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Maio. Há pouco dias, inaugurou a Casa da Memória de 
Guimarães. Se sugestão há que gostaríamos de fazer, essa 
sugestão passará inevitavelmente por um convite a que 
visitem este equipamento de Guimarães que se pretende 
afirmar como um espaço de todo o concelho.
está escrito na coleção de postais alusivos: “a Casa da 
Memória em Guimarães é um lugar onde nos lembramos 
de Guimarães e a partir de Guimarães: a memória da 
cidade enquanto território e a memória das pessoas que 
aqui escrevem a sua existência, em permanência ou de 
passagem, permite-nos reconhecer o espaço como lugar de 
pertença e de exclusão, de acontecimento e mitificação, de 
representação e imaginação”.
a memória é, assim, construída a partir do passado, no 
presente e tendo em conta o futuro. a memória é dinâmica, 
moldada por processos de seleção, logo de esquecimento. ela 
guarda o que de importante se nos afigura. ela faz história. 
a história da memória não é necessariamente a história 
dos historiadores. a memória fantasia, socorrendo-se da 
realidade e da ficção. a memória marca. a Casa da Memória 
de Guimarães é um espaço que acolhe todas essas memórias, 
que alguém decidiu condensar em alguns metros quadrados 
de equipamento, mas que é resultado de uma escolha. 
essa escolha não se pretende fechada, antes procurará 
reatualizar-se sem cada visita, em cada novo pedaço 
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cristalizado da história da cidade, mas também da história de 
cada um que passa por Guimarães.
em maio, para além da oferta de espetáculos culturais que 
a cidade oferece, gostaríamos que a Casa da Memória de 
Guimarães fosse uma entrada obrigatória na vossa agenda 
cultural.

José Bastos
Maio 2016
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BARCELOS
MÊS
ExposiçõEs dE figurado 

“60...70 JÚlia 
raMalHo” e 
“Geração raMalHo” 
Museu de Olaria de BarcelOs
entrada gratuita

ATÉ 15
Exposição 

“MeMóriaS 
do deSporto 
BarCeleNSe”
casa dO VinhO
entrada gratuita

SÁB 14 \ 22h00

SeNSiBle SoCCerS
TeaTrO Gil VicenTe
entrada gratuita

SEX 27 \ 22h00

CaValHeiro,
CoNCerto de 
apreSeNtação do 
diSCo “Mar Morto”
TeaTrO Gil VicenTe
entrada gratuita

BRAGA
07 A 28  
pintura

XOSÉ LUIS OTERO
“topoGraFÍa urBaNa”
casa dOs criVOs
seg. e sáb. 09h30/12h30 - 13h30/18h30
ter. a sex. 09h30/18h30
entrada livre

SEX A doM  6 A 8
SEX E doM 13 A 15
Música

iii FeStiVal de órGão 
de BraGa
ATSUkO TAkAnO | 
PAbLO MáRqUEz | CORO 
fEMInInO “VOX AEThEREA” 
| ALbERTO MEdInA dE 
SEIçA | AndRÉ PIRES 
| CÉLIA RAMOS, JOãO 
dUqUE E OSCAR VALAdO 
| IRMA ALOnSO | JUAn 
VázqUEz | ThOMAS 
OSPITAL | CRISTIAn SILVA 
| ALUnOS dE óRgãO dOS 
COnSERVATóRIOS dE 
OUREnSE E dE bARCELOS 
| kAMIL MIkA | ARTUR 
LUCzAk | kATARzynA 
kUCIA | RUI PAIVA | CRAVO 
& ORqUESTRA bARROCA 
| MESTRE ORgAnEIRO 
AnTónIO SIMõES
Org.: ArquidiOcese de BrAgA | MunicípiO de 
BrAgA | irMAndAde de sAntA cruz | sAntA cAsA 
dA MisericórdiA de BrAgA

doM 15 \ 11h00
fEstival dE tEatro infantil

era uMa VeZ No MÊS… 
“oS traBalHoS de 
HÉrCuleS”, liMite 
Zero
Museu d. diOGO de sOusa
entrada livre

quA  25 A doM  29
rEcriação Histórica  

BraGa roMaNa 
“reViVer BraCara 
auGuSta” 
Mercado, acaMpaMento Militar, 
espetáculos, cortejos, aliMentação, 
aniMação de rua, área pedagógica 
cenTrO hisTóricO
 entrada livre



GUIMARÃES
SÁB 7 \ 22h00
dança

atoMoS [eStreia 
NaCioNal]
COMPAny WAynE 
MCgREgOR
ccVF / Grande audiTóriO

SÁB 14 \ 21h30
tEatro 

a CoNquiSta do pólo 
Sul
de MaNFred KarGe
EnCEnAçãO bEATRIz 
bATARdA
ccVF / Grande audiTóriO

SÁB  28 \ 22h00
Música

GraNde palCo: 
tHroeS + tHe SHiNe (+) 
MoulliNex
ccVF / Grande audiTóriO (PalcO)

VILA NOVA DE
FAMALICÃO
ATÉ SÁB 21
Exposição

João queiroZ: 
eNCáuStiCaS
Galeria MuniciPal ala da FrenTe 
horário: ter a sex 10h às 17h30 sáb e dom 
14h30 às 17h30. encerra aos feriados
entrada gratuita
aladafrentegaleria@
vilanovadefamalicao.org

6 A 8

FeSta de Maio – FeSta 
daS FloreS e Feira daS 
troCaS
Praça d. Maria ii 
dEsfilE da BatalHa das florEs 
(doM 8 \ 15H30)
mais informações em: 
www.vilanovadefamalicao.org

SEX 13 \  21h30

dead CoMBo e aS 
CordaS da Má FaMa
Musica rock/acustico.
casa das arTes - Grande 
audiTóriO 
entrada: 15 euros/ estudante e cartão 
Quadrilátero cultural: 7,5 euros
classificação: m/6   duração: 80’

SÁB 28 \ 21h 30

aNteS que MateM oS 
eleFaNteS 
dA COREOgRAfA dE OLgA 
RORIz 
casa das arTes - Grande 
audiTóriO
entrada: 10 euros/ estudante e cartão 
Quadrilátero cultural: 5 euros
classificação: m/12  duração: 80’
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proJeto 
exCeNtriCidade
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CaldelaS 

7 dE MAio, 21h30
cinEMa

Mad Max
dE gEORgE MILLER
audiTóriO dOs BOMBeirOs de 
caldas das TaiPas
Org.: cÂMArA MunicipAL de guiMArÃes
pArceirOs LOcAis:
tAipAs terMAL
AssOciAÇÃO HuMAnitÁriA dOs BOMBeirOs 
VOLuntÁriOs de cALdAs dAs tAipAs
MAt – MOViMentO ArtísticO dAs tAipAs

roNFe

SÁB 7 \ 21h30
Música

Virar daSquiNa
salÃO ParOQuial de rOnFe
Org.: cÂMArA MunicipAL de guiMArÃes
pArceirOs LOcAis:  JuntA de FreguesiA de 
rOnFe | pArOquiA de s. tiAgO de rOnFe

S. torCato

SEX 27 \ 21h30 
Música

CaptaiN BoY 
cenTrO cOMuniTÁriO / 
heMerOTeca / MediaTeca 
educaTiVa
Org.: cÂMArA MunicipAL de guiMArÃes
pArceirOs: 
JuntA de FreguesiA de  s. tOrcAtO
AssOciAÇÃO pArA O desenVOLViMentO dAs 
cOMunidAdes LOcAis (AdcL) 
centrO recreAtiVO cuLturAL e ArtísticO 
de s. tOrcAtO (crcA) 

Moreira de 
CóNeGoS

SAB 28|21h30
Música

Grupo de FadoS 
“Cidade Berço”

cenTrO PasTOral de MOreira 
de cóneGOs
Org.: cÂMArA MunicipAL de guiMArÃes
pArceirOs LOcAis: JuntA de FreguesiA de 
MOreirA de cónegOs
MOrÁViA - AssOciAÇÃO JuVeniL de MOreirA 
de cónegOs
centrO cuLturAL recreAtiVO de MOreirA 
de cónegOs
BAndA FiLArMónicA de MOreirA de cónegO

uNião de 
FreGueSiaS 
de BriteiroS 
S. SalVador e 
BriteiroS Sta. 
leoCádia 

SÁB 30 \ 21h30 
Música

reportório oSório
d´ORfEU-d’ORfEU 
ASSOCIAçãO CULTURAL
casa dO POVO de BriTeirOs 
Org.: cÂMArA MunicipAL de guiMArÃes
pArceirOs LOcAis:
JuntA de FreguesiA dA uniÃO de FreguesiAs 
de BriteirOs s. sALVAdOr e BriteirOs st.A 
LeOcÁdiA
cAsA dO pOVO de BriteirOs s. sALVAdOr
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proGraMação
a oFiCiNa 
t. 253 424 700 f. 253 424 710
venda de bilhetes
www.ccvf.Pt 
www.guicul.Pt
oficina.bilheteiraonline.Pt
www.facebooK.com/guicul 
(aPP “bilheteira guicul”)
toda a informação em www.ccvf.Pt

aCadeMia de MÚSiCa ValeNtiM 
Moreira de Sá
largo condessa Juncal 
4800-159 guimarães 
( oliveira, são Paio e são sebastião )
e.mail: secretaria.amvmsa@gmail.com
t. 253 517 049
t. 253 418 539
site: www.smguimaraes.Pt

adCl - aSSoCiação para 
o deSeNVolViMeNto daS 
CoMuNidadeS loCaiS
rua Padre arieira, nº 613
4800-868 s.torcato guimarães
sede
tel./fax: 253 551 071
tlm: 913 355 064
 centro comunitário
tel.: 253 554 011
tlm: 913 355 283
 e-mail: adcl@adcl.org.Pt
direccao@adcl.org.Pt
contabilidade@adcl.org.Pt
recrutamento@adcl.org.Pt
informatica@adcl.org.Pt

arquiVo MuNiCipal alFredo 
piMeNta
informações gerais das atividades:
seg. a sex.  10h00 e 14h30 (2 sessões Por 
dia)
Público-alvo: 1.º e 2º ciclos do ensino 
básico.
duração: 90 minutos.
gruPos: mínimo de 5 Pessoas e máximo 
de 15.
atividades são gratuitas. 
(marcação Prévia obrigatória) 
mais informações: www.amaP.com.Pt

BiBlioteCa MuNiCipal raul BraNdão 
horário: de 16 de setembro a 30 de Junho
seg a sex: das 09h30 às 18h30
sáb: das 10h00 às 13h00
horário: de 01 de Julho a 15 de setembro
seg a sex das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00
sáb: encerrada
atividades gratuitas

BMrB - pólo de peVidÉM
seg a sex: das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00
sáb: encerrada

BMrB - pólo daS taipaS
seg a sex: das 09h00 às 12h30 e das 14h00 
às 17h30
sáb: encerrada

BMrB - pólo de lordelo
seg a sexta: das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00
sáb: encerrada

BiBlioteCa do CoMplexo 
MultiFuNCioNal de CouroS
t. 253 511 400 / f. 253 417 997
s. www.fraterna.org / e. fraterna@
fraterna.org
todas as actividades reQuerem marcação 
Prévia.
segunda 09h00 às 12h30 / 14h00 às 17h30
terça 09h00 às 12h30 / 15h00 às 17h30
Quarta 09h00 às 12h30 / 14h00 às 17h30
Quinta 09h00 às 12h30 / 15h00 às 17h30
sexta 09h00 às 12h30 / 14h00 às 17h30

CÂMara MuNiCipal de GuiMarãeS
largo cónego José maria gomes
4804-534 guimarães
t.: 253 421 200
f.: 253 515 134
e.: geral@cm-guimaraes.Pt

CiNeCluBe de GuiMarãeS
t./f. 253 514 239
largo da misericórdia, nº 19 – 2º
aPartado 221
4810 – 269 guimarães
e.: info@cineclubeguimaraes.org
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MuSeu de alBerto SaMpaio
rua de alfredo guimarães
4800-407 guimarães
t. 253 423 910      
 f. 253 423 919
e. masamPaio@iPmuseus.Pt

laBoratório da paiSaGeM
laboratório da Paisagem guimarães
m. rua da Ponte romana, creixomil
t. 253 421 218
latitude: 41°26’20.30”n
longitude: 8°19’12.50”w
ver no maPa
www.labPaisagem.Pt 
geral@labPaisagem.Pt

paço doS duqueS de BraGaNça e 
CaStelo de GuiMarãeS
horário: todos os dias entre as 9h30 e as 
18h00, última entrada às 17h45.
marcações obrigatória de atividades

+351 253 412 273 | +351253 105568  
939030813
PduQues@culturanorte.Pt
httP://PduQues.culturanorte.Pt/
facebooK www.facebooK.com/
PacoduQues

SoCiedade MartiNS SarMeNto
rua Paio galvão 
4814-509 guimarães
t.: + 351 253 415969 
f.: + 351 253 519413
e-mail: sms@msarmento.org
url: www.csarmento.uminho.Pt
blog: www.Pedraformosa.blogsPot.com
horário de abertura ao Público:
terça a sexta-feira: 9:30/12:00 e 14:00/17:00
sábado:  9:30/12:00 e 14:00/17:00
domingo: 10:00/12:00 e 14:00/17:00
encerra à segunda-feira



