a velada, o 
caparão, a avessada, a aljaveira, os malhos, 
nada como vir ao Paço dos Duques e 
aprender um pouco mais.
público-alvo: escolas
Horário: 9h30 – 17h00
marcação obrigatória

serviÇo educAtivo
ESPECIAL FAMíLIAS
FESTAS DE ANIvERSáRIO
contactar paço do duques de bragança

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€.

O DUqUE DE BRAGANçA 
MOSTRA O SEU pAçO 
Na companhia do 1º duque de Bragança o 
grupo percorre as principais salas do Paço 
dos Duques, onde mostra como era o dia a 
dia palaciano no século XV. 
tempo médio: 60 minutos 
número máximo de participantes: 25-30 pax 
custo: 2 € + bilhete de entrada (marcação 
prévia obrigatória pelo serviço educativo 
pduques.se@culturanorte.pt).

ESPECIAL ESCOLAS
TEATRO DE FANTOcHES
O AFONSO E A cONSTANçA… 
OS DUqUES DE BRAGANçA 
Num cenário divertido e lúdico, conta-se a 
história dos primeiros Duques de Bragança. 
público-alvo: pré primária, 1º e 2ºanos do 
primeiro ciclo 
tempo médio: 30 minutos 
número máximo de participantes: 50 pax 
custo: 2 € por criança 

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 
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OFIcINA DE DANçAS ANTIGAS 
Dar a conhecer um leque variado de danças 
internacionais abrangendo estilos e épocas 
diferentes: Danças Medievais, Danças 
Renascentistas, Danças Sociais e Danças 
tradicionais. 
público-alvo: crianças da pré primária ao 2º 
ciclo e Adultos 
tempo médio: 45 minutos 
número mínimo de participantes: 15 pax 
número máximo de participantes: 30 pax 
custo: 2€
terça a sexta-feira da parte da manhã com 
marcação.

vEM FAzER O TEU vITRAL! 
A partir da observação dos vitrais da Capela 
do Paço dos Duques, os mais jovens, com a 
ajuda dos técnicos do Serviço Educativo, vão 
pintar o seu vitral! 
público-alvo: dos 8 anos aos 15 anos 
tempo médio: 2h e 30m 
número mínimo de participantes: 8 pax 
número máximo de participantes: 12 pax 
custo: 6€

O cASTELO vAI à EScOLA
Atividade que consiste em dividir uma visita 
ao Castelo em duas partes. Numa primeira 
etapa, o técnico do Paço dos Duques de 
Bragança vai à Escola contar a história do 
Castelo e numa segunda parte é a Escola que 
vai visitar o Castelo.
publico: Alvo 1º e 2º ciclos
tempo médio: 60 minutos (escola ) + 60 
minutos (castelo)
número máximo de participantes: 30 pessoas
custo: 1€ por aluno (castelo); escola (a 
definir) 

vISITA ORIENTADA AO cASTELO 
DE GUIMARãES 
Visita orientada a um dos monumentos 
mais simbólicos do país, para conhecer 
ou relembrar, a história da construção do 
Castelo e alguns dos seus episódios mais 
emblemáticos.
tempo médio: 45 minutos 
número máximo de participantes: 25-30 pax 
custo: 1€ (marcação prévia obrigatória pelo 
serviço educativo pduques.se@culturanorte.
pt ou 253 105568 ou 939030813)

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
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PISTA DE 
ATLETISmO 
GÉmEOS CASTRO 

