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PROGRAMA
SEXTA, 29 JULHO
18h30

“Álbum de Família” resulta de uma parceria entre a
Muralha, Associação de Guimarães para a Defesa do
Património com o Cineclube de Guimarães, com o
apoio do GuimarãeShopping, da Oficina e da Câmara
Municipal de Guimarães.

GuimarãeShopping

QUINTA, 04 AGOSTO

Exposição
“Álbum de Família #3”

22h00

Patente até 07 outubro
Org. Muralha Associação para Defesa do Património
de Guimarães

“Álbum de Família” é a terceira exposição temporária
da Coleção de Fotografia da Muralha (CFM) no
espaço do GuimarãeShopping e encontra-se
integrada no programa das Festas da Cidade e
Gualterianas de 2016. “Álbum de Família” é uma
exposição sobre os retratos de família, mas também
sobre a palavra, sobre os textos que as imagens
sugerem. Poder-se-á sem dificuldade perceber,
vendo as imagens, todo o ritual que a fotografia
desses tempos exigia: a pose e a imobilidade
são condições necessárias ao ato fotográfico e à
solenidade de uma construção das memórias de
família através da imagem. As imagens selecionadas,
agora, da CFM levam-nos a esses tempos em que a
família peregrinava, aprumada, ao estudo fotográfico
para que o fotógrafo encenasse uma composição
de pessoas sobre fundos neutros ou cenográficos
permitindo o registo de um determinado momento
na vida daquelas pessoas. A fotografia democratiza
esse processo de memória, outrora exclusivo da
pintura. Em “Álbum de Família” encontramos
também um conjunto de imagens de um processo
menos comum e que consistia na ida do fotógrafo a
casa das pessoas, retratando não só as famílias mas,
na maioria das imagens, o seu espaço próprio com
particular destaque para o espaço exterior, das casas
ou de locais de lazer, pois só assim se possuía a luz
necessária à fotografia. Das famílias mais abastadas
às mais modestas, de grupos de famílias de
composição tradicional, de outros grupos familiares
que trazem para a cena da fotografia uma imagem
de um familiar ausente, de namorados, de noivos,
de irmãos e irmãs, todas as fotografias revelam a
necessidade de construção de uma narrativa sobre
a vida, de uma memória materializada imagem.

Percurso: Casa da Memória - Plataforma das
Artes - Largo da Oliveira

Os Bonecos convidam
à Marcha!
Os bonecos de papel articulados, cedidos à Casa
da Memória pela Casa da Marcha Gualteriana,
ganham vida e saem do âmbito da exposição para
percorrer as ruas da cidade até ao Largo da Oliveira,
convidando à festa!
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SEXTA, 05 AGOSTO

22h00
Largo Condessa do Juncal

16h00
Casa da Memória

Visitas orientadas à Casa
da Memória, Gualterianas
Atividade gratuita por marcação, com 24 horas de
antecedência, através do e-mail casadamemoria@
aoficina.pt ou do tlf. 253 421 282
Durante as Gualterianas, não perca a oportunidade
de conhecer a Casa da Memória que, durante o
período das Festas, organizará visitas orientadas sob
a temática das Gualterianas. As visitas são gratuitas e
terão lugar de 05 a 08 de agosto, sempre às 16h00.

18h00
Ruas da Cidade

Desfile e Concentração de
Grupos de Bombos
Grupo de Bombos “Os Completos”; Grupo de
Bombos “Amigos da Borga”; Grupo de Bombos
“Mestre Zé”; Grupo de Bombos “Estrelas do Norte”;
Grupo de Bombos “Nossa Sra. da Hora”; Grupo
de Bombos “Teixeira e Lopes”; Grupo de Bombos
“Família Lopes”

21h30
Coreto do Jardim da Alameda

Cantares ao Desafio
Org. Rádio Fundação

22h00
Largo de Donães

Um Belo Dia
Dulce Duca e Iris
“Um Belo Dia” é um projeto de vida construído por
Dulce Duca e Iris. Vida em forma de espetáculo.
Dulce Duca incorpora o malabarismo, a manipulação
e equilíbrio de massas com uma linguagem corporal
única e impactante, transmitindo emoções numa
peça que intriga o público de todas as idades. “Um
Belo Dia” nasce das entranhas e atinge o espetador
de forma primordial, pura e simples.