ATIVIDADES 
VÁRIAS
adCl -
aSSoCiação
para o
deSeNVolViMeNto
daS CoMuNidadeS
loCaiS
quA 18 \ 15h00

FalSH MoB “liVro”
heMerOT eca-MediaTeca
educaTiVa
s.TOrcaTO
Org.: AssOciAÇÃO pArA O desenVOLViMentO
dAs cOMunidAdes LOcAis
rua Padre arieira, nº 613 - s. torcato
4800-868 guimarães, Portugal
tel (+351) 253 55 40 11 / 253 55 10 71
fax (+351) 253 55 10 71
e-mail adcl@adcl.org.Pt
website www.adcl.org.Pt

arquiVo 
MuNiCipal 
alFredo piMeNta

“liçÕeS” 
A intervenção cultural e educativa do 
Arquivo Municipal Alfredo pimenta 

pauta-se por uma necessária interação 
com o meio social envolvente. neste 
sentido, lançamos, em ambiente 
virtual, a iniciativa “LiÇÕes”, cujo 
objetivo é disponibilizar e divulgar, 
especialmente a professores e 
alunos fontes sobre a história e a 
cultura vimaranense. pretendemos, 
igualmente, fomentar a investigação, 
a construção do conhecimento 
histórico e consciencializar os alunos 
para a relação da história local com 
a história nacional e sua importância 
na construção da identidade e na 
preservação da memória coletiva. 
teMas disponíveis:
1.“república na cidade”
2. “guiMarães, uM só povo e uM só 
concelho” 
3. “d. afonso henriques, o dux que se 
fez rei”

BiodaNZa para 
FaMÍliaS
doM 29 \ 16h00

BiodaNZa para 
FaMÍliaS
Música/dança/tEatro
Biodanza é um sistema de integração 
humana que tem como base o principio 
biocêntrico (Vida no centro). Busca a 
conexão consigo mesmo, com o outro e 
com o Mundo. 
sede GOMOs da TanGerina 
(cOMunidade de aPrendizaGeM) 
escola rua dos vendedores 520 santiago 
de candoso
guimarães 41.428237, -8.323270
OrgAnizAÇÃO: eLisABete FerreirA 
(FAciLitAdOrA de BiOdAnzA srt 
eM superVisÃO) - BiOdAnzA.
elisabeteferreira@gmail.com

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
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CoMuNidade 
aNGolaNa 
GuiMarãeS & Mel

20 A 28 \ 10h00 AS 13hoo E 
15h00 AS 19h00

“áFriCa MiNHa”
Exposição dE artEsanato, 
Esculturas E pinturas 
africanas
- gastronoMia
- Musica E dança
- dEBatE E WorksHops –
- passagEM dE Moda africana 
(trajEs tradicionais)
sede da uniÃO de FreGuesias 
de GuiMarÃes, audiTóriO da 
cOleGiada n. sra. da OliVeira e 
insTiTuTO desiGn de GuiMarÃes
entrada: livre
OrgAnizAÇÃO: cOMunidAde AngOLAnA 
guiMArÃes & MeL
cOLABOrAÇÃO: uniÃO JuntAs FreguesiAs 
de guiMArÃes, OLiVeirA, s. pAiO e s. seBAstiÃO
email: 
comunidadeangolanaguimaraes@gmail.
com
carlos silva tlm 965820230 
carlossousasilva98@gmail.com
teresa amorim tlm. 913442995 
teresaamorimalves@gmail.com

MuSeu de 
aGriCultura de 
FerMeNtÕeS
A pArTir SEX 6

CoMeMoraçÕeS do 
dia iNterNaCioNal 
doS MuSeuS
Para mais informações contactar
rua de nossa senhora de fátima
fermentões – 4800-180 guimarães
telf: 253 092 783
e. geral.maf@cPfermentoes.com
www.cPfermentoes.com
Org.: cOMissÃO de AcOMpAnHAMentO e de 
dinAMizAÇÃO

MuSeu de alBerto 
SaMpaio

quA 18

dia iNterNaCioNal
doS MuSeuS
Museu de alBerTO saMPaiO
O Museu de Alberto sampaio celebra 
este dia e promove uma série de 
iniciativas destinadas ao público escolar 
– visitas guiadas, teatros e guiões de 
exploração - que dão a conhecer as 
suas coleções. O programa poderá ser 
consultado oportunamente na página 
do Museu.
entrada gratuita

Marcação prévia obrigatória

SÁB 21

Noite doS MuSeuS
nesta noite, o Museu de Alberto
sampaio abre as suas portas e convida
os visitantes a participarem nas
atividades que organizou especialmente
para esta ocasião: visitas, momentos
musicais, teatros de marionetas.
O programa poderá ser consultado
oportunamente na página do Museu.

Museu de alBerTO saMPaiO
entrada gratuita

14 E 28 \ dAS 10h00 ÀS
17h00

SáBadoS No MuSeu
O claustro do Museu de Alberto
sampaio recebe, no segundo e no último
sábado de cada mês, esta iniciativa que
reúne produtos biológicos, compotas e
licores certificados (Mercadinho Local),
livros versando várias temáticas, livro
antigo, antiguidades (Livros na praça)
e registos de santos, artesanato local,
doçaria e outros produtos (Mercadejar
no claustro).
clausTrO dO Museu de alBerTO
saMPaiO
entrada livre
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paço doS duqueS 
de BraGaNça
SEX 13 E SÁB 14 \ dAS 18h00 
ÀS 3h00

WalKiNG  dead
Org.: décAdAs de sOnHO
(consulte Programa em PduQues.
culturanorte.Pt, PduQues.se@
culturanorte.Pt ou 253 105568 ou 
939030813

quA 18 \ 10h00- 16h00 
dia intErnacional dos MusEus 

“MuSeuS e paiSaGeNS 
CulturaiS”
Momentos musicais ao longo do 
percurso museológico
cOLABOrAÇÃO: AcAdeMiA de BAiLAdO de 
guiMArÃes

SÁB 21 \  21h30

Baile oitoCeNtiSta
O duque convida uma vez por mês os 
apaixonados pelas danças de sociedade 
a juntarem-se para aprenderem 
repertório de dança do séc. XiX. Venha 
assistir ao baile e dançar connosco! 
projeto apoiado pelo paço dos duques e 
desenvolvido pela Academia de Bailado 
de guimarães sob a direção do Maestro 
Maurizio padovan.
cOLABOrAÇÃO: AcAdeMiA de BAiLAdO de 
guiMArÃes
Público-alvo: Público em geral
custo: gratuito
Condições de partiCipação:
MarCação prévia: 253 105 568 ou 
pduques.se@Culturanorte.pt
(Consultar prograMa eM pduques.
Culturanorte.pt, pduques.se@
Culturanorte.pt ou 253 105568 ou 
939030813

SerZedelo

7 E 8

aS CruZeS FloridaS 
de SerZedelo
dezasseis famílias acolherão o grupo 
das mordomas que, ao longo do dia 
de sábado, cobrem de flores naturais, 
pétala a pétala,  as 16 cruzes de madeira 
– carvalho ou castanho, com 2 metros 
de altura e 3,5 cm de espessura.
O domingo será repartido: às 8h00 
da manhã terá lugar a  celebração da 
eucaristia, seguida da  procissão do 
senhor aos doentes com um percurso 
de cerca de 6km, todo ele coberto 
por belos  tapetes de flores ou serrim 
tingido e, depois, à tarde  a celebração 
da Via Lucis, às 15h00, presidida 
pelo padre Luís Miguel rodrigues, 
coordenador do departamento da 
educação cristã, na arquidiocese 
de Braga, percorrendo as 16 cruzes 
familiares floridas, para o anúncio das 
aparições do ressuscitado e a bênção 
de cada família.
A exposição itinerante As cruzes 
floridas da missão, fruto da parceria 
entre a paróquia de santa cristina de 
serzedelo e os Missionários do Verbo 
divino, em portugal, estará novamente 
nos dias da Festa, no interior da igreja 
românica de serzedelo.
cOOrdenAdA peLA dOutOrA isABeL 
MAriA FernAndes, diretOrA dO Museu de 
ALBertO sAMpAiO e dO pAÇO dOs duques 
de BrAgAnÇA, eM guiMArÃes,  dA AutOriA 
dA ArquitetA sArA LAFuente e  MAridO, 
ricArdO cArdOsO  A eXpOsiÇÃO teM 
percOrridO, desde HÁ dOis AnOs, uM 
cAMinHO VerdAdeirAMente MissiOnÁriO nO 
AnúnciO dA cruz FLOridA dA pÁscOA.
httPs://www.facebooK.com/
cruzesfloridas

SoCiedade 
MartiNS 
SarMeNto
CoMeMoração do 
dia iNterNaCioNal 
doS MuSeuS / Noite 
europeia doS MuSeuS 
2016

quA 18
dia intErnacional dos MusEus
o museu arQueológico da sociedade 
martins sarmento (em guimarães) 
e o museu da cultura castreJa (em 
briteiros), estarão abertos com entrada 
livre, ao longo de todo o dia.

SÁB 21 \ 21h30
noitE EuropEia dos MusEus
colóquio/convErsa 

“aS JóiaS proto-
HiStóriCaS do 
teSouro da SMS”
dOUTORA CARLA bRAz 
MARTInS, ARqUEóLOgA
Museu arQueOlóGicO da 
sOciedade MarTins sarMenTO, 
GuiMarÃes
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22h30
projEcção do docuMEntário 

“FuNdeadouro 
roMaNo eM oliSipo”
realizado por raul losada (exibição 
sujeita a ConfirMação).

Museu arQueOlóGicO da 
sOciedade MarTins sarMenTO, 
GuiMarÃes
o claustro e o jardiM do Museu 
estarão abertos para visita gratuita 
entre as 21h e as 24h.

doM 22 \ 15h00

apreSeNtação da 
eStátua proto-
HiStóriCa CoNHeCida 
CoMo “Mater”
descoberta na citânia de Briteiros em 
1876, e recentemente integrada na 
exposição do Museu da cultura castreja.
Museu da culTura casTreja

16h00
caMinHada/visita 

peloS NÚCleoS 
rupeStreS da 
eNCoSta NaSCeNte 
do MoNte da CitÂNia
caminhada orientada pelos núcleos de 
gravuras rupestres pré-históricas da 
encosta nascente do Monte da citânia, 
em Briteiros. O trajeto, que seguirá por 
uma encosta de considerável pendente, 
passará pelo “penedo dos sinais” e pela 
rocha da quinta do paço.
(esta parte do programa estava prevista 
inicialmente para o dia 18 de Abril, tendo 
sido adiada devido às más condições 
meteorológicas.)
ciTânia de BriTeirOs (POnTO de 
encOnTrO junTO à receçÃO).

BIBLIOTECAS
BiBlioteCa 
MuNiCipal raul
BraNdão
Para ParticiPação nas diferentes 
atividades, as escolas, infantários ou 
gruPos de 10 crianças ou adultos terão 
de marcar, Previamente, assim como 
as visitas guiadas Que se efectuam às 
Quartas-feiras.

hOra dO cOnTO
TEr 3 \ 10h45 E 15h00
SEX 20 \ 10h45 E 15h00

Mota, aNtóNio. a
GaliNHa MedroSa.
Vila NoVa de Gaia:
GailiVro, 2000.
público-alvo: dos 4 aos 7 anos
duração: 30/45 minutos
grupos: mínimo de 5 e máximo de 30
crianças
informações úteis
inscrições gratuitas, obrigatórias e com
marcação prévia através do telefone,
e-mail, carta ou de forma presencial, na
secção infantil da Biblioteca.

TeaTrO de FanTOches 
quA 4 \ 10h45 E 15h00

ViaNa, aNtóNio
MaNuel Couto. É uM
reGalo Na Vida à
Beira d’áGua Morar.
iN: teatro iNFaNtil e
JuVeNil. liSBoa: NoVa
arraNCada, 1997.

BMrB - pólo de 
peVidÉM
hOra dO cOnTO
TodoS oS diAS, A pArTir 
dAS 10h15 E dAS 14h15

WarNeS, tiM. o
GraNde aSSalto
ao queiJo. eS toril:
MiNutoS de leitura,
2015.
TeaTrO de FanTOches 
quA 18 \ 11h00

ViaNa, aNtóNio
MaNuel Couto. É uM
reGalo Na Vida à
Beira d’áGua Morar.
iN: teatro iNFaNtil e
JuVeNil. liSBoa: NoVa
arraNCada, 1997.
exPOsiçÃO 
“parqueS e reSerVaS 
NaturaiS de 
portuGal”
a 24 de Maio, CoMeMora-se o dia europeu 
dos parques naturais. vaMos divulgar 
alguns dos Mais eMbleMátiCos parques 
naturais.
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BMrB - pólo daS 
taipaS
hOra dO cOnTO
SEX 6, 13, 20 E 27 \ 10h00

GoNZaleZ, Maria
tereSa Maia. a Mãe
e eu. prior VelHo:
pauliNaS editora,
2009.
TeaTrO de FanTOches 
quA 11 \ 11h00

ViaNa, aNtóNio
MaNuel Couto. É uM
reGalo Na Vida à
Beira d’áGua Morar.
iN: teatro iNFaNtil e
JuVeNil. liSBoa: NoVa
arraNCada, 1997.
exPOsiçÃO 
“dia do autor
portuGuÊS ”
“a Mãe e eu”

BMrB – pólo 
lordelo
hOra dO cOnTO
TodoS oS diAS ÀS 11h00, 
MEdiAnTE MArcAção 
prÉviA

MiNHóS. Coração de
Mãe. oeiraS: plaNeta
taNGeriNa, 2008.
Público-alvo: dos 5 aos 10 anos
duração: 20/30 minutos.
gruPos: mínimo de 5 e máximo de 30 
crianças
informações úteis
inscrições gratuitas, obrigatórias e com
marcação Prévia através do telefone,
e-mail, carta ou de forma Presencial, no
Polo de lordelo.