SÁB 5 
MINI OLIMpíADAS 
A iniciativa, promovida pelo terceiro ano 
consecutivo, tem como destinatários 
alunos finalistas do ensino pré-escolar que 
frequentem as instituições do concelho. O 
projeto Mini Olimpíadas é essencialmente 
orientado para o incentivo à prática desportiva 
e ao exercício físico regular para os mais 
pequeninos.
Os jogos são pensados e desenvolvidos por 
técnicos de educação física obedecendo à 
lógica de desenvolvimento das competências 
motoras previstas para estes escalões etários.
A competição será o aspeto de menor 
relevância, importando acima de tudo 
incentivar a prática desportiva e promover 
laços de convívio e de interação entre 
crianças de diferentes meios e realidades.
Promovidas pela Tempo Livre, nas Mini 
Olimpíadas integrarão atividades motoras 
direcionadas para as crianças do pré-escolar 
e assinalarão um marco na transição de 
realidade educativa para a outra (pré-
escolar para o 1º ciclo do ensino básico), 
aproveitando-se também para impulsionar 
a prática desportiva, englobando toda a 
realidade do pré-escolar (crianças, enca 
regados de educação, e educadores).
Nas Mini Olimpíadas os participantes 
começarão por ser divididos por zonas 
definidas na Pista de Atletismo Gémeos 
Castro, nas quais serão realizados seis jogos. 
O tempo de atividade em cada um dos jogos 
será de cerca de 15 minutos, findo os quais 
os alunos serão encaminhados para outro 
jogo, até perfazerem os seis jogos constantes 
em cada uma das zonas.

As atividades terão início às 13h30 com um 
desfile de participantes seguindo-se uma 
primeira etapa de jogos. A meio da tarde 
haverá uma pausa e, enquanto se distribuem 
lanches pelas crianças, os pais presentes 
no local serão convidados a participar numa 
atividade desportiva.
A inscrição das instituições do pré-escolar 
deverá ser efetuada até ao dia 7 de março, 
na pista de Atletismo Gémeos castro 
(Alameda dos desportos, candoso s. tiago, 
Guimarães, tel. 253 423 205 / fax: 253 520 
309, email: sergioabreu@tempolivre.pt).
no ano passado as mini olimpíadas reuniram 
cerca de 700 crianças em representação 
de 25 instituições de ensino pré-escolar do 
concelho de Guimarães.

cMAD – cENTRO DE MEDIcINA 
DESpORTIvA DE GUIMARãES 
PISTA DE ATLETISMO géMEOS 
CASTRO
centro de medicina desportiva de Guimarães 
(cmAd), a funcionar na pista de Atletismo 
Gémeos castro, 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.).
os exames constituem um instrumento 
imprescindível para aferir a aptidão dos atletas 
para a prática desportiva, representando 
um importante meio de triagem de 
determinadas patologias ou situações clínicas, 
principalmente nos jovens.
A prática de atividades físicas e desportivas 
não federadas implica ao praticante certificar-
se e assegurar-se, previamente, de que não 
apresenta quaisquer contraindicações para 
a sua prática, nos termos da legislação em 
vigor.
o protocolo do exame compreende a 
avaliação dos seguintes parâmetros: 
antecedentes familiares, pessoais e 
desportivos; exames biométrico, ectoscópico, 
oftalmológico, orl, estomatológico, 
abdómen, génito-urinário, cárdio-circulatório 
e respiratório e a realização de exames 
complementares de diagnóstico.
num esforço de melhoria dos serviços 
prestados, o cmAd passou também a dispor 
de consultas de traumatologia desportiva 
(realizada pelo dr. rui vaz - especialista em 
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fisiatria) e a realizar o eletrocardiograma (ecG) 
cujo custo está incluído no valor do exame 
médico.
o cmAd, inaugurado em 2002, foi 
reconhecido como extensão dos centros de 
medicina desportiva do instituto do desporto 
de portugal, no âmbito de um protocolo de 
celebrado entre a tempo livre e o idp.
para a marcação de consultas deverá utilizar 
os seguintes contatos: centro de medicina 
desportiva de Guimarães (cmAd), Alameda 
dos desportos, candoso s. tiago, 4835-235 
Guimarães
t.:  253 423 205 / F.: 253 423 208.

