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4É em janeiro que os projetos adiados 
ganham fôlego. É neste mês, que traz 
o frio e a esperança, que repensamos 
as nossas práticas, tentando corrigir 
posturas, objetivos, desideratos. Há 
uma ínfima fração de tempo que nos 
separa de uma realidade “já bem 
distante”, ainda que a cada passo 
corresponda um sedimento de tempo 
imemorial. Este é caminho de tradição e 
de contemporaneidade. 
Janeiro é mês de “reiseiros”. Diz a 
tradição. E há quem diga também 
que “reis”, “reises” ou “reisadas” são 
a cristianização das “janeiras”, por 
ser janeiro. Falar-se-á do menino, dos 
reis magos e do presépio. O Salão 
Paroquial de Pevidém acolhe o IV 
Encontro de Reis (5 de janeiro). Os 
grupos participantes nas REISADAS 
2014 atuarão, à tarde, em lares e no 
estabelecimento prisional da cidade (11 
de janeiro, 14h-19h). Mais à noitinha, na 
zona da “cidade velha”.
Noutra dimensão estética e no 
mesmo dia, à noite no CCVF, dança 
a Companhia Nacional de Bailado. 
Debussy, Beethoven e Schoenberg 
são a génese para ligações com a 
linguagem da coreógrafa belga Anne 
Teresa de Keersmaeker. 
Janeiro traz também ao CCVF 
conversas em torno do jazz. O seu lugar 
na história, na contemporânea, será 
mote para o ciclo “Histórias de Jazz em 
Portugal”. Inicia-se com Mário Laginha 
(5 de janeiro).
Diferentes épocas, lugares e contextos 
(diferentes anos no ano novo que agora 
começa) estarão no Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães, na 
Plataforma das Artes e da Criatividade. 
O dia 25 de janeiro testemunhará o 
cruzamento entre linguagens.               

“A Composição do Ar” pretende 
re(montar) a história da arte. São peças 
da coleção de José de Guimarães 
em diálogo com obras de artistas 
contemporâneos. No mesmo lugar 
e dia, “Provas de Contacto” revela 
um segmento do trabalho de José 
de Guimarães pouco conhecido: a 
produção de imagens realizadas por 
transferência. Já Jaroslaw Flicinski, um 
dos mais iminentes artistas polacos da 
atualidade, expande o campo operativo 
da linguagem pictórica, alargando-o ao 
espaço arquitetónico. “Estrela Negra” 
é o nome da exposição que inaugura, 
como as duas anteriores, às 22h. 
Janeiro é novo ano (mas mês antigo). 
Jano, na mitologia romana, é o deus 
das decisões e das escolhas. Uma 
tropologia que coloca Guimarães a olhar 
para o passado (os seus costumes, 
tradições e legado) e para o futuro (a 
contemporaneidade, a diversidade de 
atores e a criatividade). É este o seu 
caminho, na construção de património. 
Bom Ano Novo.

José Bastos
Janeiro 2014
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ASSOCIAçãO 
DAS FESTAS DE 
S. JORGE - VILA 
DE PEVIDém
DOM 05 | 15h00
Salão Paroquial de Pevidém

IV Encontro dE rEIs
ParticiPação doS SeguinteS gruPoS:

. AgrupAmento 546 dos escuteiros de 
pevidém
. grupo corAl infAntoJuvenil de pevidém
. grupo corAl dAs 9h
. grupo corAl de pevidém
. grupo de concertinAs os Amigos de 
pevidém
. grupo regionAl folclórico e AgrícolA 
de pevidém
. grupo vetus Amicis
mensAgem de fátimA - setor Juvenil
. orfeão coelimA
. sociedAde musicAl de pevidém
A receita reverte para a realização das Festas 
São Jorge 2014.

ASSOCIAçãO    
“A NOSSA 
TERRA” 
SEX 31 
tErtúlIas d`a nossa tErra 
“o MInho EM MIl sugEstõEs” 
O cOncelhO de Vila Verde 
espaço cultural Fnac (guimarães)
Esta iniciativa dará a conhecer informalmente 
as principais características diferenciadoras 

e afirmadoras de um espaço geográfico, 
contando para tal com a colaboração de 
convidados que partilharão o seu saber e 
experiências com os participantes, tudo no 
espírito que a tertúlia encerra em si mesma.
Quinzenalmente e rotativamente entre os dois 
espaços, será apresentado cada um dos 
vinte e quatro concelhos minhotos, segundo 
a grelha que segue em anexo, permitindo a 
descoberta de todo um Minho para conhecer 
e valorizar – património (edificado e natural), 
folclore, gastronomia, artesanato, costumes e 
tradições, festividades e eventos, entre outros 
de interesse local.

ASSOCIAçãO 
DE SOCORROS 
mÚTUOS 
ARTÍSTICA 
VImARANENSE  
MÊS
Pintura, inStalação e eScultura em 
Ferro

“a gaIola dos cEM saPatos”
Vitor Zapa e aureliano aguiar
Inauguração de exposição a 18
QuArtAs A domingos | 16h00 às 19h00
sede dA AssociAção de socorros mútuos ArtísticA 
vimArAnense
ruA de gil vicente, 46
AssociAção de socorros mútuos ArtísticA 
vimArAnense
http://AsmAvg.blogspot.com/
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BIBLIOTECA 
mUNICIPAL RAUL 
BRANDãO
Hora do conto
É Para Isso quE sErVEM os 
aMIgos. EstorIl: MInutos dE 
lEItura, 2013.
TER 14 | 10h30 E 15h00
SEX 24 | 10h30 E 15h00

teatro de FantocHeS
MEnÉrEs, MarIa albErta. 
uMa EstrElInha MuIto 
EsPEcIal Para a noItE dE 
natal. In “o lIVro dE natal”. 
Porto: asa, 2003.
08, quaRTa, 10h30 E 15h00

cinema
dastardly & MuttlEy 1
SEX 03 | 10h30
Falado em português; > de 4 anos; 45 min.

dastardly & MuttlEy 2
SEX 10 | 10h30
Falado em português; >de 4 anos; 45 min.

dastardly & MuttlEy 3
SEX 17 | 10h30
Falado em português; > de 4 anos; 45 min.

MIa E os MIgous
SEX 24 | 10h30
Falado em português; > de 6 anos; 88 min.

o gang do PI
SEX 31 | 10h30
Falado em português; > de 6 anos; 77 min.

BmRB – PÓLO DE 
PEVIDém
Hora do conto
cunha, clara. o cuquEdo. 
lIsboa: lIVros horIzontE, 2008.
TODOS OS DiaS: 10h15 E 14h15

teatro de FantocHeS
MEnÉrEs, MarIa albErta. uMa 
EstrElInha MuIto EsPEcIal 
Para a noItE dE natal. In “o 
lIVro dE natal”. Porto: asa, 
2003.
qua 22 | 11h00

eXPoSiçÕeS
“PEVIdÉM EM fotografIas”

BmRB – PÓLO 
DAS TAIPAS
Hora do conto
soarEs, luísa ducla. o PaI 
natal E o MEnIno JEsus. Porto: 
cIVIlIzação EdItora, 2012.
04, 11, 18 E 25  | 10h00

teatro de FantocHeS
MEnÉrEs, MarIa albErta. uMa 
EstrElInha MuIto EsPEcIal 
Para a noItE dE natal. In “o 
lIVro dE natal”. Porto: asa, 
2003.
qua 15 | 11h00



8eXPoSiçÕeS
“dIa MundIal da rElIgIão”

BmRB – PÓLO 
LORDELO
Hora do conto
soarEs, luísa ducla. 
coMPrar, coMPrar, 
coMPrar!. Porto: 
cIVIlIzação EdItora, 2010.
TODOS OS DiaS àS 11h00

teatro de FantocHeS
MEnÉrEs, MarIa albErta. 
uMa EstrElInha MuIto 
EsPEcIal Para a noItE dE 
natal. In “o lIVro dE natal”. 
Porto: asa, 2003.
SEX 29 | 11h00

BIBLIOTECA DO 
COmPLExO 
mULTIFUNCIO-
NAL 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 12h30 15h30 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
TER 15 | 10h30
Walsh, Joana; abbot, JudI /
os MElhorEs bEIJInhos/. – 
Porto: cIVIlIzação EdItora, 
2011

TER 29 | 10h30
dosIMont, gauthIEr/o 
caPuchInho VErMElho. – 
Porto: cIVIlIzação EdItora, 
1999

cinema
qui 08 | 14h30
PantEra cor dE rosa
Falado em Português
Maiores de 4 anos
40 min. aprox.

qui 22 | 14h30
MIco, o ratInho ValEntE
Falado em Português
Maiores de 4 anos
83 min. aprox.
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CAFé OSCAR
MÊS
hElEna sousa
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

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

CÂmARA 
mUNICIPAL DE 
GUImARãES
rEIsadas 2014 
SÁB 11 | 14h00 a 19h00
atuação doS gruPoS em lareS 
e eStabelecimento PriSional de 
guimarãeS
. centro de atiVidadeS 
ocuPacionaiS e lar reSidencial 
alecrim
. centro de Solidariedade 
Humana ProF. emÍdio guerreiro
. centro Social de brito
. centro Social e ParoQuial de 
maScoteloS-Santiago
. eStabelecimento PriSional de 
guimarãeS
. lar de S. Jorge 
. lar de S. Paio
. lar de Santa eSteFÂnia
. lar de SantoS PaSSoS
. lar rainHa d. leonor
. VenerÁVel ordem de S. 
FranciSco

