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Em fevereiro e em Guimarães, as artes 
performativas têm um palco privilegiado. 
Falamos do GUIdance, Festival 
Internacional de Dança Contemporânea, 
que completa quatro anos de existência 
e que se consolida como importante 
palco de apresentação da nova criação 
na área da dança contemporânea e da 
performance assente na exploração do 
corpo e do movimento.
Como espaço privilegiado de 
disseminação e divulgação de projetos 
artísticos, um festival, para além de 
lugar de consagração das grandes 
obras, não pode deixar de proporcionar 
a descoberta de novos talentos e 
constituir-se como veículo de formas de 
expressão renovadas. Por esse motivo, 
a 4ª edição do GUIdance aposta numa 
formulação que pretende dar resposta 
a esta preocupação, oferecendo dois 
blocos de programação distintos. Ao 
final da tarde, a black box da Plataforma 
das Artes e da Criatividade receberá 
artistas emergentes, oferecendo-lhes o 
tempo e o espaço necessários para que 
o seu trabalho possa ser apresentado: 
Matilda Carlota, de Jonas Lopes (6 
fevereiro); MM, de Ludvig Daae, e Nil-
City, de Flávio Rodrigues (7 fevereiro); 
Oxitocina, de Mara Andrade, e Por 
Minha Culpa, Minha Tão Grande Culpa, 
de Marco da Silva Ferreira e Mara 
Andrade (8 fevereiro); Hale, de Filipe 
Pereira (13 fevereiro); O que fica do que 
passa, de Teresa Silva e Filipe Pereira 
(14 fevereiro); Abstand, de Luís Marrafa 
(15 fevereiro). À noite, os auditórios 
do Centro Cultural Vila Flor abrem 
portas às companhias e criadores 

consagrados, contribuindo assim para 
levar ao público a excelência do seu 
trabalho artístico: Fica no Singelo, de 
Clara Andermatt (6 fevereiro); Pele, de 
Útero (7 fevereiro); Transposition#2, de 
Emanuel Gat, e Objets Re-trouvés, de 
Mathilde Monnier (8 fevereiro); Hoje, de 
Tiago Guedes (13 fevereiro); Grind, de 
Jefta Van Dinther (14 fevereiro); Paraíso 
– Colecção Privada, de Marlene Freitas 
(15 fevereiro).
A partir desta conjugação de 
experiências, poderá o espectador 
construir o seu universo de 
entendimento, perscrutando uma 
estética que, a cada momento, desperta 
a nossa consciência para os temas que 
constituem as perplexidades de um 
mundo pós-moderno. Usufruindo das 
diferentes linguagens que constituem 
cada uma das propostas, somos 
chamados a elaborar sobre as nossas 
próprias conceções. A arte, essa 
realização humana capaz de despertar 
em cada um de nós a capacidade 
de superação necessária para o 
questionamento do mundo, faz parte da 
proposta contida no que o GUIdance 
tem para nos oferecer.

José Bastos
Fevereiro 2014
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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
CICP - Centro InfantIl e Cultural 
PoPular

ATÉ 2
“HistÓria de portuGal”
Cidália Silva
Sede da unIão daS fregueSIaS de 
olIveIra, São PaIo e São SebaStIão
Org.: União das Freguesias de Oliveira, São Paio 
e São Sebastião

ATÉ 13

proVas de contacto / JosÉ de 
Guimarães 
DO STENCIL AO DIGITAL: 
PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA 
DA IMAGEM
eXPoSIÇão
PaC / CIaJg / SalaS #12-13 

MÊS
“dia de s. Valentim”
eXPoSIÇão
bMrb – PÓlo daS taIPaS

“cartas d’antiGamente”
eXPoSIÇão
bMrb – PÓlo de PevIdÉM

10h15 E DAS 14h15
daHimène, adelHeid. Burros. 
lisBoa: orFeu neGro, 2009.
Hora do Conto
bMrb – PÓlo de PevIdÉM 

11h00
moreira, roGÉrio. a 
mudança da GatinHa eGoísta. 
[s. l.]: marus editores, 2006.
Hora do Conto
bMrb – PÓlo lordelo
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“amor Que noJo!”
eXPoSIÇão
bMrb – PÓlo lordelo

coração e cinzas
ARLINDO SILVA
eXPoSIÇão 
CCvf / PalÁCIo vIla flor

lena macedo
mário reBelo sousa
PIntura

eSpAçO INteRNet cOm 
equIpAmeNtO De AceSSO gRátIS, 
bIbLIOtecA, LOcAL De expOSIçõeS 
ARtIStIcAS, pALeStRAS, 
LANçAmeNtO De LIVROS
CafÉ oSCar 

luz, cor e BrilHo
eXPoSIÇão
MuSeu de alberto SaMPaIo

“na Fantasia dos sonHos”
artiSta: Martinho liMa
eXPoSIÇão de PIntura 
Cor de tangerIna

saBre
SÉCULO xVII
eXPoSIÇão
PaÇo doS duqueS de braganÇa 

o monte latito em datas
eXPoSIÇão
PaÇo doS duqueS de braganÇa

sala-museu JosÉ de 
Guimarães
eXPoSIÇão
PaÇo doS duqueS de braganÇa
Org.: Câmara Municipal de Guimarães

“cetraria – a última 
Fronteira”
eXPoSIÇão
eSPeCIal eSColaS
PaÇo doS duqueS de braganÇa

da Vila de cima à Vila de 
Baixo
ServIÇo eduCatIvo
eSPeCIal faMílIaS 
PaÇo doS duqueS de braganÇa

d. constança mostra o paço 
dos duQues 
ServIÇo eduCatIvo
eSPeCIal faMílIaS 
PaÇo doS duqueS de braganÇa

um cHá com dona catarina de 
BraGança 
ServIÇo eduCatIvo
eSPeCIal faMílIaS 
PaÇo doS duqueS de braganÇa

teatro de FantocHes
o aFonso e a constança… 
os duQues de BraGança 
eSPeCIal eSColaS
PaÇo doS duqueS de braganÇa
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cetraria – uma arte com 
asas
PaÇo doS duqueS de braganÇa

um dia na idade mÉdia
CaStelo de guIMarãeS
Parceria com Milícia de Santa Maria

oFicina de danças antiGas 
PaÇo doS duqueS de braganÇa

Vem Fazer o teu Vitral! 
PaÇo doS duqueS de braganÇa

Visita orientada ao paço dos 
duQues: o Quotidiano dos 
duQues de BraGança
PaÇo doS duqueS de braganÇa

lenda de santa marGarida
MuSeu de alberto SaMPaIo

a composição do ar
cOLeçÃO peRmANeNte e OutRAS 
ObRAS
eXPoSIÇão
SalaS #1-8
CIaJg - Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS
PlataforMa daS arteS

preto no Branco
OFIcINA ARARA
eXPoSIÇão
PaC / CIaJg / Hall

estrela neGra
JAROSLAW FLIcINSKI 
ParedeS, PInturaS, deSenHoS e 
obJetoS
eXPoSIÇão
SalaS #9-11
CIaJg - Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS
PlataforMa daS arteS

SÁB 01

Visitas Guiadas 
um BilHete, dois 
monumentos
11h00 
PaÇo doS duqueS de braganÇa
15h00 
MuSeu de alberto SaMPaIo 
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22h00
You can’t Win, cHarlie 
BroWn
MÚSICa 
PaC / blaCK boX  

24h00
GoBi Bear
MÚSICa 
CCvf / CafÉ ConCerto

DOM 2

21h45
cHina - um toQue de pecado
de Jia Zhang-Ke
Com Jiang Wu, Li Vivien, Wang Baoqiang
CCvf 
Org.: Cineclube de Guimarães

campeonato do norte de 
corta mato 
Parque da CIdade deSPortIva 
/ PISta de atletISMo gÉMeoS 
CaStro

SEG 03
10h00
Hora do Conto
dautremer, rÉBecca. 
apaixonados. Vila noVa 
de Gaia: editora educação 
nacional, 2003.
bMrb – PÓlo daS taIPaS 

TER 04
10h30
Hora do Conto
BaBar e as aVenturas de 
Badou: o Grande HerÓi. – 
rio de mouro: Booksmile, 
2012
bIblIoteCa do CoMPleXo 
MultIfunCIonal de CouroS

18h30-20h30
oFicina com arlindo silVa 
(deSenHo)

CIaJg - Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS
PlataforMa daS arteS
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QUI 06
16h00 
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
atIvIdadeS ParalelaS

masterclasse com marco 
Ferreira
CCvf / Sala de enSaIoS

19h30
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
matilda carlota
estReia aBsoLuta