SANTA CASA DA 
mISERICÓRDIA 
DE GUImARãES
IgreJa de santo antónIo dos capuchos (antIgo 
hospItal)
rua doutor JoaquIM de MeIra
4800-010 guIMarães
tel.: 253 541 244
eMaIl: pM@scMguIMaraes.coM
www.scMguIMaraes.coM

SÁB 5 | 16h30
cONTAS DE REzAR 
da coleção de Júlia lourenço
TERTÚLIA
Das Contas de Rezar ao encontro… do 
Presente.

DIA INTERNAcIONAL DOS 
MONUMENTOS E SíTIOS
entrada livre
das 10:00h às 18:00h

vAMOS FAzER… UM áLBUM EM 
ScRApBOOK
SÁB 5 | 10h00 àS 12h00
inscrição obrigatória | custo 5€ 

festivAl internAcionAl de 
ÓrGÃo ibérico | Ano vi | 2014
COnCERTO I

SEx 11 | 21h30 
óRGãO + GUITARRA
andrej chorosinski e 
romuald erenc

TUN’ObEbES
tuna Feminina de enGenharia da 
universidade do minho 
8.º edIÇão do 
«serenatas ao 
berÇo» FestIVal 
de tunas 
FeMInInas

SÁB 5 | 21h00
vIII SERENATAS AO BERçO 
AuDITóRIO nOBRE DA unIVERSIDADE 
DO MInhO - AzuRéM, guIMARãES
Org.: Tun’Obebes - Tuna Feminina de Engenharia 
da Universidade do Minho
pArticipAntes
TôNA TUNA – TUNA FEMININA DO INSTITUTO 
pOLITÉCNICO DE BRAGANçA, ENCANTATUNA – TUNA 
FEMININA ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA BEIRA 
INTERIOR, TUNICE – TUNA FEMININA DO INSTITUTO 
pOLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO E AS CAVALEIRAS 
DE SELLIUM – TUNA FEMININA DO INSTITUTO 
pOLITÉCNICO DE TOMAR. 
O festival conta ainda com a participação como 
extraconcurso a TMUM – Tuna de Medicina da 
Universidade do Minho e a apresentação do 
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mesmo estará a cargo da OPUM DEI – Ordem 
Profética da Universidade do Minho. 
Espera-se assim um espetáculo cheio de cor, 
alegria, e claro, muita e boa música. 
As festividades continuam noite dentro, com a 
habitual festa no B.A. de Guimarães. 
bIlhetes à venda: 
sala da tun’obebes (guIMarães) 
g.a.a. guIMarães 
caFÉ unIversIdade (guIMarães) 
para MaIs InForMações: 
http://tunobebes.blogspot.coM/ 
http://tunobebes.no.sapo.pt/ 
https://www.Facebook.coM/tunobebes.uMInho



       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 4h00 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
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PROgRAMAS ESPECIAIS P/ 
ESCOLAS 
horárIo:  09h00/12h00 e 14h00/17h00
org.: ecoturIsMo-Montanha vIva / cooperatIva lage 
do Mocho

qUINTA DAS MANAS 
rua da escola, nº 1893
4835-162 polvoreIra – guIMarães
e.: luIsMachado@quIntadasManas.pt 
s.: www.quIntadasManas.pt
horárIos: 09h00-18h00
todos os dIas

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

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
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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

 

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@culturanorte.pt

cITÂNIA DE BRITEIROS “RUíNAS 
ARqUEOLóGIcAS”

09h00-17h00 (outubro a Março) 09h00-18h00 (abrIl a 
seteMbro) encerrada a 25 de dezeMbro, 01 de JaneIro 
e doMIngo de páscoa.
rua de s. roMão, 3701 
4805-448 brIteIros s. salvador
t.: 253 415 969
s.: www.csarMento.uMInho.pt



58

TELEFéRIcO

encerrado ao público de 02 Janeiro a 04 de 
Abril, para manutenção.
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