Virar DaSquina
Os Virar DaSquina são um grupo que desenvolveu um
género muito próprio de pop/rock/fusão, cruzando
múltiplos estilos musicais, por influência dos vários
gostos que os membros da banda trouxeram para o
projeto. Depois de algumas experiências em inglês, a
banda rapidamente percebeu que era em português
que as suas músicas ganhavam corpo. Em 2014 surge
o primeiro disco de originais, que bebe inspiração
numa das mais belas histórias de amor, a de Pedro
e Inês, transportando-a para a atualidade. O álbum
é batizado “Até ao Fim do Mundo”, a frase inscrita
no túmulo do Rei D. Pedro. Conta a lenda que D.
Pedro ordenou que, aquando a sua morte, queria ser
sepultado junto a Inês para ser o primeiro a vê-lo no
dia da ressurreição e assim permanecerem juntos (até
ao fim do mundo). Esta banda reúne cinco jovens
cheios de ambição e que vão perseguindo sonhos,
caminhando passo a passo no mundo da música,
acreditando que a sua felicidade pode estar, ali
mesmo, ao virar da esquina.
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22h00

SÁBADO, 06 AGOSTO

Praça da Plataforma das Artes

Carlão
Este ano, as Festas da Cidade e Gualterianas trazem
à praça da Plataforma das Artes e da Criatividade
três grandes concertos protagonizados por Carlão,
David Fonseca e Mat Brass Band e BandStand
Blues Band. Na noite de 05 de agosto, Carlão, o
eterno vocalista dos Da Weasel, inaugura o palco da
praça da Plataforma das Artes para nos encher de
música e boas rimas. Carlão, também conhecido por
Pacman pela sua incursão numa das mais badaladas
bandas portuguesas de sempre, os Da Weasel, visita
Guimarães a solo para um concerto que se antevê
memorável. Depois de no ano passado ter lançado
o seu álbum “Quarenta”, que marcou o regresso
do músico às rimas, Carlão apresenta-se em palco
e promete pôr tudo a cantar ao som de temas
como os “Os Tais” que, no ano passado rolou nas
rádios nacionais à máxima força. Para este concerto
podemos esperar tudo a que, ao longo da sua carreira
pejada de sucessos, nos habituou. Muita energia,
muitas rimas e a promessa de que nenhum corpo vai
ficar imóvel às batidas contagiantes da sua música.

09h30
Ruas da Cidade

Animação de Rua com Grupos
de Bombos
Grupo de Bombos “Os Completos”; Grupo de
Bombos “Amigos da Borga”

10h00
Campo de S. Mamede

Feira de Gado e Concurso
Pecuário
Org. Cooperativa Agrícola Concelhia de Guimarães, CRL

11h00
Largo da Oliveira

Oficinas em Marcha
Atividades para famílias
Inspirados na Marcha Gualteriana, vamos preparar a
nossa participação neste magnífico cortejo popular,
construindo adereços simples mas cheios de humor.
Não há limite de idade nem falta de talento, todos
podem participar!

16h00
Casa da Memória

Visitas orientadas à Casa da
Memória, Gualterianas
Atividade gratuita por marcação, com 24 horas de
antecedência, através do e-mail casadamemoria@
aoficina.pt ou do tlf. 253 421 282

16h00
Coreto do Jardim da Alameda

Duo X
17h00
Largo do Toural

Arruada e Encontro de
Tocadores de Concertina
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21h30
Ruas da Cidade

Animação de Rua com
Grupos de Bombos
Grupo de Bombos “Mestre Zé”;
Grupo de Bombos “Estrelas do Norte”

21h30
Largo do Toural

Festival Internacional de Folclore

multifacetado, frenético e dolente, divertido e poético.
Ao som de música ao vivo, interpretam-se as cores
e as personagens do universo pictórico de Miró, em
diversas disciplinas teatrais, manipulação, movimento,
dança e novo circo numa permanente interatividade
com o público. As muitas fases da obra do pintor e
escultor catalão e os seus quadros tomarão forma nos
corpos dos intérpretes, onde o figurativo, a abstração
e o surreal dialogam numa combinação performativa
singular entre os artistas, espaço de representação,
cenários e objetos em cena.