21h00
.cEntro socIal rEcrEatIVo E 
cultural dE caMPElos
.rusgas dE s. MIguEl dE 
gonça
Porta da torre Velha (escadinhas, 
largo condessa Juncal)

.osMusIkÉ – assocIação 
MusIcal artístIca do cEntro 
dE forMação francIsco dE 
holanda
Porta da Sr.ª da guia (Junto ao museu 
alberto Sampaio)

.arca – assocIação 
rEcrEatIVa E cultural dE 
aIrão santa MarIa



10.arcaP – acadEMIa 
rEcrEatIVa cultural 
“aMIgos dE PontE” 
Porta de Santa luzia ( largo dos 
laranjais)

.gruPo dE rEIsadas dE 
caldas das taIPas
.rÉcIta - gruPo cultural
Porta da Vila (rua da rainha)

.ascurEP – assocIação 
cultural E rEcrEatIVa do 
PoMbal dE VErMIl
.gruPo dE aMIgos dE s. 
torcato
Porta nova ( Junto ao café milenário, 
largo condessa Juncal)

 
21h30
largo da oliveira

.rEcIta – gruPo cultural

.ascurEP – assocIação 
cultural E rEcrEatIVa do 
PoMbal – VErMIl
.gruPo dE rEIsadas das 
caldas das taIPas
.osMusIkÉ – assocIação 
MusIcal E artístIca do 
cEntro dE forMação 
francIsco dE holanda
.cEntro socIal, rEcrEatIVo 
E cultural dE caMPElos
.arcaP – assocIação 
rEcrEatIVa E cultural 
aMIgos dE PontE
.assocIação rEcrEatIVa E 
cultural dE aIrão santa 
MarIa
.aMIgos dE s. torcato
.rusga são MIguEl dE gonça
Caso as condições climatéricas não permitam 
a realização ao ar livre, este evento realizar-se-á 
na Igreja de S. Francisco, a partir das 21h00.

CENTRO 
CULTURAL VILA 
FLOR
guicul – guimArães Arte e culturA 
t. 253 424 700 f. 253 424 710
www.guicul.pt
vendA de bilhetes:
centro culturAl vilA flor
plAtAformA dAs Artes e dA criAtividAde
loJAs fnAc

qua 08 E qui 09 | 21h30
ccVF / caFÉ concerto e PeQueno 
auditÓrio
conVerSaS/concertoS 

MÁrIo lagInha
ciclo “HiStÓriaS de JaZZ em Portugal”
Início de Histórias de Jazz em Portugal, um 
ciclo da autoria de António Curvelo e Manuel 
Jorge Veloso e coprodução do Hot Clube de 
Portugal e do Centro Cultural Vila Flor.
Na primeira das 16 sessões que integram o 
Ciclo (no dia 08 de janeiro), o pianista Mário 
Laginha conversa com os autores sobre a sua 
carreira artística profissional e a cena atual 
do jazz em Portugal, com audição de música 
gravada. Segue-se um concerto com o 
Sexteto da Escola Superior de Música e Artes 
do Espetáculo - ESMAE, com repertório de 
originais de Mário Laginha, podendo a noite 
prolongar-se em jam session. 
Na segunda parte da 1ª sessão do Ciclo 
Histórias de Jazz em Portugal (no dia 09 
de janeiro), os músicos Luís Figueiredo, 
José Nogueira e Luís Cunha falam da obra 
de Mário Laginha (com audição de peças 
gravadas), das suas próprias carreiras e das 
perspetivas atuais e futuras do jazz nacional. 
Segue-se um “concerto-mistério” de Mário 
Laginha, a quem os autores do Ciclo deram 
carta-branca para a livre escolha dos seus 
companheiros. 
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SÁB 11 | 22h00
ccVF / grande auditÓrio
dança 

compAnhiA nAcionAl de bAilAdo
PrograMa annE tErEsa dE 
kEErsMaEkEr 
As composições musicais de Debussy, 
Beethoven e Schoenberg são a génese 
para três singulares ligações com a dança, 
expressas sublimemente por Anne Teresa De 
Keersmaeker.
Na sequência da estreia em Lisboa, no último 
trimestre de 2012, a Companhia Nacional 
de Bailado apresenta em Guimarães as três 
obras de Anne Teresa De Keersmaeker que 
permitiram aos seus artistas o inequívoco 
reconhecimento do público pela interpretação 
deste exigente repertório. O programa 
é composto por obras fundamentais da 
carreira da aclamada coreógrafa belga: 
“Prelúdio à Sesta de um Fauno”, de Debussy, 
“Grosse Fugue”, de Beethoven, e “Noite 
Transfigurada”, de Schoenberg. A relação da 
coreógrafa com a música, que lhe valeu o 
título de “choregraphe musicienne”, está bem 
patente nesta seleção inédita de peças que a 
Companhia Nacional de Bailado traz agora ao 
Centro Cultural Vila Flor.

SEX 24 | 22h00
ccVF / PeQueno auditÓrio
teatro 

YerMa
João garcIa MIguEl
“Yerma” explora o conflito interno de uma 
mulher que deseja, sem sucesso, ter um filho.
“Yerma” é um projeto de teatro performativo, 
com direção e encenação de João Garcia 
Miguel, a partir da reescrita do poema 
dramático homónimo, datado de 1934, 
de Federico García Lorca, onde o tema da 

esterilidade de um casal é descrito segundo 
uma perspetiva feminina – expondo um 
ambiente de mistério e poesia próprio da 
cultura da Europa do Sul. Yerma é o nome de 
uma mulher casada que deseja ter um filho 
como todas as outras mulheres à sua volta. 
Descobre que o marido não lhe consegue 
dar esse filho que deseja; desespera, não se 
resigna e resiste à ideia de ficar prisioneira de 
uma esterilidade da qual não se considera 
culpada e trilha o caminho que a levará à sua 
tragédia pessoal.

SÁB 25 | 18h00
PalÁcio VilaFlor 
inauguração da eXPoSição 

“coração E cInzas”
De arlinDo SilVa
O trabalho do Arlindo Silva dá continuidade a 
uma prática artística intemporal. 
Sobre uma superfície plana – a tela – Arlindo 
Silva combina uma matéria concreta – as 
tintas, e assim regista factos de seu universo 
pessoal, reiniciando uma nova proposta 
de inteligibilidade no campo sensível da 
materialidade do quadro. Porque a sua obra 
ainda não obteve a atenção pública que 
merece, esta exposição vem colmatar uma 
evidente lacuna no panorama das artes 
em Portugal, reunindo sem uma orientação 
retrospetiva um número expressivo de 
trabalhos. As pinturas do Arlindo Silva: 
pessoas do seu círculo de relações captadas 
em instantâneos algo inesperados, “anti-
retratos” que negam a tradicional pose das 
figuras retratadas, perpassam uma atitude 
desafetada e discreta, que é também 
transversal ao seu percurso artístico e 
humano. 
Esta exposição é a oportunidade de conhecer 
um importante número de obras do artista 
Arlindo Silva, desconhecido do grande público 
português. 
As pinturas registam cenas do universo 
pessoal do artista, o espectador confrontado 
com histórias a meio, ou por contar, 
encontrará com certeza proximidades com 
o seu quotidiano. As poses das figuras 
retratadas, os seus gestos e expressões são 
como anti-retratos que revelam momentos de 
solidão e de afetos da realidade que vivemos. 
No seu todo é uma exposição que relança 



12o debate sobre a necessidade da pintura 
figurativa na arte contemporânea.
público-Alvo m/ 4 Anos horário terçA A sábAdo, dAs 
10h00 às 19h00 por mArcAção (A últimA visitA terá 
início Até às 18h00) durAção 60 A 90 min. lotAção 1 
turmA / 25 pessoAs preço 2 eur
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

SÁBaDO 25 | 22h00
ccVF / grande auditÓrio
mÚSica

fragMEntos
eSPetÁculo de encerramento da 
tour - 20 anoS 
Fragmentos são uma das bandas mais 
carismáticas da cidade de Guimarães.
Ao longo destes 20 anos, as músicas dos 
Fragmentos fizeram parte das memórias, 
recordações e das histórias de muitos. Já 
percorreram os palcos mais emblemáticos 
de Portugal, atuaram com vários artistas 
de renome e as suas músicas fizeram parte 
de algumas bandas sonoras de telenovelas 
portuguesas. “Mais uma vez”, “Solidão”, 
“A hora de estar de bem”, “Nada Vai 
Mudar”, entre muitos outros sucessos, vão 
ser ecoados neste grande espetáculo de 
encerramento da tour “20 Anos” no Centro 
Cultural Vila Flor, onde a banda gravou, em 
maio de 2007, o seu trabalho “Fragmentos 
- Ao Vivo” que marcou o seu regresso aos 
palcos.