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@culturanorte.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
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MUSEU ARqUEOLóGIcO 
DA SOcIEDADE MARTINS 
SARMENTO

terça-sexta (09h30-12h30 e 14h30h-17h30) sábado-
doMIngo (10h00-12h30 e 14h30-17h30) encerra às 
segundas FeIras e FerIados.
rua paIo galvão
4814-509 guIMarães
excepto FerIados
t.: 253 415 969
s.: www.csarMento.uMInho.pt

MUSEU DA cULTURA cASTREjA

09h30-12h30 e 14h00-17h00 (outubro a Março) 09h30-
12h30 e 14h00-18h00 (abrIl a seteMbro) encerrado       
a 25 de dezeMbro, 01 de JaneIro e doMIngo de páscoa.
solar da ponte . brIteIros s. salvador
t.: 253 478 952
F.: 253 415 969
s.: www.csarMento.uMInho.pt 



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. 253 438 370

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
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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.: bIblIotecaJulIosIlvasaMpaIo.blogspot.coM

CIneMa

cINEcLUBE DE GUIMARãES
t./F.  253 514 239
Morada:
largo da MIserIcórdIa, nº 19 – 2º
apartado 221
4810 – 269 guIMarães
e. InFo@cIneclubeguIMaraes.org 
sessões
grande audItórIo do centro cultural vIla Flor 
-  21h45
black box da pac
s.: www.cIneclubeguIMaraes.org

eQuIPaMentos 
CulturaIs

cENTRO cULTURAL vILA FLOR

avenIda d. aFonso henrIques, 701
4810-431 guIMarães
t.: 253 424 700  
F.: 253 424 710
e.: geral@ccvF.pt

ESpAçO OFIcINA
avenIda d. João Iv, 1213 cave
4810-532 guIMarães
t.: 253 424 700 
F.: 253 424 710
e.: geral@aoFIcIna.pt

SãO MAMEDE - cENTRO DE 
ARTES E ESpEcTácULO 
rua dr. JosÉ saMpaIo, 17-25
4810-275 guIMarães
t.: 253 547 028
s.: www.sao-MaMede.coM
e. : geral@sao-MaMede.coM 
InFo@sao-MaMede.coM
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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.
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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: 
s.: 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



65

RITMOS – AcADEMIA DE ARTES
rua 5 de outubro, nº 85 – brIto
4805-041 guIMarães
teleM: 916 027 220
e.: geral@acadeMIarItMos.coM.pt
s.: www.acadeMIarItMos.coM.pt
Facebook: rItMos – acadeMIa de artes

ScORpIO – pARqUE DE 
ANIMAçãO AqUáTIcA DE 
GUIMARãES
Junho a seteMbro (9h00/20h00)
alaMeda dos desportos, candoso s. tIago 
4835-235 guIMarães 
(localIzação gps: n 41.42966 - w 8.31848)
t.: 253 423 200 / Fax 253 423 209
e.: pIscInas@teMpolIvre.pt
s.: www.teMpolIvre.pt

esPaÇo Internet

GABINETE DE IMpRENSA 
seg a sáb (exceto agosto):10h00/20h00
horárIo de agosto: 
seg a sáb 10h00/15h00

ccvF 
seg a sex (exceto agosto): 13h00/23h00
horárIo de agosto
seg a sáb 14h00/19h00

ARqUIvO MUNIcIpAL ALFREDO 
pIMENTA
09h00/12h30 das 14h00/17h30

FarMáCIas

AzURéM
r. da pousada - azurÉM . guIMarães
t.: 253 518 576

BARBOSA
largo do toural, 36 . guIMarães
t.: 253 516 184

cASTILHO
r. João p. Fernandes - s. Jorge de selho
t.: 253 532 213

cONFIANçA
r. 25 de abrIl, 830- pevIdÉM . guIMarães
t.: 253 532 234

DE RONFE
ronFe . guIMarães
t.: 253 546 926

DIAS MAcHADO
sIlvares - espaço guIMarães
r. da raInha, 54 . guIMarães
t.: 253 416 424