Jonas lopes
PaC / blaCK boX 

22h00
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
Fica no sinGelo 
cOmpANHIA cLARA ANDeRmAtt
CCvf / grande audItÓrIo

Baile
CCvf / grande audItÓrIo

SEX 07
10h30 
as Fantásticas aVenturas 
de tad
CIneMa

Falado em português; maiores de 6 anos; 
88 min.
bIblIoteCa MunICIPal raul 
brandão 

16h00
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
atIvIdadeS ParalelaS 

masterclasse com clara 
andermatt
CCvf / Sala de enSaIoS

19h30
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
mm 
LuDVIg DAAe
PaC / blaCK boX 
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NIL-CITY
FLáVIO RODRIgueS/ bALLet 
cONtempORÂNeO DO NORte
PaC / blaCK boX 

22h00
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
pele
ÚteRO ASSOcIAçÃO cuLtuRAL
CCvf / Pequeno audItÓrIo

7 A 9  

Fins-de-semana 
GastronÓmicos-Guimarães 
MoStra de ProdutoS loCaIS 
vISItaS guIadaS à Zona HIStÓrICa e 
PatrIMÓnIo MundIal
para mais informação, poderá consultar o site:
http://www.guimaraesturismo.com
Promotor: Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 
Org.: Turismo de Guimarães

SÁB 8 
II dIa da GaLIZa 
“Galiza contada no 
Feminino” 
eXPoSIÇão
C.a.r - CírCulo de arte e reCreIo

15h00
palestra (HistÓria/cultura/
literatura) 
pelo profeSSor CarloS pazoS 
JuSto
C.a.r - CírCulo de arte e reCreIo

16h30
JoGos tradicionais GaleGos
C.a.r - CírCulo de arte e reCreIo

18h00
apresentação do 
documentário “mulHeres da 
raia” 
C.a.r - CírCulo de arte e reCreIo

19h00
deGustação GastronÓmica e 
Queimada GaleGa 
participação do Grupo 
“canto d’aQui” 
C.a.r - CírCulo de arte e reCreIo

11h00- 20h00
exposição “Galiza em disco” 
loJa do JÚlIo alfarrabISta

Org.: Centro de Estudos Galegos e Grupo de 
Literatura e Cultura Galegas da Universidade do 
Minho 
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SÁB 08
17h00
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
atIvIdadeS ParalelaS 

contáGios e neGociações 
transdisciplinares
ConferÊnCIa
PaC / Sala de ConferÊnCIaS

19h30 
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
oxitocina
mARA ANDRADe
PaC / blaCK boX 

GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
por minHa culpa, minHa tão 
Grande culpa
mARcO DA SILVA FeRReIRA e mARA 
ANDRADe
PaC / blaCK boX 

 

22h00 
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
transposition#2 
eStreIa naCIonal

emANueL gAt
ccN - bALLet De LORRAINe 
CCvf / grande audItÓrIo

GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
oBJets re-trouVÉs 
eStreIa naCIonal

mAtHILDe mONNIeR
ccN - bALLet De LORRAINe 
CCvf / grande audItÓrIo

sáBados em Família
vera SantoS
ServIÇo eduCatIvo
PaC / CIaJg

16h00 
Visitas / oFicinas
ServIÇo eduCatIvo

CIaJg - Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS
PlataforMa daS arteS
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DOM 9

21h45
12 anos escraVo
de steve mcQueen
Com Chiwetel ejiofor, michael K. Williams, 
michael Fassbender
CCvf 
Org.: Cineclube de Guimarães

SEG 10
10h00
Hora do Conto

dautremer, rÉBecca. 
apaixonados. Vila noVa 
de Gaia: editora educação 
nacional, 2003.
bMrb – PÓlo daS taIPaS 

TER 11
18h30-20h30
oFicina com arlindo silVa 
(desenHo)
CIaJg - Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS
PlataforMa daS arteS

QUA 12
11h00
teatro de fantoCHeS
cardoso, Fernando. a 
princesa do mar. in “noVas 
Flores para crianças”. 
lisBoa: portuGalmundo, 
1990.
bMrb – PÓlo daS taIPaS 

14h30
Frei luís de sousa
CIneMa

Falado em português
maiores de 6 anos
117 min. aprox.
bIblIoteCa do CoMPleXo 
MultIfunCIonal de CouroS 

QUI 13
16h00
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção  
atIvIdadeS ParalelaS 

masterclasse com luís 
marraFa
CCvf / Sala de enSaIoS
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19h30
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
Hale 
eStreIa abSoluta

ALeKSANDRA OSOWIcZ, FILIpe 
peReIRA, HeLeNA mARtOS 
RAmÍReZ, INÊS cAmpOS e mAttHIeu 
eHRLAcHeR
PaC / blaCK boX

 

22h00 
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
HoJe
tIAgO gueDeS 
CCvf / grande audItÓrIo

SEX 14
10h30 E 15h00
neVe, François-xaVier. 
o senHor Gordo de mau 
Humor. lisBoa: liVros 
Horizonte, 2013.
Hora do Conto
bIblIoteCa MunICIPal raul 
brandão

10h30 E 15h00 
neVe, François-xaVier. 
o senHor Gordo de mau 
Humor. lisBoa: liVros 
Horizonte, 2013.
teatro de fantoCHeS
bIblIoteCa MunICIPal raul 
brandão

10h30 
impY na terra da maGia
CIneMa

Falado em português; maiores de 4 anos; 
80 min.
bIblIoteCa MunICIPal raul 
brandão

16h00
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
atIvIdadeS ParalelaS 

masterclasse com antÓnio 
caBrita
CCvf / Sala de enSaIoS
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19h30
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
o Que Fica do Que passa 
teReSA SILVA e FILIpe peReIRA
PaC / blaCK boX
 

22h00
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
Grind
eStreIa naCIonal

JeFtA VAN DINtHeR, mINNA 
tIIKKAINeN e DAVID KIeRS
CCvf / Pequeno audItÓrIo

SÁB 15
15h00-18h00
oFicina com arlindo silVa 
(desenHo)
CIaJg - Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS 

17h00
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
atIvIdadeS ParalelaS 

o corpo e a arte na era 
diGital 
ConferÊnCIa
PaC / Sala de ConferÊnCIaS

19h30 
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
aBstand 
LuÍS mARRAFA
PaC / blaCK boX 
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22h00 
GUIdanCe 2014 - FestIVaL 
InternaCIonaL de dança 
Contemporânea | 4ª edIção 
paraíso – colecção priVada
mARLeNe FReItAS 
CCvf / grande audItÓrIo

DOM 16

11h00 E 16h00
sHrek em patins  
MultIuSoS de guIMarãeS

SEG 17
10h00
Hora do Conto
dautremer, rÉBecca. 
apaixonados. Vila noVa 
de Gaia: editora educação 
nacional, 2003.
bMrb – PÓlo daS taIPaS 

TER 18
10h30
mackinnon, mairi/ o sol e 
o Vento. – [rio de mouro]: 
círculo de leitores, 2012
bIblIoteCa do CoMPleXo 
MultIfunCIonal de CouroS 

18h30-20h30
oFicina com oFicina arara 
(seriGraFia e outras 
tÉcnicas de transFerência 
de imaGens)
CIaJg - Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS
PlataforMa daS arteS
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21h45
tHx 1138
de George Lucas
Com robert duvall, donald pleasence, don 
pedro Colley, maggie mcomie
blaCKboX - PlataforMa daS 
arteS
1965 - 96 min. - m/12
CIClo “o futuro do PaSSado”
Org. Cineclube de Guimarães & A Oficina

QUA 19
corpo comum
JoÃo GirÃo e MarGarida MeStre
ServIÇo eduCatIvo
PaC / blaCK boX 

11h00 
teatro de fantoCHeS
cardoso, Fernando. a 
princesa do mar. in “noVas 
Flores para crianças”. 
lisBoa: portuGalmundo, 
1990.
bMrb – PÓlo de PevIdÉM 

QUI 20 
corpo comum
JoÃo GirÃo e MarGarida MeStre
ServIÇo eduCatIvo
PaC / blaCK boX

21h45
a BatalHa de taBatÔ
de João Viana
Com João Viana, mamadu Baio, Fatu djebaté, 
Imutar djebaté
CCvf
Org.: Cineclube de Guimarães

SEX 21
corta mato do desporto 
escolar  
Parque da CIdade deSPortIva 
/ PISta de atletISMo gÉMeoS 
CaStro 

10h30 
a oriGem dos Guardiões
CIneMa

Falado em português; maiores de 6 anos; 
93 min.
bIblIoteCa MunICIPal raul 
brandão 