SerViço educatiVo

SEXTa 31 JaN E SÁB 01 FEV
teatro
ccVF / PeQueno auditÓrio

UMa aVenTUra nO eSPaÇO
teAtro de ferro
Nesta Aventura, na companhia de dois atores, 
uma pianista e uma menina muito especial, 
a Carla Cosmonauta, o público atravessará 
múltiplos espaços e dimensões, artes, leituras 
e conceções. Ao longo da história, a pintura, 
a dança, a arquitetura, o cinema e tantas 
outras artes e saberes muito nos têm dito 
sobre o modo como o espaço foi sendo 
vivido e imaginado. O espaço da cidade, o 
espaço da natureza, o espaço da intimidade 
e das emoções entre as pessoas e, é claro, o 
grande espaço desconhecido – o cosmos.
Uma Aventura no Espaço é uma viagem e 
é um jogo, com ação, canções e leituras 
à mistura. Aqui o público habita o espaço 
cénico – às vezes a plateia está no palco e 
o palco, por vezes, na plateia! O dispositivo 
cénico ora se assemelha a uma nave espacial 
ora faz lembrar um carrossel, um half-pipe 
ou aqueles teatros gregos antigos… A Carla 
Cosmonauta visita o nosso planeta azul… ou 
seremos nós que estamos a visitar o seu? 
Será que vivemos todos no mesmo planeta? 
Como viver juntos no mesmo espaço?
horário 31 JAneiro às 10h30 e 15h00; 01 fevereiro 
às 16h00 público-Alvo dos 8 Aos 12 Anos lotAção 
limitAdA durAção 60min. preço 2,00 eur

atiVidadeS regulareS
TODO O aNO | TERÇa a SÁBaDO
ccVF – centro cultural Vila 
Flor 

uM tEatro Por dEntro E Por 
fora
O Centro Cultural Vila Flor abriu em Guimarães 
um novo lugar para as artes cénicas e afirmou 
a cidade como um dos mais importantes 
palcos nacionais. Nas visitas a este teatro 
cada grupo é recebido com um percurso 
desenhado à medida da sua curiosidade, 
experiências e propósitos. Enquanto percorre 



13os vários espaços (interiores ou exteriores), vai 
conhecendo a História do Teatro e a evolução 
do espaço cénico ao longo dos tempos. Vai 
ainda explorar os bastidores de uma casa 
de espetáculos e descobrir os segredos de 
uma caixa negra que tem o poder de tudo 
transformar…
público-Alvo m/ 4 Anos horário terçA A sábAdo, dAs 
10h00 às 19h00 por mArcAção (A últimA visitA terá 
início Até às 18h00) durAção 60 A 90 min. lotAção mín. 
10 pessoAs, máx. 30 pessoAs preço 1 eur s/ desconto; 
0,50 eur c/ desconto; entrAdA grAtuitA (criAnçAs Até 
12 Anos QuAndo AcompAnhAdAs de Adulto pAgAnte)
AtividAde suJeitA A mArcAção préviA AtrAvés do emAil 
gerAl@AoficinA.pt 

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 12 | 21h45
grande auditório - ccVF

2001, odIssEIa no EsPaço 
De Stanley KubricK
Com Daniel Richter, Gary Lockwood, Keir 
Dullea, William Sylvester
Classificação: M/12
1968, 139 min.
Uma viagem desde o passado pré-histórico 
dos nossos antepassados, quando um 
grupo de macacos encontra um misterioso 
monólito e dele obtém conhecimentos que 
resultam na evolução do Homem, até ao 
espaço colonizado pelos humanos, no ano 
2001. A descoberta de um outro monólito 
na Lua, proveniente de uma região junto a 
Júpiter, leva ao lançamento de uma expedição 
liderada pelo astronauta David Bowman para 

investigar a origem do objecto extra-terrestre. 
Quando a missão é colocada em risco por 
HAL 9000, o supercomputador que controla 
a nave espacial, Bowman terá de vencer a 
máquina antes de viajar até ao local de origem 
do admirável objecto.

TER 14 | 21h45
blackbox - Pac
ciclo “o Futuro do 
PaSSado”
Org. Cineclube de Guimarães & A Oficina

o hEróI do ano 2000
De WooDy allen
Com Diane Keaton, John Beck, Woody Allen.
Classificação: M/12
1973, 89 min.
Um músico que gere uma loja de comida 
saudável é congelado e trazido de regresso 
à vida num futuro distante por radicais que 
querem a sua ajuda para derrubar um governo 
totalitário, num admirável mundo novo com 
cabines Orgasmatron para substituir sexo.

DOM 19 | 21h45
grande auditório - ccVF

VÉnus dE VIson
De roman polanSKi
Com Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
Classificação: M/12
2013, 96 min.
Há semanas que Thomas (Mathieu Amalric) 
tenta encontrar a actriz perfeita para “Venus 
in Furs”, a famosa obra do austríaco Leopold 
von Sacher-Masoch, que agora pretende levar 



14aos palcos de Paris. Ao final de mais um dia, 
aparece Vanda, uma mulher intempestiva 
e desmiolada que, apesar de tudo, tem 
qualquer coisa de extraordinariamente 
sedutor. Assim, mesmo relutante, Thomas 
deixa-a tentar a sua sorte numa audição 
privada onde fica assombrado com a sua 
entrega a Wanda von Dunayev.

TER 21 | 21h45
blackbox - Pac

ciclo “o Futuro do 
PaSSado”
Org. Cineclube de Guimarães & A Oficina

alPhaVIllE
De Jean-luc goDarD
Com Akim Tamiroff, Anna Karina, Eddie 
Constantine
Classificação: M/12
1965, 99 min.
Godard futurista na história de um detective 
americano que chega a Alphaville, uma 
cidade do futuro num planeta distante. O seu 
carácter americano põe-no imediatamente em 
colisão com o governante local, que proibira o 
amor e a liberdade de expressão.

qui 23 | 21h45 
grande auditório - ccVF

tErra dE nInguÉM, dE 
saloMÉ laMas + rEdEMPtIon
De miguel gomeS
Classificação: M/12
2012, 72 min.

Uma sala vazia e uma cadeira. Neste lugar 
de ninguém, José Paulo Sobral de Figueiredo 
vai descrevendo a sua vida como comando, 
mercenário e sem-abrigo. Na juventude, 
durante a Guerra Colonial em Moçambique e 
Angola, foi um implacável soldado de elite que 
sentia prazer na morte a sangue-frio. Após a 
revolução, trabalhou como guarda-costas em 
Portugal e, mais tarde, como um mercenário 
da CIA em El Salvador, para finalmente 
terminar como um dos assassinos a soldo da 
GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), 
participando em vários ataques a membros 
da ETA. 
Em complemento, a curta “Redemption”, 
de Miguel Gomes (“Tabu”), que se estreou 
no Festival de Veneza, e que nos conta 
quatro histórias ficcionadas sobre quatro 
personagens que existem, têm dimensão 
pública e que aqui se vêem reinventadas.

SÁB 25 | 21h45 
grande auditório - ccVF

a VIda dE adèlE
De abDellatif Kechiche
Com Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, 
Salim Kechiouche
Classificação: M/16
2013, 179 min.
Adèle tem 15 anos e, tal como todas as 
raparigas que conhece, namora com rapazes. 
Tudo aquilo em que acredita se altera quando 
o seu olhar se cruza com o de Emma, uma 
rapariga de cabelo azul, cuja visão da vida 
e do mundo é muito diferente da sua. Entre 
elas nasce um amor e desejo profundo que, 
apesar das dificuldades, as fará crescer e 
afirmar-se enquanto mulheres.
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qui 30 | 21h45
grande auditório - ccVF

a noIVa ProMEtIda
De rama burShtein
Com Hadas Yaron, Yiftach Klein, Irit Sheleg
Classificação: M/12
2012, 90 min.
Shira (Hadas Yaron), de 18 anos, pertence 
a uma família judaica ortodoxa de Telavive, 
Israel. De casamento marcado com o rapaz 
por quem está apaixonada, ela está exultante 
com a vida que a espera. Mas essa felicidade 
é assombrada quando Esther (Renana Raz), 
a sua irmã mais velha, morre a dar à luz o seu 
primeiro filho. O luto toma conta da família e 
o casamento é adiado. É neste contexto que 
Yochai (Yiftach Klein), viúvo de Esther, recebe 
uma proposta de casamento com uma viúva 
belga. Quando a mãe das raparigas (Irit 
Sheleg) descobre que o genro talvez tenha 
de sair do país com o bebé, propõe a união 
entre Shira e Yochay. Apesar de relutante 
em relação a esta união, que a vai impedir 
de realizar o seu sonho de criança, a jovem 
compreende que este casamento será a 
solução para homenagear a irmã e manter a 
família unida.