FARIA
serzedelo . guIMarães
t.: 253 532 346

FERREIRA DAS NEvES
av. d. João Iv, 612 . guIMarães
t.: 253 521 122
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HENRIqUE GOMES
r. dr. JosÉ saMpaIo, 15 . guIMarães
t.: 253 516 046

HóRUS
largo do toural, 26 . guIMarães
t.: 253 517 144

LOBO
av. de londres, 284 . guIMarães
t.: 253 412 124

MONTEIRO
av. repúblIca, 63 - caldas das taIpas
t.: 253 576 142

NESpEREIRA
r. da calçada, 621-b - nespereIra . guIMarães
t.: 253 527 570

NOBEL
r. de stº antónIo, 70 . guIMarães
t.: 253 516 599

NUNES DE Sá
Motelo . FerMentões . guIMarães
t.: 253 554 268

pAULA MARTINS
r.teIxeIra de pascoaIs, 71-b . guIMarães
t.: 253 415 833

pEREIRA
alaMeda de s. dâMaso, 40 . guIMarães
t.: 253 412 950

pEREIRA DA SILvA
MoreIra de cónegos . guIMarães
t.: 253 562 172

SALGUEIRAL
r. MouzInho de albuquerque, 50 . guIMarães
t.: 253 527 023

SANTO ANTóNIO
covas - urgezes . guIMarães
t.: 253 523 420

SILvéRIO
r. st.º antónIo, 17 - caldas das taIpas. guIMarães
t.: 253 576 130

vIEIRA E BRITO
r. s. MartInho, 74 - sande s. MartInho. guIMarães
t.: 253 478 310

vIEIRA DE cASTRO
r. cruz da argola Mesão FrIo . guIMarães
t.: 253 438 140

vITóRIA
alaMeda dr. MarIano FelgueIras, lJ 101/102 - 
guIMarãeshoppIng . guIMarães
t.: 253 517 180
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HotelarIa

pOUSADA DE STA. MARINHA 
(HISTóRIcA)                        
largo doMIngos leIte de castro- 4810-011 guIMarães 
- cIdade 
tel. 253 511 249        Fax 253 514 459 
s.: www.pousadas.pt 
e.: 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                                                      
s.: www.hotel-guIMaraes.coM 
e.: hg@hotel-guIMaraes.coM 

HOTEL TOURAL **** 
largo a..l. de carvalho - 4800-153 guIMarães - centro 
tel. 253 517 184      Fax 253 517 149                                                         
s.: www.hoteltoural.coM 
e.: reservas@hoteltoural.coM 

vILLA HOTEL GUIMARãES ****      
avenIda d. João Iv,631- s. sebastIão - 4810-532 
guIMarães - cIdade 
tel. 253 421 440        Fax. 253 421441 
s.: www.vIlla-hotel.net 
e.: 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’’ 
s.: www.goldentulIpbraga.coM
e.: 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 
s.: www.clubeparaIso.pt 
e.: reservas@clubeparaIso.pt 

HOTEL FUNDADOR *** 
av.d.aFonso henrIques,740 -4810-431 guIMarães - 
cIdade 
tel. 253 422 640      Fax 253 422 649 
s.: www.hotelFundador.coM 
e.: 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’’ 
s.: www.hoteldastaIpas.coM 
e.: hoteltaIpas@gMaIl.coM 

HOTEL IBIS ** 
avenIda conde MargarIde 12- 4810-537 guIMarães                       
tel. 253 424 900     Fax. 253 424 901                                                     
s.: www.IbIshotel.coM 
e.: 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 
s.: www.hotelMestredeavIs.pt 
e.: reservas@hotelMestredeavIs.pt