TeaTrO de FanTOches 
TEr 24 \ 11h00

ViaNa, aNtóNio
MaNuel Couto. É uM
reGalo Na Vida à
Beira d’áGua Morar.
iN: teatro iNFaNtil e
JuVeNil. liSBoa: NoVa
arraNCada, 1997.
exPOsiçÃO 
“Coração de Mãe”

BiBlioteCa do
CoMplexo
MultiFuNCioNal
de CouroS
hOra dO cOnTO
quA 4 \ 10h30 

piNto, auGuSto. o 
Moleiro que FiCou 
GaGo.[S.l.]: ModerNa 
editorial laVoreS, 
2002
ElaBoração dE uM MoinHo

quA 18 \ 10h30 

adaptação Melro, 
F. oS doiS ratiNHoS 
iN oS doiS ratiNHoS 
e… outraS FáBulaS 
.SiNtra: MaruS 
editoreS, 2000
ElaBoração dE uM ratinHo coM 
técnica dE origaMi

cineMa
quA 11 \ 14h30 

YaKari e o GraNde 
urSo
Falado em português, maiores de 4 anos, 
108 min. aprox.
audiTóriO da FraTerna

quA 25 \  14h30  

o rei daS BerleNGaS
falado em Português, maiores de 12 anos, 
117 min. aProx.

audiTóriO da FraTerna
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CINEMA
CiNeCluBe de 
GuiMarãeS

TEr 3 \ 21h45

o HoMeM que Matou 
liBertY ValaNCe
The Man Who ShoT LiberTy 
VaLance
de John Ford
coM jaMes stewart, john wayne, 
vera Miles
1962 | M/12 | 119 Min. 
Ga - ccVF
sEssão intEgrada no ciclo dE 
cinEMa os nossos cinéfilos.
convidado: saMuEl silva
um western clássico de John Ford, 
filmado em 1962, com uma história 
triangular que liga três homens: tom 
doniphon (John Wayne), o velho bom 
gigante de sempre, com a sua voz 
arrastada e o seu tom displicente e 
empedernido; ranse stoddard (James 
stewart), um herói inesperado; e o vilão 
Liberty Valance (Lee Marvin). quando o 
filme começa, dois destes homens estão 
mortos. stoddard, advogado e homem 
de convicções fortes, conta a história 
em flashback a um curioso jornalista, 
para explicar porque é que se tornou 
conhecido como “O homem que matou 
Liberty Valance”, o criminoso mais 
temido das redondezas.

doM 8 \ 21h45

SalVe, CÉSar!
haiL, caeSar! 
de ethan coen, Joel coen
coM channing tatuM, scarlett 
johansson, tilda swinton, ralph 
fiennes, george clooney
2016 | M/12 | 106 Min.
Ga - ccVF
Hollywood (euA), década de 1950. 
edward Mannix é uma das peças 
fundamentais do negócio do cinema. 
A sua principal função é proteger as 
grandes estrelas de escândalos de 
todos os tipos. A sua vida é um frenesim 
de acontecimentos e de problemas para 
resolver. Mas o seu maior desafio surge 
quando Baird Whitlock, o actor principal 
de uma superprodução chamada 
“salvé, césar!”, é raptado a meio das 
filmagens. O rapto é reclamado por uma 
organização criminosa autodenominada 
“Futuro”, que exige uma exorbitante 
quantia de dinheiro.

doM 15 \ 21h45

8 1/2
De Federico Fellini
coM Marcello Mastroianni, claudia 
cardinale, anouk aiMée
1963 | M/6 | 138 Min.
sEssão intEgrada na 8 1/2 
fEsta do cinEMa italiano
Ga - ccVF
O filme retrata a crise de criatividade 

de um cineasta chamado guido 
Anselmi, que demonstra um certo 
esgotamento no seu estilo de vida e 
resolve se internar numa casa de férias 
para encontrar inspiração. ele tenta 
usar uma estratégia engenhosa para 
contornar o bloqueio criativo: contar 
a própria dificuldade de realizar um 
filme e ainda obter o prestígio de fazer 
um filme metalinguístico, que usa a 
linguagem do cinema para comentar 
um filme que seus personagens estão 
a fazer.

TEr 17 \ 21h45

oliVer tWiSt
De David Lean
coM alec guiness, robert newton, 
kay walsh
1948 | M/6 | 116 Min. 
sEssão intEgrada no ciclo dE 
cinEMa os nossos cinéfilos.
convidado: antónio EMílio 
aBrEu riBEiro
Ga - ccVF
Baseado na obra homónima de charles 
dickens, o filme mostra um pedaço 
da vida de uma criança orfã que foge 
do orfanato e é recolhido das ruas de 
Londres por um carteirista. Através 
dele, conhece um grupo de crianças e 
adolescentes que vivem na mesma casa 
e foram treinados pelo carteirista para 
que cometam crimes para ele.

qui 26 \ 21h45

MediterrÂNea
De Jonas carpignano
coM alassane sy, koudous seihon, 
francesco papasergio 
2015 | M/12 | 107 Min. 
sEssão intEgrada na 8 1/2 
fEsta do cinEMa italiano
Ga - ccVF
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depois de deixarem o Burkina Faso, os 
jovens Ayiva e Abas (Koudous seihon e 
Alassane sy, respectivamente) fazem 
uma longa viagem pelo deserto, 
atravessam o mar Mediterrâneo num 
pequeno barco e chegam à pequena 
cidade de rosarno, em itália. cheios de 
sonhos e esperança no futuro, ambos 
esperam poder encontrar um emprego 
que lhes permita viver e ajudar as 
famílias que deixaram para trás. Mas, ao 
contrário do que poderiam supor, o que 
os espera é um trabalho duríssimo nos 
laranjais italianos, péssimas condições 
de habitação e uma enorme hostilidade 
dos gangues e da comunidade local…

doM 29 \ 21h45

a queda de Wall 
Street
The big ShorT
de adam McKay
coM christian bale, steve carell, 
ryan goslin, Marisa toMei, Melissa 
leo, brad pitt
2015 | M/12 | 130 Min. 
Ga - ccVF
quando quatro homens anteciparam o 
colapso global da economia dos euA, 
tiveram uma ideia: apostar na crise 
imobiliária e lucrar com a tragédia que 
se avizinhava. quando, já em 2008 – e 
tal como eles previram –,o mercado 
colapsa e a economia sofre um enorme 
revés, esses investidores fazem uma 
autêntica fortuna. Assim, enquanto as 
instituições financeiras responsáveis 
pelo que aconteceu são socorridas com 
o dinheiro dos contribuintes, milhões 
de cidadãos perdem as suas casas, 
os seus empregos e as suas reformas 
numa autêntica catástrofe financeira 
que ainda hoje se repercute de várias 
maneiras…

TEr 31 \ 21h45

le CoSe Belle
De agostino Ferrente e giovanni 
Piperno
coM fabio rippa, adele serra, silvana 
sorbetti
2013 | M/12 | 88 Min.
sEssão intEgrada na 8 1/2 
fEsta do cinEMa italiano
Ga - ccVF
Filmado durante mais de dez anos, 
este documentário conta o cansaço 
e a beleza de crescer no sul da itália 
filmados através das histórias de quatro 
jovens, em dois momentos primordiais 
da sua existência: a adolescência na 
nápoles cheia de esperança de 1999 e 
a idade adulta na cidade paralisada dos 
dias de hoje, actualizando as histórias 
e os rostos dos seus estrondosos 
protagonistas, “Le cose belle” é uma 
viagem inesquecível dentro do coração 
de nápoles e de toda uma geração. 
Vencedor da passada edição da Festa do 
cinema italiano.

CiClo SoirÉe
14, 20 E 21
caaa – cenTrO Para assunTOs 
da arTe e arQuiTecTura 
(rua Padre augusto
borges de sá, guimarães)

SÁB 14 \ 22h00
cinEMa

“arquiteCtura de 
peSo”
dE EdgAR PêRA
“Carrotrope”
dE PAULO d’ALVA
“CorreNte”
dE ROdRIgO AREIAS
Música

eGBo
larrY GuS
tiaGo
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SEX 20 \ 22h00
cinEMa

“auSStieG”
dE JORgE qUInTELA
“FuliGeM”
dE dAVId dOUTEL & VASCO 
Sá
“eVerYtHiNG SeeMS 
FiNe FroM up Here”
dE PEdRO bASTOS
Música

GeNeVa JaCuZZi
priNCe raMa
MVria
SÁB 21 \ 22h00
cinEMa

“oNe WaY or 
aNotHer”
dE EdgAR PêRA
“outro HoMeM 
qualquer”
dE LUíS SOARES
“CaroSello”
dE JORgE qUInTELA
Música

alForJS
Blood Sport
dJ lYNCe
OrgAnizAdOres: reVOLVe (rVLV.net) Bando 
à parte 
ApOiO: cÂMArA MunicipAL de guiMArÃes 

revolve e a Bando à parte
Bilhete diário: 5€

CONFERÊNCIAS/
CONVERSAS/
SEMINÁRIOS...
a oFiCiNa
SEX 6 \ 19h00-21h00
WorksHop 

MaSterClaSSe CoM 
a CoMpaNY WaYNe 
MCGreGor
ccVF / sala de ensaiOs 
A company Wayne Mcgregor estreia-
se em portugal com o aclamado 
espetáculo “Atomos”. 
no cumprimento de uma prática de 
ações de formação na área da dança, 
será ministrada uma masterclasse de 
duas horas pela bailarina portuguesa 
da companhia, catarina carvalho, 
direcionada sobretudo a bailarinos(as) 
profissionais e estudantes de nível 
avançado desta disciplina artística. 
uma importante oportunidade para 
desenvolvimento de competências 
artísticas gerada no contexto e relação 
da apresentação da peça “Atomos”. A 
participação na masterclasse inclui a 
possibilidade de assistir ao espetáculo, 
que acontece na noite seguinte no 
grande Auditório do ccVF.
público-alvo bailarinos(as) 
profissionais e alunos de dança de 
nível avançado
nº máximo de ParticiPantes 20
data limite de inscrição 04 maio
Preço 5,00 eur com direito a bilhete Para 
o esPetáculo “atomos”
inscrições através do site www.ccvf.Pt

SÁB 7 \ 09h00-19h00
confErÊncias 

tedxGuiMarãeS
Pac / BlacK BOx
O tedxguimarães 2016 terá como tema 
“A Falar nem sempre se entende” e 
pretende enquadrar uma reflexão sobre 
as diversas formas de comunicação 
entre as pessoas e como podemos 
partilhar as nossas ideias de forma 
inovadora. 
O palco está guardado para pessoas 
extraordinárias, tanto individuais 
como coletivas, e vai partilhar ideias 
capazes de transformar o mundo 
integrando tecnologia, entretenimento, 
design, ciência, sociedade e cultura. 
sendo 2016 considerado pela 
unescO o “Ano internacional para 
o entendimento global”, é intenção 
do tedxguimarães compreender de 
que forma podemos, todos, contribuir 
para este entendimento. Haverá 
talks e performances inspiradoras 
de participantes com vontade de 
partilhar as suas melhores experiências, 
momentos de pausa em que será 
possível interagir com os oradores e 
participantes. este será um momento 
privilegiado para contactar com “ideias 
que merecem ser partilhadas”. 
Org. AssOciAÇÃO pOntOs cOMuns 
maiores de 12
Preço Promocional, até 15 abril: 20,00 
eur  
normal, de 16 abril a 06 maio: 25,00 eur 
mais informações e inscrições em www.
tedxguimaraes.com
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MuSeu de alBerto
SaMpaio

5,12,19 E 24 \ 18h00 - 19h30
curso

o MoBiliário CiVil
portuGuÊS doS
SÉC uloS xVii, xViii
e xix: MateriaiS,
tÉCN iCaS e eStÉtiCa
os amiguinhos do museu de alberto
samPaio e o museu de alberto samPaio
Promovem uma nova formação, desta vez
sobre o mobiliário civil Português dos
séculos xvii, xviii e xix. os três séculos
abrangidos rePresentam um imPortante
Período na história do mobiliário
Português, uma das mais significativas
artes decorativas nacionais, e refletem
uma realidade Que se deParava com
a enorme riQueza de madeiras Que
chegavam do brasil. a formação será
dada Por adelina valente.