CYBERCENTRO 
complexo multifuncionAl de couros
trAvessA de vilAverde
4810 – 430 guimArães
páginA web: www.cybercentro-guimArAes.pt
e-mAil: gerAl@cybercentro-guimArAes.pt
t.: 253 520 050
f.: 253 517 315
seg A sex
Aberto dAs 08h30 às 00h30 horAs
sáb
Aberto dAs 08h30 às 20 horAs
dom e feriAdos
Aberto dAs 14 às 20 horAs

interatiVidade

TODOS OS DiaS
gMrtV
S.: www.gmrtv.pt 

MaIs E noVas MúsIcas
rÁdIo cybErcEntro
S.: www.cybercentro-guimArAes.pt 



16atiVidadeS 

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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mULTIUSOS DE 
GUImARãES
receção
seg A sex: 08h00 /20h00
sáb: 10h00/20h00
serviços AdministrAtivos
seg A sex: 09h00 /12h30 e  14h30 /18h00
AlAmedA cidAde de lisboA, creixomil
4835-037 guimArães 
(locAlizAção gps: n 41. 43544  - w 8. 30790)
t.  253 520 300 
fAx 253 520 309 
e. multiusos@tempolivre.pt 
s. www.tempolivre.pt
bilheteirA online: 
www.tempolivre.bilheteirAonline.pt

 
6 E 7 
alMoço E conVíVIo dE rEIs - 
tErcEIra IdadE 
multiusos de guimarães
A Câmara Municipal de Guimarães, através 
da Fraterna e dos Serviços de Ação Social, 
promove no dia 6 de janeiro, no Multiusos de 
Guimarães, o tradicional Convívio de Reis da 
terceira idade. Além de um almoço, a iniciativa 
integra uma tarde com animação musical. 
A iniciativa é destinada aos portadores do 
Cartão Municipal do Idoso.

TER 7 | 14h00
conVíVIo dE rEIs dEstInado a 
utEntEs dE IPss do concElho
Consultar programa próprio

 

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

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 4 de 
janeiro. 
locAis e horários: pAço dos duQues de brAgAnçA às 
11.00 e museu de Alberto sAmpAio às 15.00 
Custo: 6€ Inscrições no Paço dos Duques de 
Bragança
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lEnda dE santa MargarIda
Mais uma lenda de Guimarães é contada 
através de um teatro de sombras. Desta feita, 
a lenda de Santa Margarida, a santa protetora 
das grávidas, outrora venerada na igreja de 
S. Miguel.
local: museu de alberto Sampaio
Público-alvo: Alunos do 1.º ciclo
Custo 1€
Marcação prévia no Serviço Educativo do 
Museu de Alberto Sampaio

coMo d. João I toMou a VIla 
dE guIMarãEs...
Fernão Lopes, cronista de D. João I, conta-
nos, com todo o pormenor, na “Crónica 
de D. João I”, o modo como D. João I, em 
1385, tomou Guimarães. Este divertido teatro 
de marionetas retrata esse episódio e dá a 
conhecer a curiosa estratégia usada pelo rei.
local: museu de alberto Sampaio
Público-alvo Alunos do 1º e 2º ciclo
Custo 1€
Marcação prévia no Serviço Educativo do 
Museu de Alberto Sampaio

PAçO DOS 
DUqUES DE 
BRAGANçA E 
CASTELO DE 
GUImARãES
informAções úteis
horário: todos os diAs entre As 10h00 e As 18h00, 
últimA entrAdA às 17h30
+351 253 412273
pduQues@culturAnorte.pt
http://pduQues.imc-ip.pt/
sigA-nos tAmbém no fAcebook

DESTAQUE
PEça do MÊs
a adOraÇãO dOS PaSTOreS
SéculO XViii
Todos os meses destacamos uma peça da 
nossa coleção para que os nossos visitantes 
a possam ver de um ângulo diferente. Esta é 
uma proposta que procura seduzir o visitante, 
real ou virtual, para a diversidade e riqueza 
das nossas coleções.

VISITA ORIENTADA
UM BilheTe, dOiS 
MOnUMenTOS
1º SÁBaDO DE caDa MÊS.
SÁB 4 |  11h 
Visita orientada no Paço dos Duques e às 
15h visita orientada no Museu de Alberto 
Sampaio.
Preço: 6€ adultos (bilhete de entrada + visita 
orientada nos dois espaços)

CONCURSO
a Minha eScOla adOTa UM  
MUSeU, UM PaláciO, UM 
MOnUMenTO…
No ano lectivo de 2013-2014, vai realizar-se a 
8ª edição do concurso A minha escola adota 
um museu, um palácio, um monumento..., 
que tem por objectivo estimular o 
conhecimento da realidade museológica e 



19patrimonial nacional, através do contacto 
das escolas com os monumentos e com 
os museus e palácios que integram a Rede 
Portuguesa de Museus (RPM), fomentando 
a consequente sensibilização para a 
conservação, protecção e valorização do 
património cultural. 
Trata-se de uma iniciativa promovida 
conjuntamente pela Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC) e a Direção-Geral 
de Educação (DGE).
Mais informações em 
http://www.imc-ip.pt/pt-PT/iniciativas/
actividades_imc/ContentDetail.aspx?id=5119

EXPOSIÇÕES
eXPoSiçÕeS temPorÁriaS
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

“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

MÚSICA E DANÇA
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

SERVIÇO EDUCATIVO
eSPecial FamÍliaS

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

da VIla dE cIMa à VIla dE 
baIxo
Conhecer o Centro Histórico de Guimarães, 
património classificado pela UNESCO, através 
de um Roteiro de descoberta. Tem início na 
Vila de Cima ou do Castelo e termina na Vila 
de Baixo ou do Mosteiro. 
Roteiro tem o custo 1,5 €

eSPecial eScolaS

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



20uM 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 

ofIcIna dE danças antIgas 
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 Euros 
Terça a sexta-feira da parte da manhã com 
marcação.
Dar a conhecer um leque variado de danças 
internacionais abrangendo estilos e épocas 
diferentes: Danças Medievais, Danças 
Renascentistas, Danças Sociais e Danças 
tradicionais. 

rEcrIação hIstórIca: dona 
constança Mostra o Paço
Recriação histórica que pretende dar a 
conhecer a primeira habitante do Paço dos 
Duques: D. Constança de Noronha, a 1.ª 
Duquesa de Bragança.
Público-alvo: 1º e 2º Ciclo 
Tempo Médio: 45 minutos 
Número Máximo de Participantes: 50 pax 
Custo: 1€ por criança

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 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 18 
I tornEIo dE lançaMEntos 
Iniciativa da Associação de Atletismo de Braga 
(www.aabraga.pt).
Consultar programa próprio

PLATAFORmA 
DAS ARTES E 
DA CRIATIVIDADE

SÁBaDO 25 JaN a DOMiNGO 13 aBR | 22h00
Pac / ciaJg
eXPoSição / inauguração

a coMPosIção do ar
peÇaS Da coleÇÃo De JoSÉ De 
guimarÃeS e outraS obraS
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 neste novo 
ciclo expositivo 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

SÁBaDO 25 JaN a DOMiNGO 13 aBR
Pac / ciaJg
eXPoSição / inauguração ÀS 22H00

ProVas dE contacto
JOSé de GUiMarãeS
do stEncIl ao dIgItal: 
ProcEssos dE 
transfErÊncIa da IMagEM
“Provas de Contacto” revela um segmento 
do trabalho de José de Guimarães pouco 
conhecido e de grande relevância para o 
entendimento da obra do artista.
A presente exposição revela um segmento do 
trabalho de José de Guimarães (Guimarães, 
1939) pouco conhecido e de grande 
relevância para o entendimento da obra 
do artista, que cobre um arco temporal de 
mais de quarenta anos: um conjunto muito 
diversificado de trabalhos que dão corpo 
a uma incessante produção de imagens 
realizadas por transferência. Seja em torno 
de métodos tradicionais da gravura, seja 
de práticas menos convencionais, como 
o stencil, José de Guimarães desenvolve 
desde o princípio dos anos 60 até aos dias 



22de hoje uma incansável pesquisa que concilia 
experimentação material, rigor formal e um 
vocabulário de formas que permanentemente 
convoca a mestiçagem como conceito central 
da sua obra. 
horário dA exposição
terçA A domingo
10h00-19h00
todAs As idAdes

SÁBaDO 25 JaN a DOMiNGO 13 aBR 
Pac / ciaJg
eXPoSição / inauguração ÀS 22H00

EstrEla nEgra | JarosŁaW 
flIcInskI
ParedeS, PinTUraS, 
deSenhOS e OBJeTOS
“Estrela Negra” é a primeira exposição 
individual de Jarosław Flicinski (1965, Gdansk, 
Polónia) em Portugal, um dos mais iminentes 
artistas polacos contemporâneos.
Trata-se de uma intervenção de grande 
escala, exemplar do trabalho que o artista, 
de origem polaca, tem vindo a desenvolver 
em relevantes instituições do contexto 
internacional da arte contemporânea: um 
projeto de expansão do campo operativo da 
linguagem pictórica no qual se cruzam uma 
aguda sensibilidade à arquitetura com uma 
proficiente prática de pintura sobre parede 
que vai para além do quadro e se alarga à 
escala do espaço arquitetónico.        
horário dA exposição
terçA A domingo
10h00-19h00
todAs As idAdes

SÁBaDO 25 JaN a DOMiNGO 13 aBR
Pac / ciaJg

PrEto no branco
oFicina arara
O coletivo OFICINA ARARA concebeu uma 
intervenção que traz o museu para a rua e a 
rua para o museu. 
Concebido como “um espaço autónomo 
e aberto de experimentação em torno 
da produção de cartazes, livros e outras 
edições”, a OFICINA ARARA tem vindo 
a repensar e a propor, com as suas 
intervenções no espaço público e a energia 
gerada em torno de diversas colaborações 
entre várias disciplinas e linguagens, a 
potência do múltiplo como forma de 
operacionalização do gesto artístico.