HOTEL DOM. jOãO Iv ** 
av. d. João Iv, nº1660 - 4810-534 guIMarães - cIdade 
tel.253 514 512   Fax. 253 514 485 
s.: www.hoteldoMJoaoIv.coM / 
e.: geral@hoteldoMJoaoIv.coM 
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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” 
e.: 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”  
s.: www.hoteldapenha.coM 
e.: geral@hoteldapenha.coM 

S. MAMEDE HOTEL * 
rua s.gonçalo,nº1- 4810-525 guIMarães - centro 
tel. 253 513 092     Fax 253 513 863 
s.: sMaMedehotel.coM
e.: geral@sMaMedehotel.coM 

ALBERGARIA pALMEIRAS 
rua gIl vIcente -c. c. palMeIras,4ºpIso- 4800-151 
guIMarães - centro 
tel. 253 410 324     Fax 253 417 261  
s.: www.albergarIapalMeIras.coM 
e.: eral@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 
s.: www.pousadasJuventude.pt
e.: 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.: eIrIz@netcabo.pt 

qUINTA pEDRAS DE BAIxO (AT)
rua de santa Marta, n.º 3262, longos, 4800 guIMarães
tel. 253 577 447 / tlM. 919 375 011
41°31’15.43”n  8°22’6.27”w
s.: www.pedrasdebaIxo.pt
e.: geral@pedrasdebaIxo.pt

cASA DA MOREIRA (cc)
rua das MoreIras, são lourenço de sande, 4800 
guIMarães
tlM. 919 949 411
n 41º 30`23`` w 8º 21` 41`
e.: geral@casadaMoreIra.coM
s.: www.casadaMoreIra.coM

qUINTA DO pINHô (cc)
rua do assento, candoso s. tIago, 4835-257 guIMarães
tel. 253 521 063 / 911 000 707
n +41º 23´ 32.79”, w -8º 20´ 44,88”
s.: www.quIntadopInho.coM
e.: geral@quIntadopInho.coM
reservas@quIntadopInho.coM
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AloJAmento locAl

GUEST HOUSE vIMARANES (AL)
rua egas MonIz, n.º 119, 4800-005 guIMarães
tel. 253 063 953 tlM. 917 389 999
41.4416486 -8.29337570000007
e.: guesthousevIMaranes@gMaIl.coM
s.: www.guesthousevIMaranes.pt

HOSTEL OFIcINAS DE SãO jOSé 
(AL)
rua d. doMIngos da sIlva gonçalves, 4810-439 
guIMarães
tel. 253 416 316  tlM. 963 039 006
41 26’24.20  -8º 17’ 20.60’’
e.: hostel@cJsJ.p
s.: www.Facebook.coM/hosteloFIcInasdesaoJose

qUINTA EIRA DO SOL (AL)
travessa de s. MIguel – gonça, 4800-192 guIMarães
tlM. 918 131 643
41.5086826 -8.244862199999943
e.: InFo@quIntaeIradosol.coM 
s.: www.quIntaeIradosol.coM

GUIMARãES STUDIOS LOUNGE 
(AL)
largo João Franco, n.º 1 a 4, 4800 guIMarães
tel. 253 064 087 tlM. 966 415 322
41.4425775 -8.294967499999984
e.: InFo@guIMaraesstudIoslounge.coM
s.: www.guIMaraesstudIoslounge.coM 

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 
s.: casadoscedros.blogspot.coM 
e.: casadoscedros@gMaIl.coM 