PalaceTe da Praça de sanTiaGO
mais informação: 
masamPaio.se@culturanorte.Pt

SoCiedade 
MartiNS 
SarMeNto

Conversas Com Café
SÁB 14 \ 11h00
colóquio/convErsa inforMal 

“ouriVeS FeiraNteS 
de GuiMarãeS: o 
liVro e VáriaS 
HiStóriaS”
dOUTORA MAnUELA 
ALCânTARA dOS SAnTOS
sala PrOF. eMídiO GuerreirO
 

CiClo de evoCação da 1ª 
Guerra mundial
quA 4 \ 18h00
confErÊncia

a Guerra que 
portuGal quiS 
eSqueCer
o deSaStre do 
exÉrCito portuGuÊS 
eM MoçaMBique Na 
priMeira Guerra 
MuNdial
MAnUEL CARVALhO – 
JORnALISTA dO PúbLICO
PassOs PerdidOs e salÃO 
nOBre da sOciedade MarTins 
sarMenTO
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DANÇA
a oFiCiNa

 
© Direitos Reservados

SÁB 7 \ 22h00
ccVF / Grande audiTóriO

atoMoS [eStreia 
NaCioNal]
CoMpaNY WaYNe 
MCGreGor
A estreia absoluta em solo nacional 
do multipremiado coreógrafo Wayne 
Mcgregor acontece no centro cultural 
Vila Flor em data única no país. 
“Atomos” é uma peça “simplesmente 
extraordinária”, segundo o the guardian.
“Atomos” é uma criação do conceituado 
e inovador coreógrafo contemporâneo 
Wayne Mcgregor. conhecido pela sua 
singularidade e pelo questionamento 
persistente sobre o cruzamento da 
arte e da ciência, do corpo e da mente, 
Mcgregor permanece na linha da frente 
da criação contemporânea dos últimos 
20 anos. “Atomos” cresce a partir da 
mais pequena unidade da matéria. 
corpos, movimento, filme, som e luz são 
atomizados em pequenos fragmentos 
de sensações intensas. dez incríveis 
bailarinos dão vida ao estilo único de 
Wayne Mcgregor – escultural, rigoroso, 
chocante e assustadoramente belo. 
um espetáculo que é o refinamento 
puro da linguagem única de Mcgregor, 
mas que é também uma experiência 
em si mesma, uma exploração do 
próprio corpo enquanto a mais perfeita 
tecnologia. Onde ele começa e onde 
ele acaba. sempre na relação com o 
próximo, porque cada indivíduo existe 
pela existência ou ausência de um outro.

ApÓS o ESpETÁcuLo
ccVF / FOYer dO Grande 
audiTóriO

Há CoNVerSa CoM…
eMilY WiNField 
conceção, direção e cenário wayne 
Mcgregor
coreografia wayne Mcgregor eM 
colaboração coM os bailarinos
Música a winged victory for the 
sullen
desenho de luz lucy carter
filMe e fotografia cénica ravi 
deepres
figurinos studio xo
atoMos é coproduzido por sadler’s 
wells, londres; peak perforMances 
@ Montclair state university, nova 
jérsia; MoviMentos festwochen der 
autostadt eM wolfsburgo; festival 
Montpellier danse 2014
atoMos é cocoMissariado por 
fondazione i teatri, reggio eMilia, 
itália; trinity laban conservatoire 
of Music and dance, londres
atoMos é financiado por the idlewild 
trust
maiores de 12
Preço 10,00 eur / 7,50 eur c/d
cartão Quadrilátero cultural

DESPORTO
adCl -
aSSoCiação
para o
deSeNVolViMeNto
daS CoMuNidadeS
loCaiS
doM 1 \ 9h00

proVa de atletiSMo
serzedO
org.: associação Para o desenvolvimento
das comunidades locais
rua Padre arieira, nº 613 - s. torcato
4800-868 guimarães, Portugal
tel (+351) 253 55 40 11 / 253 55 10 71
fax (+351) 253 55 10 71
e-mail adcl@adcl.org.Pt
website www.adcl.org.Pt
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EXPOSIÇÕES
a oFiCiNa
MÊS
ccVF / PalÁciO Vila FlOr

CarloS loBo
Still tHere
estive no Líbano entre os dias 5 e 14 de 
janeiro. deambulei pelas ruas desertas 
e movimentadas de Beirute, captando 
imagens e tentando compreender 
esta cidade complexa. por toda a parte 
deparava com vestígios da história e de 
guerras prévias. no dia 12 de janeiro, o 
governo libanês caiu. um taxista passou 
por mim e gritou: não temos governo! As 
mesmas ruas estavam agora repletas de 
militares e o acto de fotografar deixou 
de ser tão simples como anteriormente. 
Avancei para a baixa da cidade junto 
ao mar e tirei a minha última foto 
em Beirute. Fotografei o mar, de um 
azul profundo e muito plácido… a vida 
prossegue.
horário da exPosição
terça a sexta-feira
09h30-13h00 | 14h30-19h00
sábado
10h00-13h00 | 15h00-19h00
todas as idades
Preço 2,00 eur / 1,00 eur c/d
cartão Quadrilátero cultural

MÊS
Pac / ciajG

rui toSCaNo
CiViliZaçÕeS de tipo i, 
ii e iii
com a exposição “civilizações de tipo i, ii 
e iii”, rui toscano prossegue, aprofunda e, 
em certa medida, expande a investigação 
em torno do universo de exploração 
espacial, que o artista havia já abordado 
em peças isoladas e de um tema ao qual 
dedicou recentes exposições. A presente 
exposição reúne um conjunto de peças 
inéditas bem elucidativo do vasto 
espectro de suportes que rui toscano 
explora, que vão do som à luz, passando 
pela imagem fotográfica, a pintura, o 
desenho e o vídeo, mas também das 
estratégias que vem persistentemente 

desenvolvendo ao longo do seu trabalho, 
há já mais de 20 anos. A exposição 
constitui uma parceria com o Museu 
do chiado - Museu nacional de Arte 
contemporânea. 
horário da exPosição
terça a domingo
10h00-19h00
todas as idades
Preço 4,00 eur / 3,00 eur c/d
cartão Quadrilátero cultural

MÊS
Pac / ciajG

FraNCiSCo JaNeS
We HaVe eVerYtHiNG 
aNd We HaVe NotHiNG
Francisco Janes é um artista português 
formado no Ar.co e que, atualmente, 
vive em Vilnius, na Lituânia. O trabalho 
que desenvolve integra o filme, a 
fotografia e o som para abordar sítios 
particulares construídos por mão de 
homem onde os ciclos da natureza e a 
ressonância do cosmos se confundem 
com os rituais humanos de celebração 
do lugar. 
horário da exPosição
terça a domingo
10h00-19h00
todas as idades
Preço 4,00 eur / 3,00 eur c/d
cartão Quadrilátero cultural

MÊS
Pac / ciajG

João GraMa
a idade do periGo
na exposição “A idade do perigo”, João 
grama, artista formado no Ar.co, 
sistematiza uma interrogação sobre 
a aproximação entre as entidades 
humana e animal, relação arcaica e 
repleta de estranheza, alteridade e 
reconhecimento. Focando a atenção 
na figura da armadilha, enquanto 
artifício que propicia o encontro, João 
grama demanda paisagens e lugares 
longínquos, no mar ou na montanha, 
no litoral ou no exterior, para refletir 
sobre a temporalidade e a metafísica da 
existência. 
horário da exPosição
terça a domingo
10h00-19h00
todas as idades
Preço 4,00 eur / 3,00 eur c/d
cartão Quadrilátero cultural

MÊS
Pac / ciajG /salas #1-8

laBiriNto e eCo
Coleção perMaNeNte 
e outraS oBraS
durante o período de um ano, as 
salas do piso superior do ciAJg 
vão acolher um extenso e variado 
conjunto de intervenções de artistas 
contemporâneos, convidados a dialogar 
com os notáveis objetos da coleção de 
José de guimarães e outros entretanto 
reunidos no acervo da instituição. O eco 
da criação artística propaga-se pelos 
tempos, numa fascinante e misteriosa 
viagem que descobrimos com renovado 
espanto a cada visita que fazemos ao 
museu, a cada museu. no ciAJg não é 
diferente. propomos uma experiência 
única de visita ou revisitação através do 
labirinto da história pelo próprio pé do 
espetador ou pela mão dos monitores 
do nosso serviço educativo. 
terça a domingo 10h00-19h00
todas as idades
Preço 4,00 eur / 3,00 eur c/d
cartão Quadrilátero cultural

arquiVo 
MuNiCipal 
alFredo piMeNta

ATÉ SEX 6
Mostra docuMEntal

perGaMiNHoS da 
CoNFraria de São 
CriSpiM
no âmbito da candidatura “As colecções 
de pergaminhos do Arquivo Municipal 
Alfredo pimenta”, realizada pelo 
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Arquivo Municipal Alfredo pimenta ao 
concurso de “recuperação, tratamento 
e organização de acervos documentais” 
da Fundação calouste gulbenkian, 
estará patente no arquivo, entre os dias 
21 de abril e 6 de Maio, uma mostra da 
intervenções de restauro realizadas 
aos 52 pergaminhos da confraria dos 
sapateiros (irmandade de são crispim), 
datados dos séculos Xiii-XVi.
arQuiVO MuniciPal alFredO 
PiMenTa
seg. a sex. / 9h15 e 12h15-14h15 e 17h15
entrada livre

CÂMara 
MuNiCipal 
de GuiMarãeS

MÊS

perFuMe de MulHer
SILVAnA VIOLAnTE
clausTrOs da câMara 
MuniciPal de GuiMarÃes

MuSeu de alBerto 
SaMpaio

EXpoSição TEMporÁriA

CatapultaS e 
MáquiNaS de CerCo
esta exposição, organizada pela 
empresa cultura entretenida s.L., 
apresenta uma coleção de reproduções 
de catapultas, gruas, arietes, torres de 
assalto e outros objetos que permite 
perceber a evolução da tecnologia 
bélica ao longo da História.
Museu de alBerTO saMPaiO, 
casTelO de GuiMarÃes e PaçO 
dOs duQues de BraGança
custo do bilhete de entrada

paço doS duqueS 
de BraGaNça 
e CaStelo de 
GuiMarãeS
pEçA do MÊS

Caldeira de 
alaMBique
SÉCulo xix
todos os meses, destacamos uma peça 
da nossa coleção para que os nossos 
visitantes a possam ver de um ângulo 
diferente. esta é uma proposta que 
procura seduzir o visitante, real ou 
virtual, para a diversidade e riqueza 
das coleções do paço dos duques de 
Bragança.

pErMAnEnTE

Sala – MuSeu JoSÉ de 
GuiMarãeS
José de guimarães é um artista 
vimaranense, considerado um dos 
principais artistas plásticos portugueses 
de Arte contemporânea. encontra-se 
representado em museus e coleções 
públicas em todo o mundo e tem, no paço 
dos duques de Bragança, uma sala com 
algumas das suas obras, de entre as quais 
destacamos “A ratoeira”.
OrgAnizAÇÃO: cÂMArA MunicipAL de guiMArÃes

MÊS

CatapultaS e 
MáquiNaS de CerCo
Séc. V a. c. a Séc. XV 
uma exposição sobre a tecnologia e a 
engenharia da Antiguidade, segundo as 
perspetivas dos sitiados e dos sitiadores. 
não se limitando à guerra de cerco, a 
mesma, apresenta uma visão da forma 
como estas máquinas constituíram o 
veículo, através do qual os cientistas, 
de cada época, aplicaram os seus 
conhecimentos.
Preços das entradas: consulte o site httP://
PduQues.culturanorte.Pt

SoCiedade MartiNS 
SarMeNto

CiClo de evoCação da 1ª Guerra 
mundial
4 A 22

a GraNde Guerra
Exposição BiBliográfica E 
docuMEntal



MÚSICA
a oFiCiNa

 
© Vera Marmelo

SÁB  21 \ 24h00
 
ccVF / caFÉ cOncerTO

MiNta & tHe BrooK 
trout
em “slow”, o novo álbum de Minta & 
the Brook trout, nada está a mais, nem 
nada está a menos. trata-se de um 
desses casos raros. um disco destinado 
a ser um clássico.
Francisca cortesão veste a pele de 
Minta desde 2006 e, nestes dez anos, 
tem-nos dado um sem número de 
belas canções, dessas que o tempo se 
encarrega de perpetuar. com Minta & 
the Brook trout editou dois álbuns de 
originais e mais algumas gravações 
ocasionais, entre eps e registos ao 
vivo, e chega agora a “slow”, disco 
que marca o início da sua ligação 
à nortesul / edições Valentim de 
carvalho. “slow” é composto por onze 
canções que não fogem ao caminho 
trilhado pela banda até aqui. Momentos 
intimistas de desconstrução de uma 
assumida herança country, carregados 
de modernidade e de personalidade, 
destinados a amplificar o seu sentido à 
medida que envelhecem. é raro o álbum 
que, ouvido vezes sem conta, tem tudo 
com peso, conta e medida. 
francisca cortesão | voz, guitarra
Mariana ricardo | baixo, voz
Margarida caMpelo | teclados, voz
bruno pernadas | guitarra elétrica
toMás sousa | bateria e percussão
maiores de 12
Preço 3,00 eur
cartão Quadrilátero cultural
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SÁB  28 \ 22h00
ccVF / Grande audiTóriO(PalcO)