MÊS
Pac / ciaJg

flor na PElE
eXpoSiÇÃo De Sara franQueira, 
carloS lobo e filipe SilVa
O projeto Flor na Pele, coproduzido pel’A 
Oficina e pela Fundação Calouste Gulbenkian, 
visa o incremento de ações de criação e de 
mediação que reflitam sobre o património 



23imaterial associado ao ciclo do linho.
Fruto do acompanhamento do ciclo do linho 
durante o ano de 2013 por três artistas, 
das áreas da fotografia, som e cenografia, 
concretiza-se agora um objeto artístico, uma 
exposição de forte caráter participativo, que 
pretende ajudar a compreender a pertinência 
de manter preservado este património, bem 
como de garantir a sua visibilidade na região 
e fora dela, recorrendo a linguagens artísticas 
contemporâneas. 
horário dA exposição
terçA A domingo
10h00-19h00
todAs As idAdes

SerViço educatiVo
SÁBaDO 11
Pac / ciaJg

VIsIta EsPEcIal Para 
faMílIas
tatiana DoS SantoS
Toda a família é bem-vinda no CIAJG – Centro 
Internacional das Artes José de Guimarães!
Começamos o ano com um momento 
especial dedicado ao projeto Flor na Pele, 
desenvolvido a partir do ciclo do linho, que o 
Grupo Folclórico da Corredoura mantém vivo 
em São Torcato. Oportunidade para conhecer 
um importante património da região e o olhar 
dos artistas Sara Franqueira, Carlos Lobo e 
Filipe Silva, à conversa e numa visita lúdica. 
horário 16h00 público-Alvo dos 6 Aos 10 Anos 
durAção 90min. A 2horAs lotAção min. 10 pessoAs/máx. 
20 pessoAs preço 2,00 eur

quaRTa 29 E quiNTa 30 
Pac / blacK boX

corPo coMuM 
Sofia cabrita e manuela ferreira
Corpo Comum é um espaço de partilha 
regular entre professores/educadores e 
artistas, que promove o cruzamento entre 
arte e pedagogia em ambiente informal e 
experimental. Janeiro abre com uma oficina 
que parte da linguagem teatral para a sala 
de aula, pensando nos professores do 
ensino secundário e nos jovens com quem 

desenvolvem o seu trabalho diário, e antecipa 
a realização do projeto 10 x 10, pensado 
para este contexto, realizado em parceria 
entre o Centro Cultural Vila Flor e a Fundação 
Calouste Gulbenkian.

ofIcIna artE PEdagogIa
black box Pac 
horário dAs 18h30 às 21h30 público-Alvo professores 
do ensino secundário durAção 6 horAs por oficinA 
lotAção 15 pArticipAntes por oficinA preço 5,00 eur
Atividade sujeita a inscrição com uma semana 
de antecedência através do preenchimento do 
formulário online disponível em www.ccvf.pt.

ViSitaS
TERÇa a DOMiNGO
Pac – PlataForma daS arteS e da 
criatiVidade    
VIsItas dE arquItEtura
M/ 6 ANOS
Nesta visita de arquitetura percorre-se a 
Plataforma das Artes e da Criatividade. 
O projeto da autoria Pitágoras Arquitetos 
e vencedor do Red Dot Design Awards 
2013 é o ponto de partida para conhecer a 
reconversão do antigo Mercado Municipal 
do arquiteto Marques da Silva e o Centro 
Internacional das Artes José de Guimarães 
com projeto expositivo do arquiteto Luís 
Tavares Pereira - Ainda Arquitetura. 
Esta visita para arquitetos, estudantes ou 
curiosos pode ser integrada num roteiro mais 
amplo. O percurso passa por outros edifícios 
marcantes na obra do arquiteto Marques da 
Silva e termina na Praça do Toural, projeto 
de reconversão da arquiteta Maria Manuel 
Oliveira, levado a cabo pela Guimarães 2012.
horário terçA A domingo | dAs 10h00 às 19h00 por 
mArcAção (A últimA visitA terá início Até às 18h00) 
durAção 60 A 90 min. lotAção mín.10 pessoAs, máx.20 
pessoAs preço 2 euros 

atiVidadeS regulareS
TODO O aNO 
atabIcar o caMInho
um audioWalK Para guimarãeS

JoÃo martinS 
M/ 12 ANOS
Com partida na Plataforma das Artes e da 
Criatividade, Atabicar o caminho é uma 
criação sonora sobre um percurso que 
explora a envolvente urbana do Rio de 
Couros, cruzando e unindo alguns dos 
seus espaços singulares, entre as antigas 
propriedades das Dominicas, onde se 
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do Mercado Municipal, a jusante, e o núcleo 
central da Zona de Couros, a montante. 
Este projeto, desenvolvido em contacto com 
indivíduos e comunidades que, de formas 
diversificadas, habitam, usam e conhecem 
este território, pretende refletir sobre os 
processos de evolução da cidade
Um passeio sonoro sobre um percurso 
invulgar, que se assume como “uma 
companhia sonora para caminhantes 
solitários”.
Percurso pela cidade c/ partida da Pac 
horário todos os diAs, dAs 10h00 às 17h30 
pArticipAntes percurso individuAl; no cAso de grupos, 
não serão Aceites grupos com mAis de 20 elementos, 
hAvendo necessAriAmente um desfAsAmento de 5 
minutos entre cAdA cAminhAnte. durAção c. 1 horA
Entrada gratuita

UNAGUI
25 E 26
20º anIVErsÁrIo
 
SÁB 25 
1º ENCONTRO DE GRUPOS 
FOLCLóRICOS SENIORES
11h30
concEntração dos gruPos 
folclórIcos das u.s. na 
unaguI
14h30
concEntração dos gruPos 
na unaguI
15h00
InícIo do dEsfIlE dos gruPos 
folclórIcos sEnIorEs 
ruas do centro Histórico da cidade de 
guimarães, com exibições públicas, a 
caminho do Paço dos duques

16h30
chEgada dos gruPos 
folclórIcos ao Paço dos 
duquEs dE bragança
NOTA:- Se chover, não haverá desfile e os grupos vão 
imediatamente para o Paço onde apresentarão as 4 danças

17h30
rEgrEsso à unaguI
cerimÓnia de encerramento e 
entrega de lembrançaS

DOM 26 
1º Encontro dE coraIs 
sEnIorEs: concErto dE ano 
noVo
11h30 
concEntração dos gruPos 
coraIs das u.s. na unaguI
14h30
concEntração dos gruPos 
na unaguI
15h00
InícIo do dEsfIlE dos gruPos 
coraIs sEnIorEs PElas ruas 
da cIdadE dE guIMarãEs
(av. general Humberto delgado, rua 
de Santo antónio, toural, alameda, 
Senhora da guia) 

16h00
igreja de n.S. oliveira      
NOTA: Se chover, não haverá desfile e os grupos vão 
imediatamente para a Igreja

17h30
rEgrEsso à unaguI
cerimÓnia de encerramento e 
entrega de lembrançaS
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1º SÁB MÊS | 10h30
“à Procura dE orIgEns… 
da PEnha”
ViSitaS guiadaS À PenHa
tiPo de PercurSo: HiStÓrico, 
ambiental e PaiSagÍStico
Duração prevista: 2h30m e/ou 4 a 5h00
Dificuldade: Média (Percurso com algumas 
subidas e passagens por locais estreitos, entre 
penedos). Aconselhável munir-se de roupa e 
calçado confortáveis.
Limite de participantes: 30 pessoas 
Salão nobre do Santuário da Penha
Inscrição: gratuita
Inscrições: 253 414 114 ou pessoalmente no 
Salão Nobre do Santuário
Org.: Irmandade de Nossa Senhora do Carmo 
da Penha

VIsItas ÁudIo-guIadas ao 
cEntro hIstórIco 
Posto de turismo da Praça de      S. 
tiago
4810 - 300 guimArães - portugAl
Visitas audio-guiadas aos pontos de maior 
interesse do Centro Histórico de Guimarães, 
através de aluguer, por períodos de 24h00 de 
aparelhos MP3. 