SÁB 22
15h00-18h00
oFicina com oFicina arara 
(seriGraFia e outras 
tÉcnicas de transFerência 
de imaGens)
CIaJg - Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS
PlataforMa daS arteS
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18h30 àS 21h30 
aulas púBlicas 10 x 10
ofICInaS Para adultoS
blaCK boX da PlataforMa daS 
arteS e da CrIatIvIdade

21h30 
CCvf / grande audItÓrIo
teatro 

coriolano
De WILLIAm SHAKeSpeARe
eNceNAçÃO NuNO cARDOSO
Centro Cultural vIla flor

DOM 23

21h45
o loBo de Wall street 
de martin scorsese
Com Leonardo diCaprio, matthew 
mcConaughey, spike Jonze, rob reiner
CCvf
Org.: Cineclube de Guimarães

24h00
CCvf / CafÉ ConCerto
MÚSICa 

Walter BenJamin plaYs tHe 
smitHs
Centro Cultural vIla flor

SEG 24
10h00
Hora do Conto
dautremer, rÉBecca. 
apaixonados. Vila noVa 
de Gaia: editora educação 
nacional, 2003.
bMrb – PÓlo daS taIPaS 

TER 25
10h30 E 15h00
teatro de fantoCHeS
neVe, François-xaVier. o 
senHor Gordo de mau Humor. 
lisBoa: liVros Horizonte, 
2013.
bIblIoteCa MunICIPal raul brandão

10h30 E 15h00
Hora do Conto
neVe, François-xaVier. o 
senHor Gordo de mau Humor. 
lisBoa: liVros Horizonte, 
2013.
bIblIoteCa MunICIPal raul brandão



21

18h30-20h30
oFicina com oFicina arara 
(seriGraFia e outras 
tÉcnicas de transFerência 
de imaGens)
CIaJg - Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS
PlataforMa daS arteS

21h45
dune
de david Lynch
Com Kyle macLachlan, Virginia madsen, 
Francesca annis
blaCKboX - PlataforMa daS 
arteS
CIClo “o futuro do PaSSado”
Org. Cineclube de Guimarães & A Oficina

QUA 26
11h00
teatro de fantoCHeS
cardoso, Fernando. a 
princesa do mar. in “noVas 
Flores para crianças”. 
lisBoa: portuGalmundo, 
1990.
bMrb – PÓlo lordelo 

14h30 
tHe incrediBles: os super-
HerÓis
CIneMa
bIblIoteCa do CoMPleXo 
MultIfunCIonal de CouroS
Falado em português
maiores de 6 anos
111 min. aprox. 

SEX 28
10h30
Força ralpH
Falado em português; maiores de 6 anos; 98 
min.
CIneMa
bIblIoteCa MunICIPal raul brandão
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BIBLIOTECA 
MUNICIPAL RAÚL 
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

Hora do Conto
neVe, François-xaVier. 
o senHor Gordo de mau 
Humor. lisBoa: liVros 
Horizonte, 2013.
SEx 14 | 10h30 E 15h00
TER 25 | 10h30 E 15h00

teatro de fantoCHeS
neVe, François-xaVier. 
o senHor Gordo de mau 
Humor. lisBoa: liVros 
Horizonte, 2013.
SEx 14 | 10h30 E 15h00
TER 25 | 10h30 E 15h00

CIneMa
as Fantásticas aVenturas 
de tad
SEx 07 | 10h30
Falado em português; maiores de 6 anos; 
88 min.

impY na terra da maGia
SEx 14 | 10h30
Falado em português; maiores de 4 anos; 
80 min.

a oriGem dos Guardiões
SEx 21 | 10h30
Falado em português; maiores de 6 anos; 
93 min.

Força ralpH
SEx 28 | 10h30
Falado em português; maiores de 6 anos; 98 
min.

BMRB – PÓLO DE 
PEVIDÉM
Hora do Conto
daHimène, adelHeid. Burros. 
lisBoa: orFeu neGro, 2009.
TODOS OS DIAS | 10h15 E DAS 14h15

teatro de fantoCHeS
cardoso, Fernando. a 
princesa do mar. in “noVas 
Flores para crianças”. 
lisBoa: portuGalmundo, 
1990.
qUA 19 | 11h00

eXPoSIÇÕeS
“cartas d’antiGamente”

BMRB – PÓLO 
DAS TAIPAS
Hora do Conto
dautremer, rÉBecca. 
apaixonados. Vila noVa 
de Gaia: editora educação 
nacional, 2003.
03, 10, 17 E 24  | 10h00
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teatro de fantoCHeS
cardoso, Fernando. a 
princesa do mar. in “noVas 
Flores para crianças”. 
lisBoa: portuGalmundo, 
1990.
qUA 12 | 11h00

eXPoSIÇÕeS
“dia de s. Valentim”

BMRB – PÓLO 
LORDELO
Hora do Conto
TODOS OS DIAS àS 11h00
moreira, roGÉrio. a 
mudança da GatinHa 
eGoísta. [s. l.]: marus 
editores, 2006.

teatro de fantoCHeS
qUA 26 | 11h00
cardoso, Fernando. a 
princesa do mar. in “noVas 
Flores para crianças”. 
lisBoa: portuGalmundo, 
1990.

eXPoSIÇÕeS
“amor Que noJo!”

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
TER  04 | 10h30
BaBar e as aVenturas de 
Badou: o Grande HerÓi. – rio 
de mouro: Booksmile, 2012

TER 18 | 10h30
mackinnon, mairi/ o sol e 
o Vento. – [rio de mouro]: 
círculo de leitores, 2012

CIneMa
qUA 12 | 14h30
Frei luís de sousa
Falado em português
maiores de 6 anos
117 min. aprox.

qUA 26 | 14h30 
tHe incridiBles: os super-
HerÓis
Falado em português
maiores de 6 anos
111 min. aprox.
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CAFÉ ÓSCAR

MêS
lena macedo
mário reBelo 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

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

SÁB 01 | 24h00
GoBi Bear
MÚSICa 
CCvf / CafÉ ConCerto
Gobi Bear é o alter-ego do jovem músico 
vimaranense Diogo Alves Pinto.
Depois de 3 EPs e da integração na 
compilação Novos Talentos FNAC 2012, 
no seu novo disco – “Inorganic Heartbeats 
& Bad Decisions” – Gobi Bear apresenta-
se definitivamente num formato one-man 
band / multinstrumentista, sem perder a sua 
identidade, mas caminhando por trilhos mais 
maduros e também mais experimentais. Este 
longa-duração, que conta com a produção de 
Paulo Miranda (Old Jerusalem, The Legendary 
Tigerman, Long Way to Alaska), resulta dos 
primeiros dois anos de vida do Urso, inspirado 
em vivências que incluem vários concertos de 
norte a sul de Portugal e também um pouco 
por Espanha, França, Bélgica, Holanda, 
Alemanha e Suécia.
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SÁB 22 | 21h30 
coriolano
De WILLIAm SHAKeSpeARe
eNceNAçÃO NuNO cARDOSO
teatro 
CCvf / grande audItÓrIo
Nuno Cardoso regressa ao universo de 
Shakespeare e encena aquela que é 
considerada a última tragédia do autor e a sua 
peça mais política, “Coriolano”. 
Peça aclamada pelas suas admiráveis 
peculiaridades – a última das tragédias 
de Shakespeare ou a melhor das suas 
comédias? –, “Coriolano” foi escrita em 
1607-8, quando o autor se divertia a 
experimentar as zonas de fronteira dos 
géneros dramáticos. Com “Ricardo II” (2007) 
e “Medida por Medida” (2012), o encenador 
Nuno Cardoso começou a contagem 
decrescente para a peça política do cânone 
shakespeariano, aquela de onde emerge, do 
fundo da polifonia de argumentos irredutíveis 
e contraditórios entre si, a pergunta que 
sempre nos colocamos: quem queremos e 
como queremos ser governados? Com este 
espetáculo, o Ao Cabo Teatro reincide numa 
escala de produção que contraria a “míngua 
que nos aflige”, arriscando erguer-se alguns 
palmos acima da “visão da nossa pobreza”. 

SÁB 22 | 24h00
Walter BenJamin plaYs tHe 
smitHs
MÚSICa 
CCvf / CafÉ ConCerto
Neste concerto peculiar, Walter 
Benjamin interpreta o mítico álbum “The 
Queen is Dead” dos britânicos The Smiths.    
E tudo vai parecer tão natural como no tempo 
do vinil.