GraNde palCo: 
tHroeS + tHe SHiNe (+) 
MoulliNex
O palco do grande Auditório do ccVF 
prepara-se para mais uma noite de 
festa, pura e dura, que junta na mesma 
data throes + the shine e Moullinex. 
imperdível!
Os throes + the shine englobam 
aventura e vitalidade. usam cada grama 
da sua criatividade para originarem 
algo singular e que se concentra numa 
energia completamente efusiva em 
palco. Oriundos do porto e de Luanda, 
a sua génese prendeu-se com a fusão 
do kuduro com o rock. entretanto, 
alargaram os seus horizontes de forma 
a albergar uma multitude de culturas 
que podem ir de África à europa ou da 
América do sul aos estados unidos. Após 
a atuação dos throes + the shine, a noite 
prossegue com Moullinex, nome que já 
dispensa apresentações. não é música 
de dança. é apenas música. Apesar da 
intensa atividade nesse mundo, Moullinex, 
o alter-ego de Luís clara gomes quer 
ser, e é, muito mais do que uma mera 
máquina de fazer dançar. não que não 
seja bom a pôr pessoas a abanar, é só que 
se move igualmente bem entre vários 
géneros e ambientes, sejam eles a pista, 
o sofá ou a rua… ou, neste caso, o palco 
do grande Auditório do centro cultural 
Vila Flor.
throes + the shine
diron | voz
Mob | voz
Marco | guitarra, teclados
igor | bateria 
Moullinex
luís clara goMes | voz, baixo
diogo sousa | bateria
Miguel vilhena | guitarra
guilherMe salgueiro | teclas
maiores de 12
Preço 7,50 eur / 5,00 eur c/d
cartão Quadrilátero cultural

A pArTir dE 24
Exposição dE pintura

aNtóNio CarMo
dIáLOgOS dA COR
inauguração dia 24 dE Maio 
pElas 16H30
Galeria de exPOsições da 
sOciedade MarTins sarMenTO
horário da exPosição: terça a domingo 
das 10h00-12h30 / 14h30-17h30
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SERVIÇO 
EDUCATIVO
a oFiCiNa
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SÁB 7 \ 16h00
visitas/contos/oficinas 

SáBadoS eM FaMÍlia
MATILdE SEAbRA
no ano de 1513 o rei d. Manuel i trouxe 
um rinoceronte da índia para ir viver no 
seu palácio.
no ciAJg vamos viajar para conhecer 
peças da coleção e desenhar 
cartografias e lugares com o objetivo de 
representar o que é real e imaginário, o 
que é visível e desconhecido.
ciajG – cenTrO inTernaciOnal 
das arTes jOsÉ de GuiMarÃes
horário 16h00
Público-alvo maiores de 4
duração 90 min.
lotação mín. 10 Pessoas / máx. 20 Pessoas
Preço 2,00 eur
atividade suJeita a marcação Prévia com, 
Pelo menos, 48h de antecedência através 
do e-mail servicoeducativo@aoficina.Pt
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TEr  17 \ 10h30 E 15h00

leitura eNCeNada / 
daS lÍNGuaS
CATARInA LACERdA E 
SUSAnA MAdEIRA
TEATRO dO fRIO
partindo de um livro pensado para a 
infância, “das Línguas” constrói-se 
para o público não infantil. duas 
atrizes exploram a relação viva entre o 
músculo língua e a Língua portuguesa, 
desmultiplicando-as em sons e 
imaginários.  

PeQuenO audiTóriO dO ccVF
horário 10h30 e 15h00
Público-alvo maiores de 12
duração c. 45 min.
Preço 2,00 eur

SÁB  28 \  16h00 

leitura eNCeNada /a 
GraNde Corrida
CATARInA REqUEIJO E 
MARIA JOãO CASTELO
é o dia da grande corrida, Manuela está 
a postos com o seu carro maravilhoso.
Mas, durante o percurso, surge uma 
série de obstáculos inesperados que são 
um teste à sua imaginação e sobretudo 
à sua persistência.
será que Manuela consegue chegar ao 
fim? Alcançará ou não o seu sonho de 
vitória? é o que vamos ficar a saber no 
final desta história…Venham apoiar a 
Manuela, que não há outra como ela!
sala de ensaiOs dO ccVF
Público-alvo maiores de 6
duração c. 20 min.
Preço 2,00 eur

ATÉ 11 Junho 
TEr A SÁB 
ccVF / PalÁciO Vila FlOr

ViSitaS orieNtadaS 
à expoSição do 
paláCio Vila Flor
no palácio Vila Flor encontra-se a 
exposição individual de carlos Lobo. 
uma vasta mostra de fotografias 
efetuada pelo artista no Líbano, durante 
o ano de 2011.
horário terça a sábado, das 10h00 às 
19h00, Por marcação através do e-mail 
servicoeducativo@aoficina.Pt 
(a última visita terá início até às 18h00)
Público-alvo maiores de 3 
duração 60 a 90 min.
lotação mín.10 Pessoas, máx.20 Pessoas
Preço 2,00 eur
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ATÉ 12 Junho 
TEr A doM 
Pac / ciajG

ViSitaS orieNtadaS 
àS expoSiçÕeS do 
CiaJG
em maio, o ciAJg continua a oferecer a 
possibilidade de visitar três exposições 
individuais de rui toscano, Francisco 
Janes e João grama, que constituem 
três singulares e poderosas visões do 
mundo e de modos alternativos de 
existência. nas visitas orientadas, cada 
grupo é convidado a percorrer o museu 
sob diferentes olhares, permitindo 
a construção de um ponto de vista 
particular enquanto espetador.
horário terça a domingo, das 10h00 às 
19h00, Por marcação através do e-mail 
servicoeducativo@aoficina.Pt 
(a última visita terá início até às 18h00)
Público-alvo maiores de 3 
duração 60 a 90 min.
lotação mín. 10 Pessoas, máx. 20 Pessoas
Preço 2,00 eur gruPos escolares | 5,00 
eur outros Públicos
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Todo o Ano
TEr  A doM 
Pac / ciajG

oFiCiNaS CiaJG / Vai 
e VeM
artiStaS CoNVidadoS 
e equipa do SerViço 
eduCatiVo
desde a abertura do ciAJg – centro 
internacional das Artes José de 
guimarães, o serviço educativo 
desenvolveu um conjunto de oficinas 
que aprofundam as ideias que 
sustentam o programa do centro. 
Através do programa especial Vai 
e Vem, continuamos a oferecer às 
escolas do concelho de guimarães a 
possibilidade de receber estas oficinas 
em sala de aula - um artista e a sua 
mala de trabalho propõem abrir portas 
às primeiras experiências artísticas 
ou aprofundar o desejo de criar, 
instaurando na escola um espaço de 
experiência e de partilha entre artistas, 
professores e alunos.
3 aos 5 anos
Mas-caretos (construção, Máscaras, 
corpo)
rita faustino
e se as nossas Mãos pudesseM fazer 
caretas? e a nossa barriga se 
pudesse Mascarar? 
o que pode transforMar o nosso 
corpo eM algo Mágico?

3 aos 5 anos
desenhos escondidos (desenho, 
descoberta, revelação)
juliana sá
do outro lado do papel às linhas a 
descobrir. 
liMão, parafina, água ou apenas 
linha são os ingredientes destas 
receitas escondidas.

6 aos 10 anos
histórias deseMbaralhadas (desenho, 
alfabeto, histórias)
rita faustino
baralha, parte, troca e volta a dar… 
uM jogo, jogado, falado e contado…
desenhos que trocaM de lugar eM 
histórias inventadas.

6 aos 10 anos
nkisi e os feitiços (coleção, objetos 
Mágicos, artes plásticas)
juliana sá
talisMãs, aMuletos, pequenas 
esculturas, relicários, feitiços e 
jades são objetos feitos para nos 
trazer sorte e proteção. nesta oficina 
construireMos o nosso, secreto e 
único.

11 aos 15 anos
a viageM do rinoceronte (geografia, 
desenho, perceção)
Matilde seabra
no ano de 1513 o rei d. Manuel i trouxe 
uM rinoceronte da índia para ir viver 
no seu palácio.
do ciajg vaMos viajar até à escola 
para conhecer peças da coleção e 
desenhar cartografias e lugares 
coM o objetivo de representar o que 
é real e iMaginário, o que é visível e 
desconhecido. 

M/ 15 anos 
paisagens da china (escrita, oralidade, 
história)
raul pereira
continuando na senda de pensadores 
e artistas, ireMos ao encontro de 
curiosidades da cultura chinesa coM 
a ajuda da poesia; da literatura e 
da literatura oral; de iMagens e de 
objetos curiosos e cheios de história; 
alguns dos quais presentes na 
coleção perManente do ciajg.

M/ 15 anos
de 20000 a.c a 2000 d.c. (história, 
pensaMento, artes visuais)
Matilde seabra e raul pereira
a construção de uM atlas de 
parede, à Maneira de aby warburg, 
perMitirá a descoberta de Migrações, 
contaMinações e perManências 
Manifestas nos Mais variados objetos, 

resultantes do ato criativo huMano ao 
longo da história, tal coMo podeMos 
encontrar na coleção de josé de 
guiMarães e nos objetos que habitaM 
o ciajg. 
horário terça a domingo, Por marcação 
através do e-mail servicoeducativo@
aoficina.Pt 
local ciaJg ou escolas
duração 90 min. a 2horas
lotação 1turma/ 25 Pessoas
Preço oficinas 2,00 eur | vai e vem (1 visita ao 
ciaJg + 1 oficina na escola) 2,00 eur
nota: os materiais estão incluídos no Preço 
das oficinas. as oficinas foram concebidas 
Para se adaPtar aos esPaços escolares, 
Procedendo aPenas às adeQuações mínimas 
necessárias.

 

arquiVo MuNiCipal 
alFredo piMeNta

“uMa SurpreSa para 
a Mãe…”
todos os anos, para comemorarmos esta 
data, propomos a elaboração de uma 
prenda feita com materiais recicláveis 
para as crianças oferecerem à mãe.
atividade gratuita.

GeNealoGiSta por uM 
dia
num “Arquivo” trabalham pessoas que 
são chamadas de “Arquivistas”, contudo 
existem outras profissões que estão 
ligadas aos arquivos. nesta atividade 
damos a conhecer uma profissão 
com uma ligação muito estreita 
aos documentos de arquivos, a de 
genealogista. Vem participar na atividade 
e faz a tua árvore genealógica. 
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CopiSta por uM dia
À semelhança do genealogista o ofício 
de copista está estreitamente ligado ao 
aos documentos que o Arquivo guarda. 
eles realizavam belíssimas obras de 
arte, tal como comprovam alguns 
documentos iluminados existentes 
no Arquivo. Vem fazer uma travessia 
no tempo e, por um dia, torna-te um 
copista e realiza a tua iluminura.

VaMoS CoNHeCer a 
raiNHa… d. Maria ii
A rainha d. Maria ii, indelevelmente, 
ligada a guimarães, assinou a carta 
de lei que manda dar cumprimento 
ao decreto através do qual elevou 
guimarães à condição de cidade, em 
27 de Junho de 1853. partindo do 
relato existente aquando da sua visita 
a guimarães, vem conhecer a vida 
da “rainha” e a carta de elevação de 
guimarães a cidade.
informações gerais das atividades:
seg. a sex. / 10h00 e 14h30 (2 sessões Por 
dia)
Público-alvo: 1.º e 2º ciclos do ensino 
básico.
duração: 90 minutos.
gruPos: mínimo 5  e máximo de 15.
todas as atividades são gratuitas. 
(marcação Prévia obrigatória) 
telefone:+351 253 421 246 
correio electrónico: 
arQuivo.municiPal@cm-guimaraes.Pt
mais informações: www.amaP.com.Pt

 

paço doS duqueS 
de BraGaNça 
e CaStelo de 
GuiMarãeS
roteiro de 
deSCoBerta – da Vila 
alta à Vila Baixa
roteiro de descoberta pelo centro 
Histórico de guimarães, património da 
Humanidade classificado pela unescO 
em 2001, com início na Vila Alta ou 
do castelo e final na Vila Baixa ou do 
Mosteiro. 
à venda na loJa do Paço com o custo 
de 1,5

deSCoBrir o CaStelo 
e o paço eM FaMÍlia
percurso com recurso a um guião, onde 
as famílias vão percorrendo o paço dos 
duques e/ou o castelo de guimarães 
através de jogos de estímulo intelectual, 
visual e artístico. 
à venda na loJa do Paço com o custo 
de 1€. 