Existem versões de adulto em Português, 
Espanhol, Francês e Inglês. Existe ainda 
disponível uma versão em Português 
destinada a crianças.
t.: + 351 253 421 221
diAs úteis: 10h00-18h00

VIVa Park
lage do mocho
4800 - s. torcAto gmr
t./f.: 253 553 139 tm: 919 660 625
e.: info@vivApArk.pt 
s.: www.vivApArk.pt

incentiVoS

PaIntball, slIdE, cIrcuIto 
dE PontEs, Escalada, 
raPPEl, tIro coM arco, 
bEsta E zarabatana, caça 
ao tEsouro, orIEntação, 
InsuflÁVEIs, fEstas dE 
anIVErsÁrIo

PercurSoS

PEdEstrEs, hIstórIcos, 
culturaIs E PaIsagístIcos

ViSitaS

“sEnda botânIca da lagE do 
Mocho”
horário:  9h00/12h00 e 14h00/17h00
encerrA à QuArtA e QuintA 
inscrição: grAtuitA



27ProgramaS 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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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”

segundA A domingo: 9h00/18h00
ruA de s. romão, 3701 
4805-448 briteiros s. sAlvAdor
t.: 253 415 969
s.: www.csArmento.uminho.pt
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tElEfÉrIco

novembro, dezembro, JAneiro, fevereiro e mArço: 10h00 
/ 17h30
Abril, mAio e outubro:  10h00/18h30.
Junho, Julho e setembro: dAs 10h00 às: segundA A sextA 
19h00 e sábAdos, domingos e feriAdos 20h00.
Agosto: 10h00/20h00
encerrA às segundAs-feirAs, entre 28 de outubro e 16 
de dezembro.
t./ f.:  253 515 085
e.: gerAl@turipenhA.pt
s.: www.turipenhA.pt

IgrEJa dE são sEbastIão 
(guIMarãEs)

ruA bento cArdoso 
ter A sex:  9h30/12h00 dAs 15h30/18h30
sáb e dom: 09h30/12h00
encerrAdA à 2 feirA
encerrAdo em Agosto
t.: 253 420 000

MErcado azul –  cooPEratIVa 
dE cultura, crl
ruA egAs moniz, 127, centro histórico, 
4800-411 guimArães
t.: 253.094297| 931697651
e.: mercAdoAzul@gmAil.com  
s.: www.mercAdoAzul.wordpress.com
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MUSEUS

MusEu dE albErto saMPaIo

terçA A domingo: 10h00-18h00
ruA Alfredo guimArães
4800-407 guimArães
t.: 253 423 910
f.: 253 423 919
e.: mAsAmpAio@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

MusEu arquEológIco 
da socIEdadE MartIns 
sarMEnto

ter A dom 9h30/12h00 e 14h00/17h00
ruA pAio gAlvão
4814-509 guimArães
excepto feriAdos
t.: 253 415 969
s.: www.csArmento.uminho.pt

MusEu da cultura castrEJa

segundA A domingo: 9h30/12h30 dAs 14h00/18h00
solAr dA ponte . briteiros s. sAlvAdor
t.: 253 478 952
f.: 253 415 969
s.: www.csArmento.uminho.pt 
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ASSOCIAÇÕES

cybErcEntro - coMPlExo 
MultIfuncIonal dE couros
trAvessA de vilAverde
4810 – 430 guimArães
t.: 253 520 050
f.: 253 517 315
s.: www.cybercentro-guimArAes.pt
e.: gerAl@cybercentro-guimArAes.pt
seg A sex: 08h30-00h30
sáb: 08h30-20h00
dom e feriAdos: 14h00-20h00

c.a.r. – cIrculo dE artE E 
rEcrEIo
cAsA dA AgrA – ruA frAncisco AgrA, n.º 74
4810-157 guimArães
tel. /fAx: 253 518 333 
telem: 919 866 695
e.: circulodeArteerecreio@gmAil.com
s.: www.circulodeArteerecreio.bolgspot.com

casa da JuVEntudE dE 
guIMarãEs

ruA dA cAldeiroA n.º33
4800-520 guimArães
e.: cAsAJuventudeguimArAes@gmAil.com
b.: cAsAdAJuventude-guimArAes.blogspot.com
AlexAndre simões: 917025289

BIBLIOTECAS

bIblIotEca MunIcIPal raul 
brandão
lArgo cónego José mAriA gomes
4800-419 guimArães
t.  253 515 710
e. bibliotecA@cm-guimArAes.pt
s.: www.bmrb.pt

bMrb - Pólo dE PEVIdÉM
ruA João pereirA fernAndes, nº 136
4835-324 s. Jorge de selho
t. 253 535 982

bMrb - Pólo das caldas das 
taIPas
Av. dA repúblicA
4800-380 cAldAs dAs tAipAs
t.  253 570 043

bMrb - Pólo dE ronfE
ruA sAntiAgo - vAle verde, nº 657 . ronfe
4810 guimArães
t.  253 545 202

bMrb - Pólo dE lordElo
Av. prof. luís mAchAdo . lordelo
4815-060  guimArães
t.  253 873 530
notA:
pArA pArticipAção nAs diferentes AtividAdes, As 
escolAs, infAntários ou grupos de 10 criAnçAs ou 
Adultos terão de mArcAr, previAmente, Assim como As 
visitAs guiAdAs Que se efectuAm às QuArtAs-feirAs.
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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.: http://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
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EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS

cEntro cultural VIla flor

AvenidA d. Afonso henriQues, 701
4810-431 guimArães
t.: 253 424 700  
f.: 253 424 710
e.: gerAl@ccvf.pt

EsPaço ofIcIna
AvenidA d. João iv, 1213 cAve
4810-532 guimArães
t.: 253 424 700 
f.: 253 424 710
e.: gerAl@AoficinA.pt

são MaMEdE - cEntro dE 
artEs E EsPEctÁculo 
ruA dr. José sAmpAio, 17-25
4810-275 guimArães
t.: 253 547 028
www.sAo-mAmede.com
e. : gerAl@sAo-mAmede.com 
info@sAo-mAmede.com

caaa - cEntro Para os 
assuntos da artE E 
arquItEctura
r. pAdre Augusto borges de sá (Ao mercAdo novo)
4810-523 guimArães
t.: 253094690
e.: gerAl@centroAAA.org
s.: www.centroAAA.org

CENTROS

cEntro dE arbItragEM 
dE conflItos dE consuMo 
do ValE do aVE / trIbunal 
arbItral
ruA cApitão Alfredo guimArães, 1
4800 - 019 guimArães
s.: www.triAve.eu
e.: triAve@gmAil.com
t.: 253 422 410 
fAx: 253 422 411
horário de Atendimento:
seg A Qui: 09h00 /13h00 e 14h00 / 17h00
sex: 09h00/13h00
pArA resolver os conflitos de consumo, de umA formA 
rápidA e grAtuitA, Que ocorrAm nos munícipios do 
vAle do Ave.

cIac - cEntro dE InforMação 
autÁrquIco ao consuMIdor
ruA cApitão Alfredo guimArães, 1
(sede dA AmAve)
4800 – 019 guimArães
e.: ciAc@cm-guimArAes.pt
t. 253 517 440 
horário de Atendimento: 
sex: 09h00/13h00
seg A Qui: 09h00/13h00 
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EsPaço InforMação MulhEr

lArgo cónego José  mAriA gomes
4800-419 guimArães
nº verde: 800 202 292
e.: gerAl@cm-guimArAes.pt

gInÁsIo da Educação daVIncI 
guIMarãEs
AlAmedA dr. Alfredo pimentA, n.º 264
4814-526, guimArães
t.: 253 088 028 | 93 440 82 39 | 91 628 76 27 | 91 617 73 68
e.: guimArAes@dAvinci.com.pt
s.: www.guimArAes.dAvinci.com.pt 

loJa Ponto JÁ

diAs úteis: 9h00-20h00
AntigA estAção de comboios, Av. d. João iv
4810-534 guimArães
t.: 253 527 227
Espaços públicos, que disponibilizam toda a 
informação de interesse para a juventude.

EQUIPAMENTOS 
DESPORTIVOS

artE VIVa – sWÁsthya yôga
r. do sArdoAl nº 162 costA - guimArães
t.: 91 933 9295
e.: cristiAnelrossi@hotmAil.com
Arte.vivA.guimArAes@gmAil.com  

asas dE Palco – Escola dE 
artEs PErforMatIVas
ruA professor egAs moniz, AssembleiA de guimArães
4810-027 guimArães
t.: 253 168 186; 93 955 0165
e.: AsAsdepAlco.secretAriA@gmAil.com
fAcebook: AsAs de pAlco – escolA de Artes 
performAtivAs

cMad – cEntro dE MEdIcIna 
dEsPortIVa dE guIMarãEs
Pista de atletismo gémeos castro
exAme médico-desportivo e AconselhAmento pArA A 
práticA desportivA
horário: seg A sex: 18h00/ 21h00
pistA de Atletismo gémeos cAstro - AlAmedA dos 
desportos, cAndoso s. tiAgo - 4835-235 guimArães 
locAlizAção gps: n 41. 42999 w 8. 32203
t.:  253 423 205 
f.: 253 423 208
e.: cmAd@tempolivre.pt
s.: www.tempolivre.pt

coMPlExo dE PIscInas dE 
guIMarãEs
seg A sex: 07h00/ 22h00 sáb: 08h00/20h00 
dom: 08h00/13h00
AlAmedA dos desportos, cAndoso s. tiAgo
4835-235 guimArães 
(locAlizAção gps: n 41. 42966  -  w 8. 31848)
t.: 253 423 200 
f.: 253 423 209
e.: piscinAs@tempolivre.pt 
s.: www.tempolivre.pt
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MultIusos dE guIMarãEs
receção -  seg A sex: 08h00 /20h00; sáb: 10h00/20h00
serviços AdministrAtivos: seg A sex: 09h00 /12h30 e  
14h30 /18h00
AlAmedA cidAde de lisboA, creixomil
4835-037 guimArães 
(locAlizAção gps: n 41. 43544  - w 8. 30790)
t.: 253 520 300 / fAx 253 520 309 –
e.: multiusos@tempolivre.pt 
s.: www.tempolivre.pt
bilheteirA online: 
www.tempolivre.bilheteirAonline.pt

PaVIlhõEs dEsPortIVos
creixomil, pevidém ronfe, moreirA de cónegos, 
lordelo, urgezes, souto sAntA mAriA e de AQuecimento 
do multiusos de guimArães
horários: seg A sex: 19h00/ 24h00 sáb: 15h00/19h00
t.: : 253 520 300  
f.: 253 520 309
e.: pAvilhoes@tempolivre.pt)