Walter Benjamin, escritor de canções lisboeta 
outrora sediado em Londres, lançou o seu 
registo de estreia, “The National Crisis”, em 
2007, ao qual se seguiram vários EP’s. O 
seu último álbum, “The Imaginary Life of 
Rosemary and Me”, foi editado em 2012 e 
recebido com apreço pela crítica nacional 
e internacional. Dividindo-se entre Londres 
e Lisboa, Walter Benjamin esculpiu o som 
de discos de B Fachada, Márcia, You Can’t 
Win Charlie Brown, Noiserv, Julie & The 
Carjackers, entre outros. Na sua própria 
música percorre territórios mais próximos de 
um Leonard Cohen ou The Magnetic Fields, 
tendo já atuado em vários pontos da Europa. 
No final do ano passado, foi convidado para 
interpretar na íntegra o mítico álbum “The 
Queen is Dead” (gravado em 1985) dos 
britânicos The Smiths, numa atuação onde 
as canções ganharam novas e inesperadas 
roupagens. É este concerto especial que 
Walter Benjamin traz ao CCVF, mas ainda 
haverá espaço para clássicos de álbuns como 
“The Imaginary Life of Rosemary And Me”. O 
convite é feito à dança até porque há uma luz 
que nunca se apaga.

MêS
coração e cinzas / arlindo 
silVa
eXPoSIÇão 
CCvf / PalÁCIo vIla flor
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 
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transversal ao seu percurso artístico e 
humano. 
HoRÁRio Da exposição teRça a sÁBaDo, 09H30-13H00 e 
14H30-19H00; DominGos e FeRiaDos, 14H00-19H00
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

GUIdanCe 2014
FestIVaL InternaCIonaL de 
dança Contemporânea
4ª edIção
Desde que foi lançado, o GUIdance 
tem-se afirmado como um importante 
evento cultural no nosso país. Utilizando 
os excelentes recursos que Guimarães 
hoje dispõe, pretende ser uma plataforma 
de apresentação e revelação da dança 
contemporânea portuguesa e internacional. 
A dança contemporânea atravessa hoje, 
no nosso país, um momento notável de 
desenvolvimento e afirmação. Coreógrafos, 
assiduamente presentes no circuito 
internacional, lideram hoje uma geração de 
novos criadores detentores de discursos 
inovadores e irreverentes, alicerçados na 
experimentação e revelando uma maturidade 
surpreendente.
Guimarães é uma cidade que gosta de 
Cultura e muito em particular, de Dança. 
Isto significa estar ao lado dos criadores ao 
longo de todo o processo artístico e arriscar 
na coprodução das suas obras. Para além 
do Centro Cultural Vila Flor e da Plataforma 
das Artes e da Criatividade, o novo Centro de 
Criação de Candoso, bem como a Fábrica 
Asa, constituem espaços de criação e 
laboratório de que a cidade hoje se orgulha 
de disponibilizar, contribuindo para que este 
momento de vitalidade criativa se possa 
materializar plenamente.
Com um formato mais aberto à criação 
emergente, o GUIdance traduz este mesmo 
compromisso. Ao longo de 2 semanas, 
a Dança invade Guimarães, num festival 
recheado de bons espetáculos e um 
vibrante programa paralelo de aulas abertas, 
conferências, encontros com os artistas, 
tertúlia e muito convívio. 
Encontro marcado em fevereiro, de 6 a 15, 
em Guimarães!
Rui Horta

qUI 06 | 19h30
matilda carlota
estReia aBsoLuta

Jonas lopes
PaC / blaCK boX 
Matilda Carlota é um mundo de contradições 
e ambiguidades, desde logo assumidas 
por uma personagem andrógina, artificial e 
psicologicamente grávida de desejo. Desejo 
de algo (muito) que nunca aconteceu. A 
saudade de se ser “outro”, o desejo de 
unificação, a tentativa de resolução do que 
está pendente. Neste desenhar paulatino de 
desadequada existência, a incoerência do 
real revela-se coerente no universo simbólico 
da representação: a “intimidade despojada”, 
o preto e branco, a experiência anómala da 
conexão com o mundo que a melancolia 
de “Sposa no mi conosci”, de Giacomelli, 
tocada ao piano pelo mordomo e cantada em 
contratenor por Matilda, faz assomar. 

qUI 06 | 22h00
Fica no sinGelo 
cOmpANHIA cLARA ANDeRmAtt
CCvf / grande audItÓrIo
Fica no Singelo é um trabalho coreográfico 
que expõe rituais e celebrações, histórias e 
vozes de trabalho, que se vestem de terra e 
do suor de que são feitos os costumes. Clara 
Andermatt trabalha o património tradicional 
português e, com isso, recorre à riqueza do 
passado transmitida através do folclore e dos 
bailes populares. Uma vontade que lhe vem 
de projetos anteriores e que encontra em 
Fica no Singelo mais uma oportunidade para 
fertilizar os terrenos da pesquisa etnográfica: 
técnicas, materiais e funções; cultura popular 
e cultura arte; ritual e convencional; rural e 
urbano; tradicional e contemporâneo. 
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Baile
após o espetáculo, os espetadores são 
convidados a participar num baile no qual 
podem experimentar algumas das danças que 
inspiraram a peça. 

SEx 07 | 19h30
mm 
LuDVIg DAAe
PaC / blaCK boX 
Criador e performer. Ludvig Daae relaciona-se 
consigo próprio. Negoceia. Realiza um dueto 
virtual com a sua imagem projetada. Uma 
poética possível a partir da tecnologia que 
confere primazia ao movimento, pois é no 
vídeo que ele se manifesta mais pertinente. Do 
diálogo da tridimensionalidade de Ludvig com 
a bidimensionalidade de Daae, nasce uma 
obra com uma linguagem inovadora e cada 
vez mais explorada na dança contemporânea: 
a interação entre dança e vídeo. 

NIL-CITY
FLáVIO RODRIgueS/ bALLet 
cONtempORÂNeO DO NORte
Imagine um lugar em branco, em suspenso, 
sem referências temporais, inócuo. Este é 
o lugar proposto por Nil-City. Uma reflexão 
provocada pela crescente saturação dos dias 
que correm, metáfora de fluxos constantes e 
interações de um sistema capitalista, moldado 
por estratégias políticas, de intertextualidades 
e redundâncias. Este “fim” preconizado não é 
uma explosão. É antes o seu contrário. Uma 
inversão de eixos que implode.

SEx 07 | 22h00
pele
ÚteRO ASSOcIAçÃO cuLtuRAL
CCvf / Pequeno audItÓrIo
Dois corpos de pele, nus, uma pianista, 
uma atriz. A música, micro-sonoridades 
construídas como uma tapeçaria. Corpos 
invertidos que ganham verticalidade, nova 
poesia. Pele é um requiem, um local onde 
podemos voltar a sentir de uma forma 
radical, o que há muito fica esquecido, o que 
insistimos em perder. Um questionamento. 
Um lugar de abstração. Um apelo à 
descodificação através dos sentidos. 
Uma estética da receção. Pele é a água 
como elemento emocional, os corpos que 
renascem noutro lugar, a luz como lugar da 
contemplação, a música como elemento 
perturbador e definidor dos elementos em 
palco e os intérpretes e suas diferentes 
leituras. Pele é uma partitura única.  

SÁB 08 | 19h30 
oxitocina
mARA ANDRADe
PaC / blaCK boX 
Sensações de prazer, várias. Que levam à 
morte! Um monstro em lordose também 
é capaz de se deixar abater pela apatia. A 
oxitocina de Mara Andrade é um pontuar 
de “pequenas mortes” quotidianas, “(…) 
mediadas por essa hormona que provoca 
quase uma isquemia cerebral transitória 
e orgásmica”. Uma performance densa, 
convulsionada, que parece remeter-nos 
para a efemeridade do prazer, da mulher 
como instrumento, de corpo como 
depósito de sémen, que a cada dia sofre 
melancolicamente. Há cinco minutos atrás ou 
agora, neste instante. 
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por minHa culpa, minHa tão 
Grande culpa
mARcO DA SILVA FeRReIRA e mARA 
ANDRADe 
Que alegria pode ser mais bela do que a que 
vem do coração? Por minha culpa, minha 
tão grande culpa explora o sentimento de 
felicidade que sentimos quando a tristeza e 
o infortúnio atinge os outros. Será este um 
ato sádico que despertará em nós o que se 
esconde no subconsciente? Mara Andrade e 
Marco da Silva Ferreira, em palco, raramente 
se olham ou se tocam. Não me parece existir 
nada mais agressivo do que a indiferença. De 
que nos rimos, então? 