Grupo Folclórico de S. Martinho
de Sande (Guimarães)
Rancho Folclórico da Casa do Povo
“Curral das Freiras” (Madeira)
Grupo Folclórico e Recreativo
de Tabuadelo (Guimarães)
Folklore Ensemble Technik (Eslováquia)
Grupo Folclórico e Recreativo de Candoso
S. Martinho (Guimarães)

21h30
Coreto do Jardim da Alameda

Cantares da Nossa Terra
21h30
Largo da Oliveira

Mira!Mira!Miró,Mirando!
Teatro Art’Imagem em coprodução com Imaginarius
- Festival Internacional de Teatro
de Rua
“Mira!Mira!Miró,Mirando!” é um espetáculo de
teatro de rua contemporâneo, com inspiração
na obra do pintor catalão Joan Miró, que explora
perfomaticamente o seu universo pictórico e mágico,
repleto de cores, coisas, formas, seres e figuras
mais ou menos abstratas, transformando-as em
personagens vivas que participam, interpretam e
contam as histórias que o artista pintou nos seus
quadros. “Mira!Mira!Miró,Mirando!” é teatro físico e sem
palavras, interpelando várias disciplinas das artes de
palco, com música ao vivo, que dialoga com o espaço
envolvente e onde os atores descobrem, jogam e
subvertem objetos do quotidiano, convertendo-os em
personagens e formas animadas para contracenarem
em conjunto. Dois atores, uma atriz, uma bailarina e
um músico, contracenam com imagens, marionetas,
objetos e formas animadas. Um jogo cénico

22h00
Largo de Donães

Um Belo Dia
Dulce Duca e Iris

22h00
Largo Condessa do Juncal

Paraguaii + Toulouse
Os Paraguaii nascem da amizade, do gosto pela
música e também das experiências entre Igor
Gonçalves e Giliano Boucinha quando estes ainda
partilhavam o palco com outro projeto. O tempo
passa e na segunda metade do ano de 2014 surge o
reflexo de toda esta interação e a oportunidade de
assegurar e dar vida ao projeto. Mais tarde junta-se
o terceiro elemento, Zé Pedro Caldas Correia e, por
fim, Rui Sousa que vem ultimar a formação. Toda uma
nova história é criada. Este é o ano de lançamento
do primeiro álbum, “Scope”, que tem como tema
de criação a crise existencial. O mais recente single,
“Godz”, emerge da reflexão sobre a ideia de divindade
e como esta influência as nossas decisões. A banda
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tem tido uma agenda preenchida, repleta de concertos
em vários pontos do país e nas mais aclamadas casas
de concertos. Um êxito retumbante para a banda de
Guimarães, que tem colhido as melhores críticas.
Os Toulouse transpiram uma inocência de juventude
conjugada com uma consciência estética intocável.
São três rapazes de Guimarães, no pico da jovialidade,
que se perdem nas ruas e praças do Centro Histórico
e aí se entregam à boémia. São estas (e outras) as
vivências de uma mocidade que depois, com arte e
engenho, transformam em música com a sabedoria
de uma idade já mais madura. Impressionam pela
atitude contida na densidade dos instrumentos e
pela harmonia de trilhas sonoras trabalhadas com
perícia, na perfeita antítese das suas primaveras. Com
autenticidade e pouco swag, na palavra dos próprios,
os Toulouse tocam o melhor indie surf que se tem feito
por terras lusas.

22h00
Praça da Plataforma das Artes

David Fonseca
David Fonseca apresenta um grande concerto que
irá pôr todos a cantar os seus mais retumbantes
sucessos. David Fonseca é um caso de sucesso no
panorama musical português. Com uma carreira
que se iniciou no já longínquo ano de 1998, com
os míticos Silence4, o músico continuou com um
invejável percurso a solo, tendo entretanto integrado
outros projetos como os saudosos “Humanos”,
trabalho em que revisitaram o reportório de António
Variações. David Fonseca é um artista ímpar e está
sempre a criar. Depois de no ano passado David
Fonseca ter surpreendido tudo e todos ao ter lançado
o álbum “Futuro Eu”, com onze canções cantadas
em português, o artista continua a sua viagem
pelos palcos para fazer o que melhor sabe, atuar ao
vivo. Músico, compositor, letrista, cantor, e com um
admirável apuro estético em tudo o que faz, o seu
concerto nas Festas Gualterianas promete ser um
passeio pelo que de melhor se produz em Portugal.