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” 
e.: 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 
e.: 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 
s.: www.quIntadacancela.coM  
e.: 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 
e.: 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 
e.: 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 
e.: 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  
s.: www.hostelprIMeguIMaraes.coM 
e.: InFo@hostelprIMeguIMaraes.coM 
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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 
www.quIntadocarvalho.coM.pt
e.: 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 
e.: 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 
e.: Myhostel.guIMaraes@gMaIl.coM
s.: 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 
s.: www.tMhostels.coM 
e.: hostels@tMhostels.coM 

pArques de cAmpismo de 
GuimArÃes

pARqUE DE cAMpISMO 
MUNIcIpAL DA pENHA  
Monte da penha 
4810-048 guIMarães 
t.: 253 515 912  
F.: 253 515 085  
período de FuncIonaMento:  
1 de MaIo a 15 de seteMbro 
coordenadas 
lat. 41.428248, long. -8.268639

pARqUE DE cAMpISMO 
DE cALDAS DAS TAIpAS 
taIpas turIterMas 
largo das terMas - 4805-071 caldas das taIpas 
t.: 253 576 274/253 577 898   
F.: 253 577 890 
período de FuncIonaMento: 
18 de Junho a 12 de seteMbro 
coordenadas 
n -41º29’01” w -008º20’33” 

IMPrensa

JornAis

cOMéRcIO DE GUIMARãES
s.: www.guIMaraesdIgItal.coM

DESpORTIvO DE GUIMARãES
s.: www.guIMaraesdIgItal.coM

ENTREvILAS
s.: www.entrevIlas.coM

LORDELO jORNAL
t./F.: 252 874 122
e.: lordeloJornal@gMaIl.coM

O cONqUISTADOR
s.: www.oconquIstador.coM

REFLExO
s.: www.reFlexodIgItal.coM
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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

REvISTA “MAIS GUIMARãES”
rua antero henrIques da sIlva, 66F
costa
4810 - 026 guIMarães
contactos: 917 953 912
eMaIl: MaIsguIMaraes@sapo.pt 

jORNAL “O SELHO”
rua antero henrIques da sIlva, 66F
costa
4810 - 026 guIMarães
contactos: 917 953 912
eMaIl: Jornaloselho@gMaIl.coM

rÁdios

RáDIO FUNDAçãO
95.8 Mhz
t.:  253 420 520
F.: 253 420 529
e.: InForMação@radIoFundacao.net
s.: www.radIoFundacao.net

RáDIO SANTIAGO
98.0 Mhz
t.:  253 421 700 
F.: 253 421 709
e.: santIago@guIMaraesdIgItal.coM
s.: www.santIago.FM 

Posto de turIsMo

pOSTO S. TIAGO
seg. a sex.: 9h30 – 18h00
sábado s e FerIado s: 10h00 – 13h00 / 13h30 – 18h00
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
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AMI | cLíNIcA MéDIcA DAS 
TAIpAS
rua proF. Manuel JosÉ pereIra, nº 630
4805-128 caldas das taIpas
t.: 351  253 420 490
e.: InFo.cMt@aMI.coM.pt
s.: www.aMI.coM.pt

UNIDADE DE SAúDE FAMILIAR 
DE URGEzES
t.: 253 520 710

UNIDADE DE SAúDE FAMILIAR  
GUIMARãES
t.: 253 421 340

B. v. DE GUIMARãES
t.: 253 408 330

B. v. DE cALDAS DAS TAIpAS
t.: 253 576 114

ASSOcIAçãO DE DADORES 
BENEvOLOS DE SANGUE DE 
GUIMARãES
t.: 253 417 576
s.: www.guIMaraesangue.coM

INTOxIcAçõES
t.: 800 250 143

seGuranÇa/
ProteÇão
seGuranÇa 
PÚblICa

pSp
t.: 253 540 660

pOLícIA MUNIcIpAL 
t.: 253 421 222

GNR
t.: 253 422 570

pROTEcçãO cIvIL
t.: 253 421 212

pROTEcçãO à FLORESTA
t.:117

cANIL/GATIL
t.: 253 551 060

EDp
t.: 253 005 100
assIstêncIa: 800 506 506

vIMáGUA
t.: 800 200 646
t.: 253 439 560
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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) 707 210 220



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.

74



75