SÁB 08 | 22h00 
transposition#2 
eStreIa naCIonal

emANueL gAt
ccN - bALLet De LORRAINe 
CCvf / grande audItÓrIo
Em Transposition#2, é o ser humano que 
está em causa. É um novo olhar para as 
questões que nos preocupam e que se 
relacionam connosco e com o coletivo. É um 
modo renovado de olhar para o movimento 
em palco. Segunda parte de um conceito 
coreográfico que coloca a natureza humana 
no processo de transposição, Transposition#2 
recorre à simplicidade de meios. O corpo 
de bailarinos preenche o palco. Há grandes 
movimentos em conjunto que fazem da 
coreografia uma massa dinâmica intensa, 
colorida, misturando o tecido da roupa com a 
pele de corpos parcialmente despidos. 

oBJets re-trouVÉs 
eStreIa naCIonal

mAtHILDe mONNIeR
ccN - bALLet De LORRAINe 
Objets re-trouvés indaga a relação de vinte e 
três intérpretes com as obras que dançaram. 
Um espetáculo que Mathilde Monnier prepara 
para homenagear este corpo de dança e 
que abre o espaço necessário para que este 
diga alto o que pensa em silêncio. O espaço 
para que os seus corpos possam traduzir as 
partes do real que albergam, revelando os 
seus mecanismos de perceção, a sua força 
e o seu poder criativo. É uma partilha com o 
espetador: que identidade é a nossa ao longo 
do tempo formada?

qUI 13 | 19h30
Hale 
eStreIa abSoluta

ALeKSANDRA OSOWIcZ, FILIpe 
peReIRA, HeLeNA mARtOS 
RAmÍReZ, INÊS cAmpOS e mAttHIeu 
eHRLAcHeR
PaC / blaCK boX 
Hale é uma performance de grande 
plasticidade, cor, movimento. Cinco bailarinos. 
23kg de plástico. 1710W de potência de 
ventiladores. Uma arquitetura plástica que 
confere vida à matéria inanimada. Segundo 
os criadores, um “(…) encontro entre o 
naturalmente artificial e o artificialmente 
orgânico”. Chamam-lhe estudo para um 
organismo artificial.
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qUI 13 | 22h00 
HoJe
tIAgO gueDeS 
CCvf / grande audItÓrIo
Hoje é um exercício de reflexão do presente, 
do que somos e do que nos move. Como 
nos devemos comportar perante a realidade 
que hoje é apenas um passado abandonado. 
Que exigências se colocam a sete corpos 
que evoluem em palco? Um palco onde não 
podemos fugir à iminência do contacto, ao 
encontro e à confrontação. Um palco onde 
arrastamos os outros na nossa vontade. 
Umas vezes na sua investida solitária, outras 
no arrebatamento que exige do outro a 
consciência do além de nós, hoje coloca-nos 
perante a hesitação que oscila entre o sólido 
e o lamacento.

SEx 14 | 19h30
o Que Fica do Que passa 
teReSA SILVA e FILIpe peReIRA
PaC / blaCK boX 
O que fica do que passa é um jogo 
impressionista intimista e intenso. Cor que é 
feita de sombras e de outras luzes. Na total 
escuridão, o som propaga cada um dos 
pontos em que me revejo, numa energia de 
átomos em “passeio aleatório”. Desvelam-
me, por fim. A tela que se abre deixa atrás 
de mim uma marca de perenidade. E eu, 
boquiaberto, reconfiguro-me no tempo e no 
espaço. A minha boca é grito, desespero, 
sufoco, canto silencioso cuja tessitura é tão 
grande como a memória que transporto. O 
que fica do que passa questiona a forma 
como nos relacionamos com a memória. De 
memória como sensação. Uma dança onde o 
que vemos é o que provém de nós próprios.      
Do escuro, apenas impressões.

SEx 14 | 22h00
Grind
eStreIa naCIonal

JeFtA VAN DINtHeR, mINNA 
tIIKKAINeN e DAVID KIeRS
CCvf / Pequeno audItÓrIo
Grind é um termo industrial que entra na 
cultura popular através da música e da dança. 
De corte do metal por fricção lenta, passa 
a movimento, sexualizado, com raízes na 
Lambada e no perreo caribenho de finais dos 
anos 1990. Grind oferece esse ambiente pós-
industrial, esse espaço onde corpo, luz e som 
criam ligações que perturbam. Jogo espacial, 
tátil, de fortes reações físicas. Intensidade, 
dobras e ondas.

SÁB 15 | 19h30 
aBstand 
LuÍS mARRAFA
PaC / blaCK boX 
Abstand interroga. Qual a distância certa entre 
as pessoas? Metros, milímetros? A resposta 
é frágil. Mede-se em distância indiferente, de 
segurança, multiplicada por um fator, porque 
há espaços que teimamos em não deixar 
encolher. Abstand é uma distância. Uma 
distância que coloca o duo em diálogo gestual 
constante, em interações rápidas, cheias de 
vigor. Uma distância que nos questiona. É nas 
grandes metrópoles que mais nos sentimos 
claustrofóbicos. E há metrópoles em cada um 
de nós. Será fuga? Será defesa?
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SÁB 15 / 22h00 
paraíso – colecção priVada
mARLeNe FReItAS 
CCvf / grande audItÓrIo
Paraíso - colecção privada é uma 
performance de grande intensidade musical 
e plástica, que oscila entre a música 
de inspiração sacra e a articulação de 
movimentos mecanizados, a música eletrónica 
e a poliformia. De monstro a dócil, para se 
cantar psycho killer, qu’est-ce que c’est! Há 
criaturas que nascem de pescoços com olhos 
e boca. O palco é um playground onde se 
praticam artes de feitiçaria, onde se revisita 
Bosch, Van Eyck, Bacon, e espaço para cinco 
bailarinos: quatro homens e uma mulher.

atIvIdadeS ParalelaS
À semelhança das edições anteriores do 
festival, o GUIdance inclui atividades paralelas 
que possibilitam a bailarinos e alunos de 
dança nível avançado uma dimensão mais 
participativa, através da frequência de 
masterclasses e, a todos os interessados, 
duas conferências com a dança como 
temática subjacente.

qUI 06 | 16h00
masterclasse com marco 
Ferreira
CCvf / Sala de enSaIoS

SEx 07 | 16h00
masterclasse com clara 
andermatt
CCvf / Sala de enSaIoS

qUI 13 | 16h00
masterclasse com luís 
marraFa
CCvf / Sala de enSaIoS

SEx 14 | 16h00
masterclasse com antÓnio 
caBrita
CCvf / Sala de enSaIoS
público-alvo profissionais e alunos de dança 
nível avançado nº máximo de participantes 15 
data limite de inscrição até 48 horas antes da 
realização da masterclasse 
Inscrição gratuita através de formulário online 
disponível em www.ccvf.pt
 
SÁB 08 | 17h00
contáGios e neGociações 
transdisciplinares
ConferÊnCIa 
PaC / Sala de ConferÊnCIaS
Desde o início dos anos 90 que assistimos 
a um processo transversal de globalização, 
contaminação, e alteração das economias. 
A hiperinformação  e a hipermobilidade 
mudaram a forma como lidamos com o 
outro e connosco próprios. As artes, não só 
refletiram estes processos, como também 
os anteciparam. Os cruzamentos  artísticos 
tornaram-se habituais e inevitáveis e, no 
entanto, a força específica das linguagens 
artísticas persiste e ganha novos contornos 
idiossincráticos. A dança, que liderou muitas 
destas contaminações, mostrou-se, desde 
o início, um território fértil de pesquisa e 
experimentação. Este debate pretende fazer 
o ponto da situação e refletir sobre os novos 
desafios que confrontam os criadores.
moderação rUI Horta 
ConVIdados marIa JosÉ FaZenda,  
João soUsa Cardoso, mIGUeL moreIra 

SÁB 15 | 17h00
o corpo e a arte na era 
diGital 
ConferÊnCIa 
PaC / Sala de ConferÊnCIaS
Vivemos hoje em sociedades complexas 
e amplamente alheadas dos processos 
de produção, onde a própria economia  é 
uma teia inteligente e difícil de descodificar. 
Neste mundo tecnológico, pós-moderno 
e digital, o corpo, ausente da negociação 
da sobrevivência, foi empurrado para as 
margens. Um corpo esquizofrénico que 
se manifesta nos extremos, na doença, na 
hiperexposição, ou na  hipersexualidade. 
Que papel para o coreógrafo neste contexto 
“descorporalizado”? De que forma a arte 
se apropria desta realidade? Este encontro 
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pretende aprofundar o olhar sobre a criação 
contemporânea e a sua relação com um 
contexto social em profunda mudança.
moderação danIeL tÉrCIo 
ConVIdados paULo CUnHa e sILVa, JosÉ 
BraGança de mIranda, tIaGo GUedes 

durante o feStIval
eSColaS SeCundÁrIaS do ConCelHo de 
guIMarãeS

emBaixadores da dança
Durante o GUIdance amamos ainda mais a 
dança!
Acompanhados por alguns dos coreógrafos 
que integram a edição deste ano, visitaremos 
as escolas secundárias do concelho. Os jovens 
poderão saber mais sobre o percurso dos 
nossos convidados: descobrir o que os levou a 
trabalhar na área da dança, como se tornaram 
coreógrafos e como encaram hoje uma vida 
dedicada à criação artística.