00h30
Alameda Alfredo Pimenta

Sessão de Fogo de Artifício
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DOMINGO, 07 AGOSTO
09h30
Ruas da Cidade

Animação de Rua com
Grupos de Bombos
Grupo de Bombos “Nossa Sra. da Hora”;
Grupo de Bombos “Teixeira e Lopes”

11h00
Largo da Oliveira

Oficinas em Marcha

17h00
Saída da Igreja S. Francisco pelas
Ruas da Cidade

Majestosa Procissão
de S. Gualter
Org. Irmandade de S. Gualter / Venerável Ordem
Terceira S. Francisco

18h00
Largo do Toural

Banda de Golães

Atividades para famílias

18h30

11h00

E-nxada

Igreja S. Francisco

Festividades Litúrgicas em
honra de S. Gualter
Org. Irmandade de S. Gualter / Venerável Ordem
Terceira S. Francisco

11h00
Ruas da Cidade

Desfile de Charretes Antigas
16h00
Casa da Memória

Visitas orientadas à Casa da
Memória, Gualterianas
Atividade gratuita por marcação, com 24 horas de
antecedência, através do e-mail casadamemoria@
aoficina.pt ou do tlf. 253 421 282

16h00
Coreto do Jardim da Alameda

Luís Muxima

Largo da Oliveira
Companhia Erva Daninha
“E-nxada” é um espetáculo de circo contemporâneo
baseado numa instalação plástica e sonora à
volta de um elemento nuclear com uma força
expressiva imensa: a enxada. A ideia original para
este projeto surgiu do convite do Teatro Viriato
para a realização de um espetáculo em cocriação
com a Binaural/Nodar e com um grupo de alunas
da Escola Secundária de São Pedro Sul. Em apenas
três semanas surgiu “E-nxada – do que somos e do
que fomos”, um dos três espetáculos para o projeto
Circus Lab integrado na Pegada Cultural – arte e
educação (EEGrantes/DGArtes). Deste trabalho com
a comunidade surgiu a vontade de dar continuidade
ao projeto.

21h30
Ruas da Cidade

Animação de Rua com
Grupos de Bombos
Grupo de Bombos “Família Lopes”

21h30
Coreto do Jardim da Alameda

Aplausus 60
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21h30

SEGUNDA, 08 AGOSTO

Largo do Toural

Despique de Bandas

15h00

Banda Musical de Pevidém
Banda de Golães

Centro Equestre Loureiro Velho
Fermentões

22h00
Largo da Oliveira

E-nxada
Companhia Erva Daninha

22h00
Praça da Plataforma das Artes

Mat Brass Band e BandStand
Blues Band
No domingo, a praça da Plataforma das Artes
acolhe duas bandas da região. A Mat Brass Band e
a BandStand Blues Band prometem um espetáculo
onde darão tudo em palco. A Mat Brass Band é
um projeto oriundo de Caldas das Taipas e reúne
instrumentistas de vários pontos do país e do
estrangeiro. A este concerto juntam-se também os
vimaranenses BandStand Blues Band, que iniciaram
a sua atividade em agosto de 2014 e, desde então,
não tem parado de se apresentar publicamente em
vários palcos. A 3B´s, como também é conhecida,
é composta por músicos de várias gerações e com
intervenções em áreas musicais de origem muito
diversas que têm em comum o gosto pelo blues e
rhythm´n blues que celebram, sempre com grande
prazer, em todas as atuações.

Corrida de Cavalos
16h00
Casa da Memória

Visitas orientadas à Casa da
Memória, Gualterianas
Atividade gratuita por marcação, com 24 horas de
antecedência, através do e-mail casadamemoria@
aoficina.pt ou do tlf. 253 421 282