PIscInas dE aIrão são João
Junho A setembro (10h00/20h00)
ruA 25 de Abril - Airão são João -  guimArães 
(locAlizAção gps: n 41.465161, w -8.428488)
t.: 252 922 047
e.:  piscinAs@tempolivre.pt
s.: www.tempolivre.pt

PIscInas dE MorEIra dE 
cónEgos
AvenidA de sAntA mArtA -  moreirA de cónegos
t.: 253 563256
horário - seg A sex: 08h30/ 21h00
sáb: 09h00/19h00

PIsta dE atlEtIsMo gÉMEos 
castro
seg  A sex: 09h00/12h30 e 14h30 /21h00
sáb: 09h30/13 h00
AlAmedA dos desportos, cAndoso s. tiAgo 
4835-235 guimArães 
locAlizAção gps: n 41. 42999  -  w 8. 32203)
t.: 253 423 205 
f.: 253 423 208
e.: pAtletismo@tempolivre.pt 
s.: www.tempolivre.pt

rItMos – acadEMIa dE artEs
ruA 5 de outubro, nº 85 – brito
4805-041 guimArães
telem: 916 027 220
e.: gerAl@AcAdemiAritmos.com.pt
s.: www.AcAdemiAritmos.com.pt
fAcebook: ritmos – AcAdemiA de Artes

scorPIo – ParquE dE 
anIMação aquÁtIca dE 
guIMarãEs
Junho A setembro (9h00/20h00)
AlAmedA dos desportos, cAndoso s. tiAgo 
4835-235 guimArães 
(locAlizAção gps: n 41.42966 - w 8.31848)
t.: 253 423 200 / fAx 253 423 209
e.: piscinAs@tempolivre.pt
s.: www.tempolivre.pt
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ESPAÇO INTERNET

gabInEtE dE IMPrEnsa 
seg A sáb (exceto Agosto):10h00/20h00
horário de Agosto: 
seg A sáb 10h00/15h00

ccVf 
seg A sex (exceto Agosto): 13h00/23h00
horário de Agosto
seg A sáb 14h00/19h00

arquIVo MunIcIPal alfrEdo 
PIMEnta
09h00/12h30 dAs 14h00/17h30

FARMÁCIAS

azurÉM
r. dA pousAdA - Azurém . guimArães
t.: 253 518 576

barbosa
lArgo do tourAl, 36 . guimArães
t.: 253 516 184

castIlho
r. João p. fernAndes - s. Jorge de selho
t.: 253 532 213

confIança
r. 25 de Abril, 830- pevidém . guimArães
t.: 253 532 234

dE ronfE
ronfe . guimArães
t.: 253 546 926

dIas Machado
silvAres - espAço guimArães
r. dA rAinhA, 54 . guimArães
t.: 253 416 424

farIa
serzedelo . guimArães
t.: 253 532 346

fErrEIra das nEVEs
Av. d. João iv, 612 . guimArães
t.: 253 521 122

hEnrIquE goMEs
r. dr. José sAmpAio, 15 . guimArães
t.: 253 516 046

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
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nobEl
r. de stº António, 70 . guimArães
t.: 253 516 599

nunEs dE sÁ
motelo . fermentões . guimArães
t.: 253 554 268

Paula MartIns
r.teixeirA de pAscoAis, 71-b . guimArães
t.: 253 415 833

PErEIra
AlAmedA de s. dâmAso, 40 . guimArães
t.: 253 412 950

PErEIra da sIlVa
moreirA de cónegos . guimArães
t.: 253 562 172

salguEIral
r. mouzinho de AlbuQuerQue, 50 . guimArães
t.: 253 527 023

santo antónIo
covAs - urgezes . guimArães
t.: 253 523 420

sIlVÉrIo
r. st.º António, 17 - cAldAs dAs tAipAs. guimArães
t.: 253 576 130

VIEIra E brIto
r. s. mArtinho, 74 - sAnde s. mArtinho. guimArães
t.: 253 478 310

VIEIra dE castro
r. cruz dA ArgolA mesão frio . guimArães
t.: 253 438 140

VItórIa
AlAmedA dr. mAriAno felgueirAs, lJ 101/102 - 
guimArãeshopping . guimArães
t.: 253 517 180

HOTELARIA

Pousada dE sta. MarInha 
(hIstórIca)                        
lArgo domingos leite de cAstro- 4810-011 guimArães 
- cidAde 
tel. 253 511 249        fAx 253 514 459 
www.pousAdAs.pt 
emAil: recepcAo.stAmArinhA@pousAdAs.pt 

hotEl dE guIMarãEs **** 
ruA dr. eduArdo AlmeidA, p.o.box 189 - 4801- 
911guimArães - cidAde 
tel. 253 424800       fAx 253 424 899                                                      
www.hotel-guimArAes.com 
emAil: hg@hotel-guimArAes.com 

hotEl toural **** 
lArgo A..l. de cArvAlho - 4800-153 guimArães - centro 
tel. 253 517 184      fAx 253 517 149                                                         
 www.hoteltourAl.com 
emAil:reservAs@hoteltourAl.com 

VIlla hotEl guIMarãEs ****      
AvenidA d. João iv,631- s. sebAstião - 
4810-532guimArães - cidAde 
tel. 253 421 440        fAx. 253 421441 
www.villA-hotel.net 
emAil: villAhotel@villA-hotel.net 
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hotEl goldEn tulIP **** 
sAntA cristinA de longos - 4800 guimArães - 20km 
tel.253 240 700  fAx.253 240 740 
lAt. 41º 31’ 13.56’ long. -8º 23’ 18.96’’ 
www.goldentulipbrAgA.com
info@goldentulipbrAgA.com 

aPartaMEntos turístIcos 
**** 
encostA do pArAiso,  Agrelos pArAiso - 4835-301 
guimArães - 6km 
tel.253 535 468 fAx.253 536 518 
n. 41. 43668º w. 8.36234º 
www.clubepArAiso.pt 
reservAs@clubepArAiso.pt 

hotEl fundador *** 
Av.d.Afonso henriQues,740 -4810-431 guimArães - 
cidAde 
tel. 253 422 640      fAx 253 422 649 
www.hotelfundAdor.com 
emAil: hf@hotelfundAdor.com 

hotEl das taIPas *** 
AvenidA trAJAno Augusto - 4805–170 cAldAs dAs 
tAipAs - 9km 
tel.253 479 980     fAx.253 479 986 
n 41º 29’ 15’’ w 8º 20’ 34’’ 
www.hoteldAstAipAs.com 
emAil: hoteltAipAs@gmAil.com 

hotEl IbIs ** 
AvenidA conde mArgAride 12- 4810-537 guimArães                       
tel. 253 424 900     fAx. 253 424 901                                                     
www.ibishotel.com 
emAil: h3230@Accor.com 

hotEl MEstrE dE aVIs ** 
ruA d. João i, 40, s.pAio - 4810-422 guimArães - cidAde 
tel 253 422 770           fAx. 253 422 771 
www.hotelmestredeAvis.pt 

emAil: reservAs@hotelmestredeAvis.pt

hotEl doM. João IV ** 
Av. d. João iv, nº1660 - 4810-534 guimArães - cidAde 
tel.253 514 512   fAx. 253 514 485 
www.hoteldomJoAoiv.com / 

emAil: gerAl@hoteldomJoAoiv.com 

hotEl VIla MarIta ** 
ruA vilA mAritA nº 36 - 4805-343 ponte -guimArães - 3km 
tel. 253 556 997     fAx  253 556 996 
n 41° 29’ 56.76” , w 8° 17’ 43.19” 
emAil: vilAmAritA@sApo.pt 

hotEl da PEnha ** 
ruA nossA senhorA dA penhA, 4810-038 guimArães 
tel 253 414 245 fAx 253 512 952 
n 41° 24’ 24.12” , w 8° 14’ 28.25”  
 www.hoteldApenhA.com 
gerAl@hoteldApenhA.com 

s. MaMEdE hotEl * 
ruA s.gonçAlo,nº1- 4810-525 guimArães - centro 
tel. 253 513 092     fAx 253 513 863 
http://smAmedehotel.com
gerAl@smAmedehotel.com 

albErgarIa PalMEIras 
ruA gil vicente -c. c. pAlmeirAs,4ºpiso- 4800-151 
guimArães - centro 
tel. 253 410 324     fAx 253 417 261  
www.AlbergAriApAlmeirAs.com 

emAil: gerAl@AlbergAriApAlmeirAs.com 

Pousada da JuVEntudE dE 
guIMaraEs 
complexo multifuncionAl de couros, lArgo dA cidAde - 
4810-430 guimArães - centro  
tel. 253 421380          fAx. 253 421 381 
 www.pousAdAsJuventude.pt
emAil: guimArAes@moviJovem.pt
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TURISMO NO ESPAÇO RURAL

casa dE sEzIM (th) 
nespereirA – ApArtAdo 2210 - 4811 - 909 guimArães 
t.:  253 523 000   
f.: 253 523 196 
lAt: 41.41496 long: -8.32812 
s.: www.sezim.pt 
e.:gerAl@sezim.pt 

casa dos PoMbaIs (th) 
Av. londres - 4835-066 guimArães 
t.:253 412 917 
s.: www.solAresdeportugAl.pt 
e.:cAsAdospombAis@hotmAil.com 

quInta das coruJEIras (cc) 
vilA novA dAs infAntAs 4810 - 690 guimArães 
t.: 253 541 135     
f.:  253 541 135  telm: 965 567 425 
n 41.420219º w 8.241999º 
s.: www.QuintAdecoruJeirAs.com 
e.: gerAl@QuintAdecoruJeirAs.com 

casa  dE cIMa dE EIrIz (th) 
ruA dAs teixugeirAs nº 193 cAlvos - 4810 - 605 
guimArães      
t.: 253 541 750    
f.: 253 452 551 
n 41 “24’03.2” w 08 ° 14 ‘32.2 “ 
s.: www.QuintAdecimAdeeiriz.com 
e.: l: eiriz@netcAbo.pt 