oS doiS aFoNSoS 
do MoNte latito 
– perCurSo pelo 
MoNte latito 
efetuando um percurso – começando 
pela estátua de d. Afonso Henriques, 
passando pela igreja de s. Miguel, 
castelo e terminando no paço dos 
duques.
Público-alvo: do 3º ano do 1º ciclo ao 
Público em geral 
temPo médio: 01h30 
número máximo de ParticiPantes: 30 Pax 
custo 2€ Por criança

eNCoNtro CoM doNa 
MuMadoNa diaS
recriação que pretende dar a conhecer 
a condessa Mumadona dias, fundadora 
de guimarães e figura incontornável do 
nascimento e da história da cidade.
Público-alvo: 1º e 2º ciclo 
temPo médio: 45 minutos 
número máximo de ParticiPantes: 50 Pax 
custo: 1€ Por criança

doNa CoNStaNça 
MoStra o paço
na companhia da 1.ª duquesa de 
Bragança, o grupo percorre as salas do 
palácio onde a dona constança mostra 
como era o dia a dia palaciano no século 
XV.
público-alvo: pré e 1º ciclo 
tempo Médio: 60 minutos 
número Máximo de participantes: 
25/30 pax 
custo: 2€ por criança

eNCoNtro CoM d. 
aFoNSo HeNriqueS
O primeiro rei de portugal faz parte 
do imaginário de todas as crianças, 
enquanto rei valente e destemido, 
fundador do reino de portugal. esta 
recriação pretende dar a conhecer o 
primeiro rei de portugal, a sua vida 
pessoal e militar.
Publico - alvo 1º ciclo
temPo médio: 45 minutos 
número máximo de ParticiPantes: 50 Pax
custo: 1€ Por criança

uMa ViaGeM ao 
teMpo de d. aFoNSo 
HeNriqueS
A partir do encontro com d. Afonso 
Henriques, desenrola-se um diálogo 
entre o primeiro rei e os participantes 
à volta dos acontecimentos mais 
marcantes do seu reinado. depois desta 
viagem os participantes vão dar azo à 
sua imaginação, decorando o escudo e 
a espada do primeiro rei, levando estes 
para casa como recordação.
Público- alvo Pré Primária, 1º e 2º ciclos
temPo médio: 01h30
custo: 4€ Por criança

teatro de 
MarioNetaS – aqui 
NaSCeu uM rei
“Aqui nasceu um rei”, é um teatro de 
marionetas que nos conta, de forma 
divertida, episódios marcantes da vida 
do nosso primeiro rei.
para além do teatro, os participantes 
poderão também decorar o escudo e a 
espada do primeiro rei, levando estes 
para casa como recordação.
Público- alvo Pré Primária, 1º e 2º ciclos
temPo médio: 30 minutos; teatro + ateliê 
01h30
custo teatro 1€ Por criança; teatro + 
ateliê 4€ Por criança
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ViSita orieNtada ao 
paço doS duqueS: 
CoMo ViViaM oS 
duqueS No SÉCulo xV 
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

oFiCiNa de eSCudoS e 
eSpadaS
na sequência do teatro de Marionetas “ 
Aqui nasceu um rei”, os alunos poderão 
participar num ateliê de pintura e decorar 
o escudo e a espada do primeiro rei.
Público-alvo: Pré Primária, Pré e 1º ciclo
temPo médio: 01h30
custo 4 euros Por aluno

oFiCiNa: 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: 02h30  
custo: 5 € Por criança

oFiCiNa: daNçaS 
aNtiGaS
TEr A SEX \ MAnhã
 com marcação
dar a conhecer um leque variado de 
danças internacionais abrangendo estilos 
e épocas diferentes: danças Medievais, 
danças renascentistas, danças sociais e 
danças tradicionais. 
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€ 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 médio:01h00; 02h 30 e 04h30
Preço: 3€ / 6€ ou 12€ Por criança 

uM dia No SÉCulo xV
com o paço dos duques como cenário, 
o grupo de recriação histórica Milícia 
de santa Maria, em colaboração 
com o serviço educativo do paço dos 
duques, apresenta-nos uma experiência 
quinhentista no paço com pelejas 
singulares de armas, tiro com arco, 
esgrima medieval adaptada, jogos e 
música quinhentistas, contador de 
histórias, dança, malabarismo, caça ao 
tesouro, espetáculos e muito mais. 
Público-alvo: do 1º ciclo ao Público em 
geral 
temPo médio: 02h30 horas 
Preço: 6€ Por criança 

FeStaS de 
aNiVerSário: 
priNCeSa ou 
CaValeiro
(marcação Prévia obrigatória Pelo serviço 
educativo PduQues.se@culturanorte.Pt  
ou 253 105 568 ou 939030813)

TEATRO
a oFiCiNa

© Estelle Valente

SÁB 14 \ 21h30
ccVF / Grande audiTóriO

a CoNquiSta do pólo 
Sul
dE MAnfREd kARgE
EnCEnAçãO bEATRIz 
bATARdA
com encenação de Beatriz Batarda, 
“A conquista do pólo sul” conta com 
um elenco de luxo do qual fazem parte 
Ana Brandão, Bruno nogueira, Flávia 
gusmão, Miguel damião, nuno Lopes, 
nuno nunes e romeu costa.
“A conquista do pólo sul” foi 
escrita no final dos anos 80, antes 
da queda do muro de Berlim, e 
conseguiu sobreviver à explosão 
das novas linguagens teatrais, ao 
adormecimento da ilusão, às novas 
escritas metateatrais, às releituras 
dos clássicos, e até às mutações 
sociais da europa. encontramos, num 
sótão, quatro amigos – por quem 
poderíamos igualmente passar na 
rua – destruídos pelo empobrecimento, 
pelo desemprego, pelo vazio que ocupa 
o lugar do futuro. O sótão no teatro – ou 
o teatro no sótão – serve de moldura 
que enquadra a nossa atenção, dando-
nos por um período de tempo, naquele 
lugar, a possibilidade de reconhecer 
a esperança que, de outra maneira, 
ao passar na rua indiferentes, não 
poderíamos descobrir. numa viagem 
épica pelo sonho, os amigos encontram 
o caminho da reconstrução das suas 
vidas domésticas e a fé de que algo de 
bom poderá vir. 
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ApÓS o ESpETÁcuLo
ccVF / FOYer dO Grande 
audiTóriO

há COnVERSA COM…
bEATRIz bATARdA
texto Manfred karge
tradução helena topa
encenação beatriz batarda
cenografia wayne dos santos
figurinos isabel carMona
desenho de luz nuno Meira 
direção artística Marco Martins
direção Musical nuno rafael 
interpretação ana brandão, bruno 
nogueira, flávia gusMão, Miguel 
daMião, nuno lopes, nuno nunes, 
roMeu costa
assistente de encenação e produção 
carolina serrão
direção de produção narcisa costa / 
arena enseMble
uM projeto arena enseMble
uMa produção são luiz teatro 
Municipal 
coprodução centro cultural vila 
flor
maiores de 14
Preço 10,00 eur / 7,50 eur c/d
cartão Quadrilátero cultural

 
© Direitos Reservados

doM  22 \ 17h00
ccVF / Grande audiTóriO

CaoS - piraNdello
ApresentAÇÃO FinAL dAs turMAs 
de iniciAÇÃO teAtrAL dO teAtrO 
OFicinA
As turmas de iniciação teatral do 
teatro Oficina sobem ao palco do 
grande Auditório do ccVF para o 
espetáculo final que encerra mais um 
ano de formação na área do teatro.
este é o verdadeiro espetáculo da 
cidade, onde quem levantou o braço 
e disse “sim, eu quero fazer teatro” 
se encontra num grande palco, e 
atravessando um enorme espaço vazio, 

olha o público olhos nos olhos. nuno 
preto encena o espetáculo, e atores 
muito novos, de idades muitos díspares, 
e todos bastantes valentes, festejam 
a alegria de estar dentro do grande 
teatro do nosso mundo. quem vem? 
quem vive?
Preço 5,00 eur / 3,00 eur c/d
cartão Quadrilátero cultural

adCl -
aSSoCiação
para o
deSeNVolViMeNto
daS CoMuNidadeS
loCaiS
SEX 20 \ 21h30

eNxota diaBoS
gRUPO dE TEATRO dA
AdCL
junTa de FreGuesia de
casTelões
org.: associação Para o desenvolvimento
das comunidades locais
rua Padre arieira, nº 613 - s. torcato
4800-868 guimarães, Portugal
tel (+351) 253 55 40 11 / 253 55 10 71
fax (+351) 253 55 10 71
e-mail adcl@adcl.org.Pt
website www.adcl.org.Pt

VISITAS
arquiVo 
MuNiCipal 
alFredo piMeNta

ViSitaS orieNtadaS
Visitas orientadas para o seu espaço 
físico e documental.
cada grupo será recebido com um 
percurso delineado à medida das suas 
necessidades e curiosidades, adaptado à 
sua faixa etária. 
estas visitas permitem uma experiência 
educativa, estimulam o conhecimento 
e a sensibilização para a conservação, 
proteção e valorização do património 
arquivístico e histórico.
gruPos: mínimo de 10  e máximo de 25 
Pessoas
atividade gratuita.
(marcação Prévia obrigatória)

MuSeu de alBerto 
SaMpaio

quA 21 \ 15h00

3.º SáBado do MÊS
Museu de alBerTO saMPaiO
no terceiro sábado de cada mês, o 
Museu de Alberto sampaio disponibiliza 
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uma visita guiada às 15h00. se quiser 
conhecer melhor as nossas coleções e 
as suas histórias, participe!
Org.: AssOciAÇÃO dOs AMiguinHOs dO MAs.
custo: bilhete de entrada + 3€ (taxa de 
visita guiada)

paço doS duqueS 
de BraGaNça 
e CaStelo de 
GuiMarãeS
SÁB 7 \  11h00

ViSita orieNtada ao 
paço doS duqueS
1º sábado de cada mês
Preço: 3€ (+ bilhete de entrada)
todos os primeiros sábados de cada 
mês, organizada pela Associação 
de Amigos do paço dos duques de 
Bragança e do castelo de guimarães. 

quA  18 \ 09h30 – 12h30

uM perCurSo pelo 
MoNte latito: aS 
NoSSaS árVoreS
Aos participantes propõe-se a 
realização de um percurso que 
contemple o conhecimento da história 
do edificado, em cruzamento com 
a caraterização e identificação de 
biodiversidade vegetal atual e outrora 
existente.
cOLABOrAÇÃO: LABOrAtóriO dA pAisAgeM
Público-alvo: Público em geral
custo: gratuito

30



ViSitaS
31



aCiG-aSSoCiação 
CoMerCial e 
iNduStrial de 
GuiMarãeS
nÚcLeo arQUeoLÓgico

segunda,Quarta e Quinta: 9h00/17h00
terça: 9h00/20h00
sexta: 9h00/13h00
rua da rainha d. maria ii, 58
4800-431 guimarães
t.: 253 420 090
e.: relacoes.Publicas@acig.Pt  
s.: www.acig.Pt

arquiVo MuNiCipal 
de alFredo piMeNta

dias úteis: 9h00/12h30 das 14h00/17h30
rua João loPes de faria, n.º 12, 4800-414, 
guimarães
t.: +351 253 421 246
e.: arQuivo.municiPal@cm-guimaraes.Pt
s.: httP://www.amaP.com.Pt

CaStelo / paço 
doS duqueS de 
BraGaNça / iGreJa de                         
S. MiGuel

todos os dias das 9h30/18h00 
(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

CeNtro CiÊNCia ViVa 
de GuiMarãeS
CURTIR CIênCIA

rua da ramada, 166 - s. sebastião
t.: 253 510 830
www.ccvguimaraes.Pt
email: geral@ccvguimaraes.Pt
reservas: reservas@ccvguimaraes.Pt
segunda a sexta: 10h00 – 18h00
fim de semana e feriados: 11h00 – 19h00

CitÂNia de BriteiroS 
“rUÍnaS arQUeoLÓgicaS”

09h00/17h00 (outubro a 
março) 09h00/18h00 (abril a 
setembro) encerrada a 25 de dezembro, 
01 de Janeiro e domingo de Páscoa.
rua de s. romão, 3701 
4805-448 briteiros s. salvador
t.: 253 415 969
s.: www.csarmento.uminho.Pt

GuiMarãeS MoBitur 
guimarães Mobitur apresenta-se como 
um amigo que o acompanha numa 
visita ao que de melhor existe na cidade 
de guimarães.
Aplicação gratuita disponível para iOs 
e AndrOid.
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iGreJa de São 
FraNCiSCo

seg a sáb: 9h30/12h30 e das 14h00/17h30
domingo: 9h30/13h00
todas as visitas são guiadas e Poderão 
ser marcadas Previamente através do  
t.: 253 439 850 ou do 
e.: vot.saofrancisco@saPo.Pt

iGreJa de São 
SeBaStião

rua bento cardoso 
ter a sex:  9h30/12h00 das 15h30/18h30
sáb e dom: 09h30/12h00
encerrada à segunda-feira
encerrado em agosto
t.: 253 420 000

MerCado aZul 
–  CooperatiVa de 
Cultura, Crl
rua calouste gulbenKian, n.º 419, r/c
4810-257 guimarães
t.: 253 094 297 | 931 697 651
e.: mercadoazul@gmail.com  
s.: www.mercadoazul.wordPress.com

1º SÁB MÊS | 10h30

“à proCura de 
oriGeNS… 
da peNHa”
visitas guiadas À pEnHa
tipo dE pErcurso: Histórico, 
aMBiEntal E paisagístico
duração prevista: 2h30m e/ou 4h00 a 
5h00
dificuldade: Média (percurso com 
algumas subidas e passagens por locais 
estreitos, entre penedos). Aconselhável 
munir-se de roupa e calçado 
confortáveis.
Limite de participantes: 30 pessoas 
salÃO nOBre dO sanTuÁriO da 
Penha
inscrição: gratuita
inscrições: 253 414 114 ou pessoalmente 
no salão nobre do santuário
Org.: irMAndAde de nOssA senHOrA dO 
cArMO dA penHA

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

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 Periódicas
desfolhada, vindiMa, apanha e 
curtiMento da azeitona,
dias EspEcias:  
s. Martinho, halloween, dia da árvore, 
dia da criança, dia do idoso e outros.
actividadEs dE tEMpos livrEs: 
natal, páscoa, verão 
caMpo de férias
acaMpaMentos
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teleFÉriCo

segunda a sexta : aberto das 10h00 às 
19h00
sábados, domingos e feriados: aberto 
das 10h00 às 20h00
(último embarQue: 15 minutos antes do 
encerramento do teleférico)
encerra Para manutenção na última 
segunda-feira  do mês
t./ f.:  253 515 085
e.: geral@turiPenha.Pt
s.: www.turiPenha.Pt