23h00
Ruas da Cidade

Marcha Gualteriana
Org. Associação Artística da Marcha Gualteriana
Carro “CIDADE”
Carro “MUNDO LUSÓFONO”
Carro “50 ANOS DA BIBLIOTECA FIXA Nº 127 DA
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN”
Carro “TITANIC”
Carro “PRINCESA SOFIA”
Carro “MÉLIÈS O REALIZADOR DE SONHOS”
Carro “CRISTÓVÃO COLOMBO”
Carro “110 ANOS DA MARCHA GUALTERIANA”
Carro “BALONAS”
A Marcha Gualteriana volta a encerrar, com chave
de ouro, as Festas da Cidade e Gualterianas. À
semelhança dos últimos anos, será colocada uma
bancada no Largo da Mumadona. Quem quiser
desfrutar da Marcha Gualteriana com maior conforto
poderá adquirir um bilhete, no valor de 7,5 euros,
à venda nos Postos de Turismo de Guimarães, no
Welcome Center, no Centro Cultural Vila Flor, na
Plataforma das Artes e da Criatividade, na Casa da
Memória e Loja Oficina (Rua Rainha D. Maria II).
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ITINERÁRIOS
Desfile e Concentração de
Grupos de Bombos
Sexta, 05 de agosto
de 2016, 18h00
Largo da Mumadona
Avenida Alberto Sampaio
Largo República do Brasil
Alameda de S. Dâmaso (norte)
Largo do Toural (norte)
Rua de Santo António
Rua Gil Vicente
Rua Paio Galvão
Largo do Toural (sul) (Paragem)
Porta da Vila
Rua Rainha D. Maria II
Largo República do Brasil
Igreja dos Santos Passos (Final)

Animação de Rua
com Grupos de Bombos
Sábado e Domingo, 06
e 07 de agosto de 2016,
09h30 e 21h30
Manhã
Largo da Mumadona
Avenida Alberto Sampaio
Largo República do Brasil
Alameda de S. Dâmaso (norte)
Largo do Toural (norte)
Rua de Santo António
Rua Gil Vicente
Rua Paio Galvão
Largo do Toural (sul) (Paragem)
Alameda de S. Dâmaso (sul)
Largo República do Brasil
Largo da Mumadona

Noite
Igreja dos Santos Passos
Rua N. Alvares
Rua de Santa Maria
Praça de S. Tiago
Largo da Oliveira
Rua Rainha D. Maria II

Porta da Vila
Rua de Santo António
Rua Gil Vicente
Rua Paio Galvão
Largo do Toural (sul) (Paragem)
Rua Rainha D. Maria II
Largo República do Brasil
Igreja dos Santos Passos (Final)

Arruada e Encontro de
Tocadores de Concertina
Sábado, 06 de agosto
de 2016, 17h00
Largo da Mumadona
Avenida Alberto Sampaio
Largo República do Brasil
Alameda de S. Dâmaso (norte)
Largo do Toural

Festival Internacional
de Folclore
Sábado, 06 de agosto
de 2016, 21h30
5 Grupos
Largo República do Brasil
Alameda de S. Dâmaso (norte)
Largo do Toural

Desfile de Charretes
Antigas
Domingo, 07 de agosto
de 2016, 11h00
Largo da Feira Semanal
Av. Conde Margaride
Alameda Dr. Alfredo Pimenta
Rotunda PSP
Alameda Dr. Alfredo Pimenta
Rua Paio Galvão
Largo do Toural (sul)
Alameda de S. Dâmaso
Largo República do Brasil
Av. Alberto Sampaio
Largo da Mumadona
Rua D. Constança de Noronha
Rua Dona Urraca

Rua D. Mafalda
Rua D. Teresa
Rua Joaquim de Meira
Rua Conde D. Henrique
Largo Martins Sarmento (sentido
descendente)
R. Agostinho Barbosa
Av. Humberto Delgado
Largo Navarros de Andrade
Rua Valdonas
Largo da Misericórdia
Rua Rainha D. Maria II
Largo República do Brasil –
entrega de lembranças aos
participantes

Marcha Gualteriana
Segunda, 08 de agosto
de 2016, 23h00
Rua Marcha Gualteriana
Rua Dr. Eduardo de Almeida
Av. Cónego Gaspar Estaço
Largo da Mumadona
Avenida Alberto Sampaio
Largo República do Brasil
Alameda de S. Dâmaso (norte)
Largo do Toural (norte)
Rua de Santo António
Avenida General Humberto
Delgado
Rua Dr. Agostinho Barbosa
Rua Serpa Pinto
Largo da Mumadona
Av. Cónego Gaspar Estaço
Rua Dr. Eduardo Almeida
Rua Marcha Gualteriana