CENTRO DE 
ESTUDOS 
GALEGOS E 
GRUPO DE 
LITERATURA 
E CULTURA 
GALEGAS DA 
UNIVERSIDADE 
DO MINhO
II dIa da GaLIZa 
SÁB 8 
“Galiza contada no Feminino” 
eXPoSIÇão
C.a.r

15h00
palestra (HistÓria/cultura/
literatura) 
pelo profeSSor CarloS pazoS JuSto
C.a.r

16h30
JoGos tradicionais GaleGos
C.a.r

18h00
apresentação do 
documentário “mulHeres da 
raia” 
C.a.r

19h00
deGustação GastronÓmica e 
Queimada GaleGa 
participação do Grupo “canto 
d’aQui” 
C.a.r

11h00-20h00
exposição “Galiza em disco” 
loJa do JÚlIo alfarrabISta

Org.: Centro de Estudos Galegos e Grupo de 
Literatura e Cultura Galegas da Universidade do 
Minho
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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 2 | 21h45
cHina - um toQue de pecado
de Jia Zhang-Ke
Com Jiang Wu, Li Vivien, Wang Baoqiang
CCvf 
2013 - 133 min. - m/16
Quatro histórias independentes interligam-
se cronologicamente e mostram diferentes 
perspectivas da violência: um mineiro que 
se revolta contra a corrupção dos chefes da 
sua aldeia; um homem que regressa a casa 
e descobre as várias possibilidades de uma 
arma de fogo; uma recepcionista de uma 
sauna que é assediada por um cliente rico; e, 
finalmente, um jovem trabalhador fabril que 
luta desesperadamente por uma vida melhor. 
Quatro pessoas distintas, quatro províncias 
de um único país, uma reflexão sobre a China 
contemporânea.

DOM 9 | 21h45
12 anos escraVo
de steve mcQueen
Com Chiwetel ejiofor, michael K. Williams, 
michael Fassbender
CCvf 

2013 - 134 min. - m/12
EUA, 1841. Solomon Northup (Chiwetel 
Ejiofor), um negro livre, vive em Nova Iorque 
com a mulher e as duas filhas. Leva uma 
existência tranquila, entre os dotes de 
carpinteiro e o talento para tocar violino. 
Atraído pela ideia de uma vida melhor, 
aceita o convite de dois homens para entrar 
numa digressão. Porém, a glória e o lucro 
prometidos transformam-se num pesadelo 
quando, após uma noite de copos, ele acorda 
acorrentado. A partir desse momento, torna-
se escravo. Agora é tratado por Platt, nome 
que lhe dão para esconder a sua condição 
de homem livre, e é violentamente forçado 
a omitir a sua identidade. É comprado pelo 
dono de uma plantação no Louisiana, onde 
passará 12 anos até ser finalmente libertado.

TER 18 | 21h45
tHx 1138
de George Lucas
Com robert duvall, donald pleasence, don 
pedro Colley, maggie mcomie
blaCKboX - PlataforMa daS 
arteS
1965 - 96 min. - m/12
CIClo “o futuro do PaSSado”
Org. Cineclube de Guimarães & A Oficina
THX 1138 e LUH 3417 são dois humanos 
que procuram escapar a uma sociedade 
futurista subterrânea que proibiu o sexo real 
e usa drogas para controlar a população e 
as suas emoções. THX 1138 e LUH 3417 
param de tomar as drogas e isso faz com que 
se apaixonem um pelo outro. Mas THX 1138 
é levado para a prisão, quando se descobre 
que LUH 3417 está grávida. Na prisão, THX 
1138 conhece SEN 5241, um programador 
ilegal, e o holograma SRT, convencendo-os 
a planear uma fuga. THX 1138 vai à procura 
de LUH 3417 e escapa para a superfície, mas 
é perseguido por polícias robots…
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qUI 20 | 21h45
a BatalHa de taBatÔ
de João Viana
Com João Viana, mamadu Baio, Fatu djebaté, 
Imutar djebaté
CCvf
2013 - 78 min - m/12
Depois de anos a viver em Portugal, o pai 
de Fatu regressa a África para assistir ao 
casamento da filha com Idrissa Djebaté. Ela é 
professora universitária e seu futuro marido é 
um músico conhecido. A festa de casamento 
é em Tabatô, um lugar extraordinário onde 
todos os seus habitantes são, há 500 anos, 
músicos djidius, cantores-poetas que narram 
contos e lendas representativos da vida 
africana. No caminho até lá, à medida que 
as recordações se avivam, o velho senhor 
começa a revelar traumas esquecidos da sua 
juventude, enquanto soldado mandinga na 
guerra colonial, décadas antes.

DOM 23 | 21h45
o loBo de Wall street 
de martin scorsese
Com Leonardo diCaprio, matthew 
mcConaughey, spike Jonze, rob reiner
CCvf
2013 - 165 min - m/12
Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) é um 
jovem que procura em Nova Iorque a 
concretização do seu sonho de sucesso. 
Consegue trabalho numa empresa cotada 
em bolsa, mas o “crash” da “segunda-feira 
negra” fá-lo perder o emprego e obriga-o 
a reajustar os planos... Juntamente com 

um amigo, decide abrir a sua própria firma, 
a Stratton Oakmont, que vai funcionar como 
plataforma para a sua ambição tão desmedida 
quanto certeira. O alvo? Os investidores de Wall 
Street. Rodeado de uma “matilha” sedenta, o 
carismático e persuasivo corretor envereda por 
todo o tipo de esquemas, legais ou não, que 
alimentem a sôfrega espiral de poder, dinheiro, 
droga, ganância, sexo, corrupção e excessos 
em que se transforma a sua vida. Por mais 
milhões que acumule, nunca são suficientes. 
Belfort quer sempre mais. É insaciável. É por 
isso que é conhecido como “o lobo”. Mas até 
um predador astuto pode ser apanhado…

TER 25 | 21h45
dune
de david Lynch
Com Kyle macLachlan, Virginia madsen, 
Francesca annis
blaCKboX - PlataforMa daS arteS
1984 - 137 min - m/12
CIClo “o futuro do PaSSado”

Org. Cineclube de Guimarães & A Oficina
O Planeta Dune – 10.000 anos em direcção 
ao futuro; vermes gigantes guardam o mais 
preciso e inestimável bem, a especiaria 
«Melange», que permite viajar através do 
tempo e do espaço. Quem quer que controle 
a especiaria e os seus segredos, controla o 
universo. Um épico conflito prende a galáxia 
enquanto Paul Atreides conduz o seu povo 
para combater contra os temíveis Harkonnens 
pela posse do planeta. Mas em Dune, Paul 
descobre que o seu destino vai muito mais 
além do que esperava.
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COR DE 
TANGERINA
CoR De tanGeRina, CRL / CozinHa CRiativa
LaRGo maRtins saRmento, nº 89- 1º anDaR
4800-432 GuimaRães
niF: 506978460
teL/ Fax: 253 542 009  tm: 966 876 165

1 A 28
“na Fantasia dos sonHos”
artiSta: Martinho liMa
eXPoSIÇão de PIntura 

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
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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