ViVa parK
laGe dO MOchO
4800 - s. torcato gmr
t./f.: 253 553 139 tm: 919 660 625
e.: info@vivaParK.Pt 
s.: www.vivaParK.Pt

incenTiVOs
paintball, slide, circuito de pontes, 
escalada, rappel, tiro coM arco, 
besta e zarabatana, caça ao tesouro, 
orientação, insufláveis, festas de 
aniversário
PercursOs
pedestres, históricos, culturais e 
paisagísticos
VisiTas
senda botânica da lage do Mocho
horário:  9h00/12h00 e 14h00/17h00
encerra à Quarta e Quinta 
inscrição: gratuita

PrOGraMas esPeciais P/ 
escOlas 
horário:  09h00/12h00 e 14h00/17h00
org.: ecoturismo-montanha viva / 
cooPerativa lage do mocho

MuSeuS
CiaG
cenTro inTernacionaL DaS 
arTeS JoSé De gUiMarãeS 

avenida conde margaride, nº 175 4810-535 
guimarães
t.: (+351) 300 400 444  e.: geral@ccvf.Pt
www.ccvf.Pt
ter a dom 10h00/19h00 (última entrada 
às 18h30)

MuSeu de alBerto 
SaMpaio

terça a domingo | 9h00 às 18h00
a última entrada às 17h45.
rua alfredo guimarães 4800-407 
guimarães
t.: 253 423 910 f.: 253 423 919
e.: masamPaio@culturanorte.Pt 
s.: httP://masamPaio.culturanorte.Pt

palaCete da praça 
de SaNtiaGo
ExtEnsão do MusEu dE 
alBErto saMpaio
terça a domingo | 9h00 às 18h00
a última entrada às 17h45.
Praça de s. tiago

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: 09h30/12h30 e 14h30/17h30 
sáb-dom: 10h00/12h30 e 14h30/17h30
encerra às seg e feriados.
rua Paio galvão
4814-509 guimarães
t.: 253 415 969
s.: www.csarmento.uminho.Pt

MuSeu da Cultura 
CaStreJa

09h30/12h30 e 14h00/17h00 (outubro a 
março) 09h30/12h30 e 14h00/18h00 (abril a 
setembro) encerrado a 25 de dezembro, 01 
de Janeiro e domingo de Páscoa.
solar da Ponte . briteiros s. salvador
t.: 253 478 952   f.: 253 415 969
s.: www.csarmento.uminho.Pt 
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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
16 de setembro a 30 de Junho
seg a sex: das 09h30 às 18h30
sáb: das 10h00 às 13h00
01 de Julho a 15 de setembro (horário 
de verão)
seg a sex: 10h00 às 13h00  das 14h00 às 
18h00
sáb: encerrada

BMrB - pólo de 
peVidÉM
rua João Pereira fernandes, nº 136
4835-324 s. Jorge de selho
t. 253 438 370
seg a sex: das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00
sáb: encerrada

BMrB - pólo daS 
CaldaS daS taipaS
av. da rePública
4800-380 caldas das taiPas
t.  253 570 043
seg a sex:  09h00 às 12h30 e das 14h00 às 
17h30
sábado: encerrada

BMrB - pólo de 
lordelo
av. Prof. luís machado . lordelo
4815-060  guimarães
t.  253 873 530
seg a sex:  10h00 às 13h00 e das 14h00 às 
18h00
sáb: encerrada

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
seg a sex: 9h00/12h30 e 14h00/17h30 
nota: todas as actividades reQuerem 
marcação Prévia.

BiBlioteCa JÚlio da 
SilVa SaMpaio
rua d. laurinda, nº 2 
4815-353 moreira de cónegos
t. 253 563 028
e.: bibliotecaJuliosilvasamPaio@gmail.
com 
s.: bibliotecaJuliosilvasamPaio.blogsPot.
com
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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
s.: www.cineclubeguimaraes.org

equipaMeNtoS 
CulturaiS
CaSa da MeMória

av. conde margaride 
4810–535 guimarães, Portugal
tel.: 253 421 282
horários 
terça a domingo  
10h00–13h00 
14h00–19h00

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

plataForMa daS 
arteS e da 
CriatiVidade

avenida conde margaride, nº 175
4810-535 guimarães
t.: (+351) 300 400 444
e.: geral@ccvf.Pt
www.ccvf.Pt
horário: ter a dom - 10h00/19h00
(última entrada às 18h30)

São MaMede - Cae
rua dr. José samPaio, 17-25
4810-275 guimarães
t.: 253 547 028
s.: www.sao-mamede.com
e. : geral@sao-mamede.com 
info@sao-mamede.com

Caaa - CeNtro para 
oS aSSuNtoS da arte 
e arquiteCtura

r. Padre augusto borges de sá (ao mercado 
novo)
4810-523 guimarães
t.: 253 094 690
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  f.: 253 422 411
horário de atendimento:
seg a Qui: 09h00 /13h00 e 14h00 / 17h00
sex: 09h00/13h00
Para resolver os conflitos de consumo, 
de uma forma ráPida e gratuita, Que 
ocorram nos muníciPios do vale do ave.

CiaC
cenTro De inForMaÇão 
aUTÁrQUico ao conSUMiDor
rua caPitão alfredo guimarães, 1
(sede da amave)
4800 – 019 guimarães
e.: ciac@cm-guimaraes.Pt
t. 253 517 440 
horário de atendimento: 
sex: 09h00/13h00
seg a Qui: 09h00/13h00 

eSpaço MuNiCipal 
para a iGualdade
largo cónego José  maria gomes
4800-419 guimarães
nº verde: 800 202 292
e.: geral@cm-guimaraes.Pt

loJa poNto Já
dias úteis: 9h00 / 17h30
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
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 
t.: 253 423 200  f.: 253 423 209
e.: Piscinas@temPolivre.Pt 
s.: www.temPolivre.Pt

MultiuSoS de 
GuiMarãeS
receção -  seg a sex 08h00 /20h00; sáb 
10h00/20h00
serviços administrativos: seg a sex 
09h00 /12h30 e  14h30 /18h00
alameda cidade de lisboa, creixomil
4835-037 guimarães 
t.: 253 520 300 / fax 253 520 309 –
e.: multiusos@temPolivre.Pt 
s.: www.temPolivre.Pt
bilheteira online: 
s.: www.temPolivre.bilheteiraonline.Pt

paVilHÕeS 
deSportiVoS
creixomil, Pevidém ronfe, moreira de 
cónegos, lordelo, urgezes, souto santa 
maria e de aQuecimento do multiusos de 
guimarães
horários: seg a sex 19h00/ 24h00 e 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 
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: 09h30/13h00
alameda dos desPortos, candoso s. 
tiago 
4835-235 guimarães 
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 
t.: 253 423 200 / fax 253 423 209
e.: Piscinas@temPolivre.Pt
s.: www.temPolivre.Pt
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eSpaço 
iNterNet
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

BiBlioteCa MuNiCipal 
raÚl BraNdão
seg. a sex. 09h30 - 18h30 
sáb 10h00 - 13h00

FarMáCiaS
aZurÉM
r. da Pousada - azurém . guimarães
t.: 253 518 576

BarBoSa
largo do toural, 36 . guimarães
t.: 253 516 184

CaStilHo
r. João P. fernandes - s. Jorge de selho
t.: 253 532 213

CoNFiaNça
r. 25 de abril, 830- Pevidém . guimarães
t.: 253 532 234

de roNFe
ronfe . guimarães
t.: 253 546 926

diaS MaCHado
silvares - esPaço guimarães
r. da rainha, 54 . guimarães
t.: 253 416 424

Faria
serzedelo . guimarães
t.: 253 532 346

Ferreira daS NeVeS
av. d. João iv, 612 . guimarães
t.: 253 521 122

HeNrique GoMeS
r. dr. José samPaio, 15 . guimarães
t.: 253 516 046

HóruS
largo do toural, 26 . guimarães
t.: 253 517 144

loBo
av. de londres, 284 . guimarães
t.: 253 412 124

MoNteiro
av. rePública, 63 - caldas das taiPas
t.: 253 576 142

NeSpereira
r. da calçada, 621-b - nesPereira . 
guimarães
t.: 253 527 570

NoBel
r. de stº antónio, 70 . guimarães
t.: 253 516 599

NuNeS de Sá
motelo . fermentões . guimarães
t.: 253 554 268

paula MartiNS
r.teixeira de Pascoais, 71-b . guimarães
t.: 253 415 833

pereira
alameda de s. dâmaso, 40 . guimarães
t.: 253 412 950

pereira da SilVa
moreira de cónegos . guimarães
t.: 253 562 172

SalGueiral
r. mouzinho de albuQuerQue, 50 . 
guimarães
t.: 253 527 023

SaNto aNtóNio
covas - urgezes . guimarães
t.: 253 523 420

SilVÉrio
r. st.º antónio, 17 - caldas das taiPas. 
guimarães
t.: 253 576 130

Vieira e Brito
r. s. martinho, 74 - sande s. martinho. 
guimarães
t.: 253 478 310

Vieira de CaStro
r. cruz da argola mesão frio . guimarães
t.: 253 438 140

Vitória
alameda dr. mariano felgueiras, lJ 
101/102 - guimarãeshoPPing . guimarães
t.: 253 517 180



Hotelaria
pouSada MoSteiro 
de GuiMarãeS             
largo domingos leite de castro- 4810-011 
guimarães - cidade 
tel.: 253 511 249        fax: 253 514 459 
s.: www.Pousadas.Pt 
e.: recePcao.stamarinha@Pousadas.Pt 

Hotel de 
GuiMarãeS ****
rua eduardo almeida, P.o.box 189 - 4801- 
911guimarães - cidade 
tel.: 253 424800       fax: 253 424 899                                                      
s.: www.hotel-guimaraes.com 
e.: hg@hotel-guimaraes.com 

Hotel toural **** 
largo a. l. de carvalho - 4800-153 
guimarães - centro 
tel.: 253 517 184      fax 253 517 149                                                         
s.: www.hoteltoural.com 
e.: reservas@hoteltoural.com 

Villa Hotel 
GuiMarãeS ****      
avenida d. João iv,631- s. sebastião - 4810-
532 guimarães - cidade 
tel.: 253 421 440        fax: 253 421441 
s.: www.villa-hotel.net 
e.: villahotel@villa-hotel.net 

Hotel GoldeN 
tulip **** 
santa cristina de longos - 4800 
guimarães - 20Km 
tel.: 253 240 700  fax: 253 240 740 
s.: www.goldentuliPbraga.com
e.: info@goldentuliPbraga.com 

apartaMeNtoS 
turÍStiCoS **** 
encosta do Paraiso,  agrelos Paraiso - 
4835-301 guimarães - 6Km 
tel.: 253 535 468  fax:253 536 518 
s.: www.clubeParaiso.Pt 
e.: reservas@clubeParaiso.Pt 

Hotel da 
oliVeira ****
rua de santa maria – largo da oliveira, 
4800-443 guimarães
tel.: 253 514 157
e: reservas@hoteldaoliveira.com
s.: www.hoteldaoliveira.com

opeN VillaGe SportS 
Hotel ****
travessa da ribeira, 629
4810-2385 (mesão frio) guimarães
tel.: 253540630    fax: 253 540 639
e: geral@ovs.Pt
s: www.ovs.Pt

Hotel FuNdador *** 
av.d.afonso henriQues,740 -4810-431 
guimarães - cidade 
tel.: 253 422 640      fax: 253 422 649 
s.: www.hotelfundador.com 
e.: hf@hotelfundador.com 

Hotel daS taipaS *** 
avenida traJano augusto - 4805–170 
caldas das taiPas - 9Km 
tel.: 253 479 980     fax: 253 479 986 
s.: www.hoteldastaiPas.com 
e.: hoteltaiPas@gmail.com 

Hotel iBiS ** 
avenida conde margaride 12- 4810-537 
guimarães                       
tel.: 253 424 900     fax: 253 424 901                                                     
s.: www.ibishotel.com 
e.: h3230@accor.com 

Hotel MeStre de 
aViS **
rua d. João i, 40, s.Paio - 4810-422 
guimarães - cidade 
tel.: 253 422 770           fax: 253 422 771 
s.: www.hotelmestredeavis.Pt 
e.: reservas@hotelmestredeavis.Pt

Hotel doM. João iV ** 
av. d. João iv, nº1660 - 4810-534 guimarães - 
cidade 
te.: 253 514 512   fax: 253 514 485 
s.: www.hoteldomJoaoiv.com / 
e.: geral@hoteldomJoaoiv.com 

Hotel Vila Marita ** 
rua vila marita nº 36 - 4805-343 Ponte 

-guimarães - 3Km 
tel.: 253 556 997     fax:  253 556 996 
e.: vilamarita@saPo.Pt 

Hotel da peNHa ** 
rua nossa senhora da Penha, 4810-038 
guimarães 
tel.: 253 414 245    fax: 253 512 952 
s.: www.hoteldaPenha.com 
e.: geral@hoteldaPenha.com 

S. MaMede Hotel * 
rua s.gonçalo,nº1- 4810-525 guimarães - 
centro 
tel.: 253 513 092     fax: 253 513 863 
s.: smamedehotel.com
e.: geral@smamedehotel.com 

alBerGaria 
palMeiraS 
rua gil vicente -c. c. Palmeiras,4ºPiso- 
4800-151 guimarães - centro 
tel.: 253 410 324     fax: 253 417 261  
s.: www.albergariaPalmeiras.com 
e.: eral@albergariaPalmeiras.com 

pouSada da 
JuVeNtude de 
GuiMarãeS 
comPlexo multifuncional de couros, 
largo da cidade - 4810-430 guimarães - 
centro  
tel.: 253 421380          fax: 253 421 381 
s.: www.PousadasJuventude.Pt
e.: guimaraes@moviJovem.Pt