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
http://www.pedrAsdebAixo.pt/ 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

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
guesthousevimArAnes@gmAil.com / http://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’’
hostel@cJsJ.pt / https://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
info@QuintAeirAdosol.com / http://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
info@guimArAesstudioslounge.com / 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 
http://cAsAdoscedros.blogspot.com 
cAsAdoscedros@gmAil.com 
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caMÉlIa & hoMEs (al) 
e.n. 105, nº 787, 4835-164 guimArães 
tel 253 424 400 fAx 253 424 400 
n 41º25’04.25” w 8º18’17.46” 
www.cAmeliA.pt 
reservAs@cAmeliA.pt 

tMhostEl 1 (al) 
ruA vAldonAs, n.º 11-4810-292 guimArães 
tel 253 433 504   fAx: 253 416 369 
n41°26’36.09”   w8°17’40.59” 
hostels@tmhostels.com 

aloJaMEnto local f&b (al) 
ruA dr. Avelino germAno, n.º 98 4800 guimArães 
telem. 918838630 / 910738859 / 916741589 
AloJAmento.turistico.locAl@gmAil.com 

casa da EsPInhosa (al) 
ruA do pombAl, n.º 183, 4800-023 guimArães 
tel. 253418973  telem. 966219478 
41°26’57.70”n   8°17’57.53”w 
cAsAdAespinhosA@gmAil.com

1720 quInta da cancEla (al) 
QuintA dA cAncelA, 4805-496 s. lourenço de sAnde 
tlm. 919 199 299 / fAx. 252 313 870 
41°30’20.89”n  8°21’13.56”w 
http://www.QuintAdAcAncelA.com  
support@QuintAdAcAncelA.com 

hostEl VIMaranEs (al) 
ruA dA rAmAdA, n.º 16, 4810-445 guimArães 
tel. 253 542 081 / tlm. 917389999 
41°26’27.47”n  8°17’24.79”w 
hostelvimArAnes@gmAil.com 

casa do arco (al) 
ruA de sAntA mAriA, n.º 52, 4810-443 guimArães 
tel. 253 557 090 / tlm. 938 407 898 ou 964 623 555 
41°26’38.52”n  8°17’33.89”w 
cAsAdoArcoguimArAes@gmAil.com

aloJaMEnto local Porta 51 
(al) 
ruA de sAnto António, n.º 51, 4800 guimArães 
tel.  253 433 545 tlm. 937 580 328 tlm. 919 233 835 
41°26’34.33”n   8°17’43.41”w 
portA51guimArAes@gmAil.com 

hostEl PrIME (al) 
ruA dA liberdAde, n.º 42 A 44, 4810-441 guimArães 
tel. 967 058 786 
n.  41, 26, 23  w  08, 18, 50  www.hostelprimeguimArAes.
com 
info@hostelprimeguimArAes.com 

quInta do carValho (al) 
ruA do pArAíso, n.º 99, selho s. Jorge, 4835 guimArães 
tlm. 914 950 402 
n 41° 26’ 04.5” - w 8° 22’ 18.0 
http://www.QuintAdocArvAlho.com.pt/
info@QuintAdocArvAlho.com.pt 

aloJaMEnto local fa (al) 
lArgo dA misericórdiA, n.º 23, 4800-413 guimArães 
tel. 253 554 405 tlm. 966 783 773 
41°26’35.28”n   8°17’40.86”w 
guimArAesAloJAmento12@hotmAil.com 

My hostEl (al) 
ruA frAncisco AgrA, n.º 135, 4800-157 guimArães 
tlm. 967 075 755  fAx. 253 414 023 
41º26’44.40’’n 8º17’46.04’’w 
myhostel.guimArAes@gmAil.com
http://myhostel-guimArAes.webnode.pt

tM hostEl 2 (al) 
ruA dA rAinhA d. mAriA ii, 144, 4800-431 guimArães 
tel. 253 433 504 tlm. 968 558 870 / 968 558 888 
41°26’33.32”n   8°17’35.62”w 
http://www.tmhostels.com 
hostels@tmhostels.com 
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GUIMARÃES

ParquE dE caMPIsMo 
MunIcIPal da PEnha  
monte dA penhA 
4810-048 guimArães 
t.: 253 515 912  
f.: 253 515 085  
período de funcionAmento:  
1 de mAio A 15 de setembro 
coordenAdAs 
lAt. 41.428248, long. -8.268639

ParquE dE caMPIsMo 
dE caldas das taIPas 
tAipAs turitermAs 
lArgo dAs termAs - 4805-071 cAldAs dAs tAipAs 
t.: 253 576 274/253 577 898   
f.: 253 577 890 
período de funcionAmento: 
18 de Junho A 12 de setembro 
coordenAdAs 
n -41º29’01” w -008º20’33” 

IMPRENSA

JORNAIS

coMÉrcIo dE guIMarãEs
s.: http://www.guimArAesdigitAl.com

dEsPortIVo dE guIMarãEs
s.: http://www.guimArAesdigitAl.com

EntrEVIlas
s.: http://www.entrevilAs.com

lordElo Jornal
t./f.: 252 874 122
emAil: lordeloJornAl@gmAil.com

o conquIstador
s.: http://www.oconQuistAdor.com

o PoVo dE guIMarãEs
s.: www.povodeguimArAes.com

rEflExo
s.: http://www.reflexodigitAl.com

rEPórtEr local
t.: 252 099 279
s.: www.reporterlocal.com 
e.: geral@reporterlocal.com 

o cónEgo
propriedAde/editor: moráviA         
fundAção: 1997
telefone: 253 563 286               
periodicidAde: mensAl

RÁDIOS

rÁdIo fundação
95.8 mHZ
t.:  253 420 520
f.: 253 420 529
e.: informAção@rAdiofundAcAo.net
http://www.rAdiofundAcAo.net

rÁdIo santIago
98.0 mHZ
t.:  253 421 700 
f.: 253 421 709
e.: sAntiAgo@guimArAesdigitAl.com
s.: http://www.sAntiAgo.fm 
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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

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
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SEGURANÇA/
PROTEÇÃO
SEGURANÇA 
PÚBLICA

PsP
t.: 253 540 660

PolícIa MunIcIPal 
t.: 253 421 222

gnr
t.: 253 422 570

ProtEcção cIVIl
t.: 253 421 212

ProtEcção à florEsta
t.:117

canIl/gatIl
t.: 253 551 060

EdP
t.: 253 005 100
AssistênciA: 800 506 506

VIMÁgua
t.: 800 200 646
t.: 253 439 560

gÁs natural
emergênciAs: 808 204 080
trAvessA de vilAverde

TRANSPORTES

tÁxIs
t.: 253 522 522 / 253 515 515

tÁxIs unIdos
t.:253 525 252 / 253 512 222 / 253 521 544

autoVIação
t.: 253 514 476 (ArrivA)
t.: 253 515 400 (tug.)

Estação dE caMInhos-dE-
fErro dE guIMarãEs
Avª. d. João iv
4800 guimArães
contActos:
chAmAdAs nAcionAis:  
808 208 208
chAmAdAs internAcionAis: 
(+351) 218 545 212



AgendA culturAl
edição - câmara municipal de guimarães
divisão de cultura e desporto
layout - mª Alexandre neves
foto capa - paulo pacheco

informAções
câmara municipal de guimarães
largo cónego José maria gomes
4800 - 419 guimarães
telef.:  (+ 351) 253 421 200
email: agenda.cultural@cm-guimaraes.pt
www.cm-guimaraes.pt

âmbito dA informAção
A  Agenda de guimarães abrange apenas 
iniciativas culturais que tenham lugar 
na área geográfica do concelho de 
guimarães.

cArActerísticAs dA informAção

entidAde Que está A promover o 
evento, ou nome gerAl dA AtividAde;
dAtA, diA dA semAnA, horA;
título;
áreA (músicA/dAnçA/teAtro etc.) 
de iniciAtivA; 
locAl;
orgAnizAção.

formAto 
o texto deverá ser enviado no programa 
word no tipo de letra Arial, corpo 12 pt e 
convertido em doc.

fotos / imAgens
cada  foto / imagem deverá ser entregue 
devidamente identificada, legendada e 
creditada em formato Jpg, com 300 dpi’s 
de resolução.

entregA dA informAção
Através de email: 
agenda.cultural@cm-guimaraes.pt
eventuais alterações às informações 
contidas nesta agenda, são da 
responsabilidade das entidades 
promotoras dos eventos anunciados.

os textos inseridos, são dA 
responsAbilidAde dA entidAde Que 
os enviA.
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