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

 

sHrek em patins  
DOM 16 | 11h00 E 16h00
MultIuSoS de guIMarãeS
O Shrek, a Fiona e o Burro são algumas 
das personagens do espetáculo “Shrek em 
patins” que será apresentado no Multiusos de 
Guimarães no dia 16 de fevereiro.
Com sessões às 11 e às 16 horas, “Shrek em 
patins” é coproduzido pela Tempo Livre e pela 
Juventude Pacense, contando também com 
a colaboração da Academia de Patinagem de 
Guimarães que se encarregará da abertura do 
espetáculo.
o elenco de “shrek em patins” é composto 
por alunos de patinagem da Juventude 
pacence, surgindo a iniciativa na sequência 
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do sucesso alcançado com os espetáculos “a 
pequena sereia em patins” e “a princesa e o 
sapo em patins” realizados em 2012 e 2013 no 
multiusos de Guimarães.
o espetáculo “shrek em patins” tem o apoio da 
Câmara municipal de Guimarães e o patrocínio 
da Irmarfer, Hermotor - Ford, sumol, Gelados 
olá, Vitalis e FnaC. são media partners a rádio 
santiago e o jornal o Comércio de Guimarães.
os bilhetes custam 8 (bancada) havendo a 
possibilidade de aquisição de bilhetes família 
para as bancadas (3 pax: 22,50€ e 4 pax: 
28,00€). as Crianças com menos de 3 anos 
podem entrar, desde que não ocupem lugar 
sentado (uma criança por cada adulto portador 
de bilhete válido).
os ingressos podem ser adquiridos multiusos 
de Guimarães, Complexo de piscinas de 
Guimarães, Lojas FnaC, Ctt, el Corte Inglês, 
Centro Comercial espaço Guimarães, Centro 
Cultural Vila Flor, plataforma das artes, aaUm 
(Guimarães e Braga), posto de turismo de 
Vila nova de Famalicão, teatro Gil Vicente 
(Barcelos), theatro Circo (Braga), Viana 
Welcome Center (Viana do Castelo), Fórum 
aveiro e em http://tempolivre.bilheteiraonline.pt.
Bilhetes
Geral: 8,00€ (bancada)
Família: 3 pax: 22,50€ / 4 pax: 28,00€
nota: Crianças com menos de 3 anos podem 
entrar, desde que não ocupem lugar sentado 
(uma criança por cada adulto portador de 
bilhete válido).
 
 

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.  

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 1 de 
fevereiro. 
11h00
PaÇo doS duqueS de braganÇa
15h00 
MuSeu de alberto SaMPaIo 
Custo: 6€ Inscrições 
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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.
MuSeu de alberto SaMPaIo
público-alvo: alunos do 1.º 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
saBre
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 nossas coleções.

vISIta orIentada
um BilHete, dois 
monumentos
SÁB 1 | 11h 00
PaÇo doS duqueS de braganÇa 
15h00
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…
Estão abertas as inscrições para a  8ª edição 
do concurso “A minha escola adota um 
museu, um palácio, um monumento...”, Este 
concurso escolar tem por objectivo estimular 
o conhecimento da realidade museológica 
e patrimonial nacional, através do contacto 
das escolas com os monumentos e com 
os museus e palácios que integram a Rede 
Portuguesa de Museus.
esta iniciativa é promovida em conjunto com 
a direção-Geral do património Cultural e a 
direção-Geral de educação.
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
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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
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€.

d. constança mostra o paço 
dos duQues 
Na companhia da 1ª duquesa de Bragança 
o grupo percorre as salas do palácio, onde 
a D. Constança mostra como era o dia a dia 
palaciano no século XV. 
tempo médio: 60 minutos 
número máximo de participantes: 25-30 pax 
Custo: 2 euros + bilhete de entrada 
(marcação prévia obrigatória pelo serviço 
educativo pduques.se@culturanorte.pt)

um cHá com dona catarina 
de BraGança 
Esta atividade tem como objetivo dar a 
conhecer Dona Catarina de Bragança e 
o ritual do chá, que levou para Inglaterra, 
tornando-o um dos mais típicos hábitos 
ingleses.
público-alvo: dos 6 aos 12 anos 
tempo médio: 30 minutos 

número minimo de participantes: 6 pax 
número máximo: 8 pax 
Custo: 2 euros 
(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 euros 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 euros 
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 euros 

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

PISTA DE 
ATLETISMO 
GÉMEOS CASTRO 
DOM 2
campeonato do norte de 
corta mato 
Parque da CIdade deSPortIva 
/ PISta de atletISMo gÉMeoS 
CaStro
Iniciativa da associação de atletismo de 
Braga (www.aabraga.pt) e da Federação 
portuguesa de atletismo (www.fpatletismo.pt)
Consultar programa próprio 

SEx 21 
corta mato do desporto 
escolar  
Parque da CIdade deSPortIva 
/ PISta de atletISMo gÉMeoS 
CaStro
Iniciativa da Coordenação Local do desporto 
escolar de Braga (http://alfarrabio.di.uminho.
pt/de-braga)
Consultar programa próprio
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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 
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.

PLATAFORMA 
DAS ARTES E 
DA CRIATIVIDADE

SÁB 01 | 22h00
You can’t Win, cHarlie 
BroWn
MÚSICa 
PaC / blaCK boX  
Lançado a 20 de janeiro, “Diffraction / 
Refraction” é a atração principal dos You Can’t 
Win, Charlie Brown nesta noite em Guimarães.
Os You Can’t Win, Charlie Brown (YCWCB) 
formaram-se em 2009, gravando neste mesmo 
ano o seu primeiro registo, um EP homónimo, 
ainda como quarteto formado por Luís Costa, 
Salvador Menezes, Afonso Cabral e David 
Santos. Espelhando a vontade de crescer na 
sua réplica ao vivo, os YCWCB contaram com 
a entrada Tomás Sousa e João Gil, algo que se 
refletiu não só no número de pessoas em palco 
mas também na sua sonoridade. “Chromatic” 
(2011), o primeiro longa-duração, seria a prova 
desta nova identidade. Neste momento, os 
YCWCB estão prontos para mostrar o seu 
mais recente registo. “Diffraction / Refraction”, 
o seu segundo longa-duração, é um disco 
sumptuoso, construído laboriosamente, muito 
mais desafiador do que “Chromatic”. Depois 
do primeiro single “Be My World”, começa aqui 
um novo caminho para o grupo, e, se há algo 
que podemos esperar baseado no que fizeram 
até ao momento, é um concerto certamente 
tão único quanto as várias personalidades que 
compõem esta banda.
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MêS
PaC / CIaJg / SalaS #1-8

a composição do ar
COLEÇÃO PERMANENTE E 
OuTRAS OBRAS
eXPoSIÇão
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.

estrela neGra / JaroslaW 
Flicinski 
PAREDES, PINTuRAS, 
DESENhOS E OBJETOS
eXPoSIÇão 
PaC / CIaJg / SalaS #9-11
“Estrela Negra” é a primeira exposição 
individual de Jarosław Fliciński (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

MêS
proVas de contacto / JosÉ de 
Guimarães 
DO STENCIL AO DIGITAL: 
PROCESSOS DE TRANSFERÊNCIA 
DA IMAGEM
eXPoSIÇão 
PaC / CIaJg / SalaS #12-13
“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 de 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
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MêS
preto no Branco
OFIcINA ARARA
eXPoSIÇão 
PaC / CIaJg / Hall
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.
HoRÁRio Da exposição teRça a DominGo, 10H00-19H00

ServIÇo eduCatIvo
SÁB 08
sáBados em Família
vera SantoS
PaC / CIaJg 
Sábados em Família é para todos: Pais e 
filhos! Avós e netos! Padrinhos e afilhados!
Fevereiro é mês de dança em Guimarães e 
por isso vamos meter o corpo à obra pelas 
salas de exposição. Nos Sábados em família, 
no CIAJG – Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães, podemos descobrir 
exposições com obras de artistas e outros 
objetos, novos ou antigos, daqui e de outros 
lugares. Ouvir ou ver dançar um conto 
misterioso. Explorar diferentes materiais e 
fazer nascer algo novo. Revelar quem somos 
nas linhas de um desenho.

SAB 8 | 16h00 
Visitas / oFicinas
CIaJg – Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS 
público-alvo dos 4 anos 12 anos
preço 2,00 eur
atividade sujeita a marcação prévia com 
48h de antecedência através do e-mail 
servicoeducativo@aoficina.pt

qUA 19 E qUI 20 
corpo comum
JoÃo GirÃo e MarGarida MeStre
PaC / blaCK boX
A oficina Corpo Comum de Fevereiro traz 
corpo, gesto e voz para o mesmo palco: a 
sala de aula. 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.

ofICInaS Para adultoS
blaCK boX da PlataforMa daS 
arteS e da CrIatIvIdade 
18h30 àS 21h30 
público-alvo professores do ensino 
secundário 
preço 5,00 euros
atividade sujeita a inscrição com uma semana 
de antecedência através do preenchimento do 
formulário online disponível em www.ccvf.pt

SÁB 22
aulas púBlicas 10 x 10
PaC / blaCK boX
O projeto 10 x 10 (Programa Descobrir / 
Gulbenkian) promove a colaboração entre 
artistas e professores do ensino secundário, 
com o objetivo de desenvolver renovadas 
estratégias de aprendizagem para motivar e 
envolver os alunos. Apresentamos algumas 
das aulas concebidas neste âmbito no 
presente ano letivo, antecedendo a realização 
deste projeto em Guimarães no ano letivo 
2014/15.
HoRÁRio 11H00 às 13H00 e 15H00 às 19H00 
público-alvo todos os interessados em 
práticas pedagógicas (escolas, professores, 
arte-educadores) 
entrada gratuita até ao limite dos lugares 
disponíveis