TURISMO DE HABITAÇÃO 
E TURISMO NO ESPAÇO 
RURAL

quiNta de 
CaSalerMo (at)
matamá, infantas, 4800 guimarães
tel.: 253 525 903
e.: uligor@saPo.Pt

CaSa da eSpiNHoSa 
(al) 
rua do Pombal, n.º 183, 4800-023 
guimarães 
tel.: 253418973  
t.: 966219478 
e.: casadaesPinhosa@gmail.com

CaSa de SeZiM (tH) 
nesPereira – aPartado 2210 - 4811 - 909 
guimarães 
tel.:  253 523 000   fax: 253 523 196 
s.: www.sezim.Pt 
e.: geral@sezim.Pt 
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CaSa doS poMBaiS 
(tH) 
av. londres - 4835-066 guimarães 
tel.: 253 412 917 
s.: www.solaresdePortugal.Pt 
e.: casadosPombais@hotmail.com 

quiNta daS 
CoruJeiraS (CC) 
vila nova das infantas 4810 - 690 
guimarães 
tel.:  253 541 135     fax:  253 541 135  telm.: 
965 567 425 
s.: www.QuintadecoruJeiras.com 
e.: geral@QuintadecoruJeiras.com 

CaSa  de CiMa de eiriZ 
(tH) 
rua das teixugeiras nº 193 calvos - 4810 - 
605 guimarães      
tel.: 253 541 750    fax: 253 452 551 
s.: www.Quintadecimadeeiriz.com 
e.: eiriz@netcabo.Pt 

quiNta pedraS de 
Baixo (at)
rua de santa marta, n.º 3262, longos, 
4800 guimarães
tel.:  253 577 447 / tlm.: 919 375 011
s.: www.Pedrasdebaixo.Pt
e.: geral@Pedrasdebaixo.Pt

CaSa da Moreira (CC)
rua das moreiras, são lourenço de 
sande, 4800 guimarães
tlm.: 919 949 411
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   tlm.:  911 000 707
s.: www.QuintadoPinho.com
e.: geral@QuintadoPinho.com
reservas@QuintadoPinho.com

ALOJAMENTO LOCAL

1720 quiNta da 
CaNCela (al)   
tlm. +351 919 199 299 
fax. 252 313 870   
httP://www.Quintadacancela.com  / 
suPPort@Quintadacancela.com 

aloJaMeNto loCal 
F&B (al)   
tlm. +351 918 838 630 / +351 910 738 859 / 
+351 916 741 589   
aloJamento.turistico.local@gmail.com 

aloJaMeNto loCal 
Fa (al)  
tel. +351 253 554 405 
tlm. +351 966 783 773   
hostelfa@gmail.com 

aloJaMeNto loCal 
porta 51 (al)   
tel.  +351 253 433 545 tlm. +351 937 
580 328 tlm. +351 919 233 835   
Porta51guimaraes@gmail.com 

CaSa da alaMeda 
tlm. 914004262 
email:Josegilberto.gg@gmail.com

CaSa da aNa 
tlm.+351 918 353 449 
httP://casadaana2015.wix.com/
casadaana//casadaana2015@gmail.com

CaSa da Maria i e ii  
telm. +351 919 853 259
tlm. 915 241 394 
casadamariaieii@gmail.com

CaSa da quiNHaS  
tlm. 912347760 
email:lugardeQintela72@gmail.com

CaSa da tulHa  
tlm.+351 916355616

CaSa de SaNta 
euFeMia 
tlm.934574730 
email:sousaelse@web.de

CaSa do arCo (al)   
tel. +351 253 557 090
tlm. +351 938 407 898 ou +351 964 623 555   
httP://www.casadoarcoguimaraes.com/ 
casadoarcoguimaraes@gmail.com 

CaSa doS CedroS  
(al)   
tlm. +351  964  574  221 /  +351 965 513 746  
 httP://casadoscedros.blogsPot.com / 
casadoscedros@gmail.com 

CaSa doS liVroS 
tel. +351 253 547 513   
tlm.+351 91 710 6001  
info@casadoslivros.Pt 
www.casadoslivros.Pt

CaSa SaNtiaGo 
tlm.+351 964774156 
email:oliviamddias@live.com.Pt

CruZ de pedra (al) 
tlm-939301115 
email:emanuelsalvador@gmail.com

GueSt HouSe 
GuiMYGueSt 
tlm.+351 925 470 181  httP://httP:\\
www.guimyguest.com/emai:lguimyguest@
outlooK.com

GueSt HouSe 
ViMaraNeS (al)   
tel. +351 253 063 953 
tlm. +351 917 389 999   
guesthousevimaranes@gmail.com / httP://
www.guesthousevimaranes.Pt 

GueSt HouSe ViSta 
aleGre 
tel.+351 253 555 033 
tlm.+351 918 157 752

GuiMarãeS 
HiStoriCal CeNter 
apartMeNtS  
tel. +351 253 06 38 38 
fax: +351 253 55 60 71 telm. +351 961 411 458
Paulosilva@guimaraeshca.com; 
www.guimaraeshca.com

GuiMaraeS StudioS 
louNGe (al)   
tel. +351 253 064 087 
tlm. +351 966 415 322  
 info@guimaraesstudioslounge.com / 
www.guimaraesstudioslounge.com 



GuiMarãeSliViNG 
HoStel & 
adVeNture 
tel. 253 536 033 
tlm: 965 377 417/965 377 418
guimaraesliving@gmail.com  
www.facebooK.com/guimaraesliving

HoStel oFiCiNaS de 
São JoSÉ (al)   
tel. +351 253 416 316  
tlm. +351 963 039 006   
hostel@cJsJ.Pt
httPs://www.facebooK.com 
hosteloficinasdesaoJose 

HoStel priMe 
GuiMaraeS(al)   
tel. +351 967 058 786   
www.hostelPrimeguimaraes.com
info@hostelPrimeguimaraes.com 

MoiNHo MedieVal 
tel.+351 253 515 216
telm. +351 917 531 514 

MY HoStel (al)   
tlm. +351 967 075 755  
fax. 253 414 023   
myhostel.guimaraes@gmail.com
httP://myhostel-guimaraes.webnode.Pt  

quiNta da Mata 
tlm.+351 917217175
httP://www.solarQuintadamata.com//
salarQuintadamata@gmail.com

quiNta da tapada 
tlm.+351 933279955 / 253 472 258 
vhenrymartins@gmail.com

quiNta do Feixieiro 
tlm. +351 912 772 982 / 919 015 805 
 httP://www.Quintadefreixieiro.com//
info@Quintadefreixieiro.com 

quiNta eira do Sol 
(al)   
tlm.: +351 918 615 945
geral@Quintaeiradosol.com
httP://www.Quintaeiradosol.com

São MaMede al 
tel. +351 253 513 092/3
httP://smamedehotel.com
geral@smamedehotel.com

SWeet HoMe 
GuiMarãeS  
tel. +351 309 857 577  
tlm. +351 933 853 304 
fariamfernanda@gmail.com

tM HoStel 2 (al)   
tel. +351 253 433 504 
tlm. +351 968 558 870 / +351 968 558 888 
httP://www.tmhostels.com
hostels@tmhostels.com 

tMHoStel 1 (al)   
tel. +351 253 433 504   
fax: 253 416 369 
hostels@tmhostels.com 

PARQUES DE CAMPISMO 
DE GUIMARÃES

parque de CaMpiSMo 
MuNiCipal da peNHa  
monte da Penha 
4810-048 guimarães 
t.: 253 515 912  
f.: 253 515 085  
Período de funcionamento:  
1 de maio a 15 de setembro 

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 

iMpreNSa
JORNAIS

CoMÉrCio de 
GuiMarãeS
s.: www.guimaraesdigital.com

deSportiVo de 
GuiMarãeS
s.: www.guimaraesdigital.com

eNtreVilaS
s.: www.entrevilas.com

lordelo JorNal
t./fax: 252 874 122
e.: lordeloJornal@gmail.com

o CoNquiStador
s.: www.oconQuistador.com

reFlexo
s.: www.reflexodigital.com

repórter loCal
t.: 252 099 279
s.: www.rePorterlocal.com 
e.: geral@rePorterlocal.com 

o CóNeGo
ProPriedade/editor: morávia         
fundação: 1997
t.: 253 563 286               
Periodicidade: mensal

reViSta “MaiS 
GuiMarãeS”
rua antero henriQues da silva, 66f / 
costa
4810 - 026 guimarães
tlm.: 917 953 912
e.: maisguimaraes@saPo.Pt 

JorNal “o SelHo”
rua antero henriQues da silva, 66f / 
costa
4810 - 026 guimarães
tlm.: 917 953 912
e.: Jornaloselho@gmail.com
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RÁDIOS

rádio FuNdação
95.8 MHz
t.:  253 420 520    fax: 253 420 529
e.: informação@radiofundacao.net
s.: www.radiofundacao.net

rádio SaNtiaGo
98.0 MHz
t.:  253 421 700   fax: 253 421 709
e.: santiago@guimaraesdigital.com
s.: www.santiago.fm 

poSto de 
turiSMo
loJa iNteratiVa 
de turiSMo de 
GuiMarãeS
horário inverno (de 16 setembro a 31 
maio)
segunda a sexta: 09h30/18h00
sábados: 10h00/13h00 - 14h00/18h00
domingos e feriados: 10h00/13h00
 horário de verão (de 01 Junho a 15 
setembro)
segunda a sexta: 09h30/19h00
sábados: 10h00/13h00 - 14h00/19h00
domingos e feriados: 10h00/13h00
Praça de s. tiago 4810 – 300 guimarães
tel.: 253 421 221 tlm.: 965 025 234
email: info@guimaraesturismo.com

WelCoMe CeNtre
horário
segunda a sexta: 09h30/18h00
sábados: 10h00/13h00 - 14h00/18h00
domingos e feriados: 13h00/17h00
rua Paio galvão, nº 8 e 9
4810-426 guimarães
tel.: +351 253 421 233
email: info@guimaraesturismo.com    
site: www.guimaraesturismo.com 

SaÚde
NÚMero NaCioNal de 
SoS
t.: 112

HoSpital NoSSa 
SeNHora da oliVeira
t.: 253 540 330

HoSpital da luZ 
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.: geral.guimaraes@hosPitaldaluz.Pt
s.: www.hosPitaldaluz.Pt/guimaraes/Pt/

aMi | CaSa de SaÚde 
de GuiMarãeS
rua Paulo vi, nº 337
4810-508 guimarães
t.: 351  253 420 400
e.: info.csg@ami.com.Pt
s.: www.ami.com.Pt

aMi | ClÍNiCa MÉdiCa 
daS taipaS
rua Prof. manuel José Pereira, nº 630
4805-128 caldas das taiPas
t.: 351  253 420 490
e.: info.cmt@ami.com.Pt
s.: www.ami.com.Pt

uNidade de SaÚde 
FaMiliar de urGeZeS
t.: 253 520 710

uNidade de SaÚde 
FaMiliar  GuiMarãeS
t.: 253 421 340



B. V. de GuiMarãeS
t.: 253 408 330

B. V. de CaldaS daS 
taipaS
t.: 253 576 114

aSSoCiação de 
dadoreS BeNeVoloS 
de SaNGue de 
GuiMarãeS
t.: 253 417 576
s.: www.guimaraesangue.com

iNtoxiCaçÕeS
t.: 800 250 143

SeGuraNça/
proteção
SeGuraNça 
pÚBliCa
pSp
t.: 253 540 660

polÍCia MuNiCipal 
t.: 253 421 222

GNr
t.: 253 422 570

proteção CiVil
t.: 253 421 212

proteção 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
arriVa portuGal
tel/fax: 253 423 500 / 253 423 519

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/internacionais:
(+351) 707 210 220

rodoViária eNtre 
douro e MiNHo - redM
tel/fax: 253 516 229

auto-MoNdiNeNSe / 
traNSCoViZela
tel/fax: 253 415 015 / 253 514 768

táxiS
tel/fax: 253 522 522 / 253 525 252
t.: 253 522 522 

táxiS uNidoS
t.:253 525 252 / 253 512 222 / 253 521 544

traNSurBaNoS de 
GuiMarãeS
tel/fax: 253 515 400 / 253 514 240 

traNSporteS 
rodoViárioS
central de camionagem
al. dr. mariano felgueiras – 
guimarãeshoPPing
4800 guimarães
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inForMaÇÕeS
câMara Municipal de guiMarães
largo cónego josé Maria goMes
4804 - 534 guiMarães
t. (+ 351) 253 421 200
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

1. EntidadE quE Está a proMovEr o 
EvEnto ou noME gEral da atividadE;

2. data, dia da sEMana, Hora;

3. árEa (Música/dança/tEatro Etc.) 
da iniciativa; 

4. título;

5. local;

6. organização.

ForMaTo 
o texto deverá ser enviado no 
prograMa word 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.

aGeNda Cultural
edição - câMara Municipal de 
guiMarães
divisão de cultura e turisMo
layout - Mª alexandre neves
fotografia (capa) - paulo pacheco