TER E SÁB
atelier aBerto ciaJG
arlindo Silva e ofiCina arara
CIaJg/ PaC
O Atelier Aberto é um espaço de convívio, 
aprendizagem e criação pensado para jovens, 
estudantes, artistas e curiosos.
Em fevereiro são nossos convidados Arlindo 
Silva, na área do desenho (dias 04, 11 e 15), 
e a Oficina ARARA, na área da serigrafia e 
outras técnicas de transferência de imagens 
(18, 22 e 25).
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TER 04 E 11 | 18h30-20h30
SÁB 15 | 15h00-18h00
oFicina com arlindo silVa 
(deSenHo)

 
TER 18 E 25 | 18h30-20h30
SÁB 22 E 01 | 15h00-18h00
oFicina com oFicina arara 
(SerIgrafIa e outraS tÉCnICaS de 

tranSferÊnCIa de IMagenS)

CIaJg - Centro InternaCIonal daS 
arteS JoSÉ de guIMarãeS 
Lotação limitada, sujeita a inscrição prévia 
preço 20 eur por oficina
atividades sujeitas a inscrição com pelo 
menos uma semana de antecedência 
através do preenchimento do formulário 
online disponível em www.ccvf.pt. para mais 
informações contactar o serviço educativo 
através do email servicoeducativo@aoficina.pt.

TURISMO DE 
GUIMARÃES

7 A 9  
Fins-de-semana 
GastronÓmicos-Guimarães 
No decorrer desta edição, Guimarães 
convida, no fim-de-semana de 7 a 9 de 
fevereiro, a conhecer a excelência dos seus 
estabelecimentos e os sabores da Mesa 
Vimaranense, com o “Naco à Conquistador” 
e o Toucinho do Céu. No decorrer deste 
fim de semana os participantes poderão 
desfrutar de 10% de desconto, no jantar de 
sexta-feira, nos restaurantes aderentes no 
prato e sobremesa selecionados e de 15% no 
alojamento aderente, na noite de sexta-feira e 
sábado para reservas efetuadas diretamente 

com os empreendimentos turísticos. 
O convite estende-se à participação numa 
Mostra de Produtos Locais a decorrer no Posto 
de Turismo da Praça de S. Tiago e em Visitas 
Guiadas à Zona Histórica e Património Mundial. 
Os participantes poderão também usufruir de 
um desconto nos bilhetes nos espetáculos 
integrados do GUIdance – Festival Internacional 
de Dança Contemporânea, que decorram nos 
dias 7 e 8. 

restaUrantes aderentes
restaurante Clave de sabores
restaurante Condado
restaurante Côr de tangerina (Versão do prato 
Vegetariana com seitan)
restaurante dan José 
restaurante Fentelhas
Histórico By papaboa
restaurante pimenta moscada
restaurante solar do arco
restaurante típico Batista

aLoJamento aderente:
Hotel mestre de avis
Quinta pedras de Baixo
inFoRmações:
CâmaRa muniCipaL De GuimaRães – Divisão CuLtuRa e 
tuRismo
teL. 253 421 241
inFo@GuimaRaestuRismo.Com
www.GuimaRaestuRismo.Com
Promotor: Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
E.R.

UNIÃO DAS 
FREGUESIAS 
DE OLIVEIRA, 
SÃO PAIO E SÃO 
SEBASTIÃO
ATÉ 2
“HistÓria de portuGal”
Cidália Silva
Sede da unIão daS fregueSIaS de 
olIveIra, São PaIo e São SebaStIão
aLameDa s. Dâmaso - eDiFíCio s. FRanCisCo CentRo, 
LoJa 65 - 4810 – 286 GuimaRães
t.: 253 414 667 
F.: 253 408 268
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       VISITAS         
LOCAIS DE INTERESSE
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1º SÁB MêS | 10h30
“à procura de oriGens… 
da penHa”
vISItaS guIadaS à PenHa
tIPo de PerCurSo: HIStÓrICo, 
aMbIental e PaISagíStICo
duração prevista: 2h30m e/ou 4 a 5h00
dificuldade: média (percurso com algumas 
subidas e passagens por locais estreitos, entre 
penedos). aconselhável munir-se de roupa e 
calçado confortáveis.
Limite de participantes: 30 pessoas 
Salão nobre do SantuÁrIo da 
PenHa
Inscrição: gratuita
Inscrições: 253 414 114 ou pessoalmente no 
salão nobre do santuário
Org.: Irmandade de Nossa Senhora do Carmo 
da Penha

Visitas áudio-Guiadas ao 
centro HistÓrico 
PoSto de turISMo da PraÇa de      
S. tIago
4810 - 300 GuimaRães - poRtuGaL
Visitas audio-guiadas aos pontos de maior 
interesse do Centro Histórico de Guimarães, 
através de aluguer, por períodos de 24h00 de 
aparelhos mp3. 

existem versões de adulto em português, 
espanhol, Francês e Inglês. existe ainda 
disponível uma versão em português 
destinada a crianças.
t.: + 351 253 421 221
Dias úteis: 10H00-18H00

ViVa park
lage do MoCHo
4800 - s. toRCato GmR
t./F.: 253 553 139 tm: 919 660 625
e.: inFo@vivapaRk.pt 
s.: www.vivapaRk.pt

InCentIvoS

paintBall, slide, circuito 
de pontes, escalada, 
rappel, tiro com arco, 
Besta e zaraBatana, caça 
ao tesouro, orientação, 
insuFláVeis, Festas de 
aniVersário

PerCurSoS

pedestres, HistÓricos, 
culturais e paisaGísticos

vISItaS

“senda Botânica da laGe do 
mocHo”
HoRÁRio:  9H00/12H00 e 14H00/17H00
enCeRRa à quaRta e quinta 
insCRição: GRatuita
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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”

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

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
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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



59

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 



61

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 de HaBItação e 
tUrIsmo no espaço rUraL

casa de sezim (tH) 
nespeReiRa – apaRtaDo 2210 - 4811 - 909 GuimaRães 
t.:  253 523 000   
F.: 253 523 196 
Lat: 41.41496 LonG: -8.32812 
s.: www.sezim.pt 
e.:GeRaL@sezim.pt 

casa dos pomBais (tH) 
av. LonDRes - 4835-066 GuimaRães 
t.:253 412 917 
s.: www.soLaResDepoRtuGaL.pt 
e.:CasaDospomBais@HotmaiL.Com 

Quinta das coruJeiras (cc) 
viLa nova Das inFantas 4810 - 690 GuimaRães 
t.: 253 541 135     
F.:  253 541 135  teLm: 965 567 425 
n 41.420219º w 8.241999º 
s.: www.quintaDeCoRuJeiRas.Com 
e.: GeRaL@quintaDeCoRuJeiRas.Com 

casa  de cima de eiriz (tH) 
Rua Das teixuGeiRas nº 193 CaLvos - 4810 - 605 
GuimaRães      
t.: 253 541 750    
F.: 253 452 551 
n 41 “24’03.2” w 08 ° 14 ‘32.2 “ 
s.: www.quintaDeCimaDeeiRiz.Com 
e.: L: eiRiz@netCaBo.pt 

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 



63

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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parQUes de CampIsmo de 
GUImarães

parQue de campismo 
municipal da penHa  
monte Da penHa 
4810-048 GuimaRães 
t.: 253 515 912  
F.: 253 515 085  
peRíoDo De FunCionamento:  
1 De maio a 15 De setemBRo 
CooRDenaDas 
Lat. 41.428248, LonG. -8.268639

parQue de campismo 
de caldas das taipas 
taipas tuRiteRmas 
LaRGo Das teRmas - 4805-071 CaLDas Das taipas 
t.: 253 576 274/253 577 898   
F.: 253 577 890 
peRíoDo De FunCionamento: 
18 De JunHo a 12 De setemBRo 
CooRDenaDas 
n -41º29’01” w -008º20’33” 

IMPRENSA

JornaIs

comÉrcio de Guimarães
s.: Http://www.GuimaRaesDiGitaL.Com

desportiVo de Guimarães
s.: Http://www.GuimaRaesDiGitaL.Com

entreVilas
s.: Http://www.entReviLas.Com

lordelo Jornal
t./F.: 252 874 122
emaiL: LoRDeLoJoRnaL@GmaiL.Com

o conQuistador
s.: Http://www.oConquistaDoR.Com

o poVo de Guimarães
s.: www.povoDeGuimaRaes.Com

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
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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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