PROJECTO

Guimarães Cidade Natal
“Aqui, há uma magia que se vê e que se sente”. A partir
deste conceito, Guimarães preparou um conjunto de
iniciativas no sentido de assinalar a quadra natalícia com
o propósito de fazer renascer a esperança e a confiança
para todos os que sentem Guimarães, com sentido de
responsabilidade sempre presente atendendo ao
momento de pandemia que vivemos.
O programa “Guimarães, Cidade Natal” decorre entre os
dias 4 de dezembro e 2 de janeiro 2021, englobando os
vários pelouros da Autarquia, numa ampla articulação
com as instituições do concelho e onde destacamos a forte
componente social, assim como a estratégia de apoio ao
comércio e restauração, impulsionando ainda as
atividades culturais.
Aqui, a magia do Natal acontece numa ampla articulação,
estabelecendo a ligação entre a dinamização do espaço
público, o embelezamento das artes e a solidariedade com
as nossas instituições. Destaca-se, assim, a iniciativa
“Pintar o Natal de Alguém – Árvores Solidárias”, através
da criação de 6 árvores de natal por artistas plásticos
vimaranenses, que estarão em vários espaços da cidade
com caixas de troca de alimentos, roupa, livros e
brinquedos, cujos conteúdos será para ofertar a 6
Instituições do Concelho.
Em Guimarães, reforçamos o orgulho pela nossa história e
ambição constante de fazer sempre mais, na ligação às
pessoas, com uma Cidade que se renova na sua decoração,
que faz jus ao seu legado através dos seus Concertos de
Natal e dos Espetáculos para a Plataforma “em
Guimarães”, que faz questão de celebrar o Património,
que se transforma ao criar novas formas de interação
como a realização de um conjunto de momentos musicais
junto dos nossos idosos na iniciativa “Natal à Janela”.

PROGRAMA

Iluminações de Natal
A cidade de Guimarães e as 9 vilas do concelho iluminam-se
para abrilhantar a magia que se vê e que se sente. As
principiais ruas estarão engalanadas com iluminações
natalícias, com canções de natal e com elementos
decorativos distintivos e o Pinheiro de Natal, no Largo do
Toural.
Org.: Município de Guimarães

Espetáculo de Luz
De entre as Iluminações de Natal, haverá espetáculos de luz
em 3 pontos da Cidade:
• Espetáculo de Luz na Rua Paio Galvão
• Espetáculo de Luz nos Antigos Paços do Concelho
• Espetáculo de Luz na Árvore de Natal
Org. Município de Guimarães

“Pintar o Natal de Alguém” –
Árvores Solidárias
Serão colocadas na cidade 6 Árvores pintadas por 6 artistas
plásticos vimaranenses, com caixas de troca de alimentos,
roupa, livros e brinquedos, cujos conteúdos serão para
ofertar a 6 Instituições do Concelho.
• Artistas: André Pinto, Pepe Garcia, Maria Terra,
Délia Carvalho, Rita Pinheiro, Vasco Carneiro
• Locais: Largo da Misericórdia, Largo Cónego José
Maria Gomes, Largo Navarros de
Andrade, Largo Condessa Mumadona, Avenida de
Londres, Avenida D. João IV
• Instituições: Refood, Fraterna, Centro Juvenil de S.
José, Associação de Apoio à Criança, Associação para
o Desenvolvimento das Comunidades Locais, Lar de
Santa Estefânia
Org.: Município de Guimarães
Apoio: IDEGUI - Instituto de Design de Guimarães

PROGRAMA
(continuação)

Concertos de Natal
•

Quarteto de Cordas de Guimarães, com Rolando
Rolim*
4 de dezembro, 19h00
Pequeno Auditório do Centro Cultural Vila Flor
Classificação etária: > 6
Duração: 75 minutos

•

Orquestra do Norte**
11 de dezembro, 21h00
Centro Pastoral das Taipas
Classificação etária: > 6
Duração: 60 minutos

•

Orquestra do Norte**
18 de dezembro, 21h00
Igreja de S. Francisco
Classificação etária: > 6
Duração: 60 minutos

•

Cuore Armonico**
19 de dezembro, 10h30
Basílica de S. Pedro
Classificação etária: > 6
Duração: 50 minutos

•

GoGospel, com banda ao vivo**
23 de dezembro, 19h00
Igreja de S. Francisco
Classificação etária: > 6
Duração: 60 minutos

Org.: Município de Guimarães
Apoios: Apoio: República Portuguesa – Cultura /
Direção-Geral das Artes; A Oficina - Centro De Artes
Mesteres Tradicionais De Guimarães, Ciprl; Junta de
Freguesia das Taipas; Centro Pastoral das Taipas;
Irmandade de S. Pedro; Venerável Ordem Terceira S.
Francisco
*Entrada Livre com reserva obrigatória até 24 horas antes do
espetáculo, pelo telefone 253 424 700 ou através do e-mail
bilheteira@aoficina.pt
**Espetáculos gratuitos sujeitos a pré-reserva obrigatória
Todos os espetáculos serão transmitidos em live streaming
no Facebook do Município de Guimarães
Mais informação em: https://www.cm-guimaraes.pt/
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Comemorações do 19º aniversário
da Inclusão do Centro Histórico na
Lista do Património Mundial da
UNESCO
•

Intervenção urbana “As paragens onde o tempo
habita”
13 de dezembro a 31 de março
17 abrigos de autocarro da cidade
Tema: “Bairro C “– Trabalhos da Escola de
Arquitetura da Universidade do Minho
Org.: Município de Guimarães
Apoio: Escola de Arquitetura da Universidade do
Minho, BIG – Bienal de Ilustração de Guimarães e
JCDecaux

•

Concerto de Pedro Emanuel Pereira
14 de dezembro, 21h00
Facebook do Município de Guimarães
Classificação etária: > 6
Duração: 45 minutos

Org.: Município de Guimarães
Apoio: A Oficina - Centro De Artes Mesteres
Tradicionais De Guimarães, Ciprl
•

Símbolo do Património Mundial,
11 de dezembro a 6 de janeiro/2021
Alameda de S. Dâmaso (junto à Capela de Nossa
Senhora da Guia)
Org.: Município de Guimarães

Natal à Janela
O Município de Guimarães, a Associação para o
Desenvolvimento das Comunidades Locais (ADCL), a GNR –
Destacamento Territorial de Guimarães e o Centro Social da
Irmandade de S. Torcato vão organizar um conjunto de
iniciativas natalícias, ajustadas às novas medidas impostas
pela pandemia que estamos a vivenciar.
Pretende-se aproximar o simbolismo e as emoções que o
Natal encerra a todos aqueles que se encontram em
situação de confinamento e consequente isolamento. Irá o
Natal à janela daqueles que se encontram em estruturas
residenciais para idosos no Concelho de Guimarães,
recorrendo-se para o efeito a um trio elétrico que se
deslocará a estas instituições, permitindo a realização, em
proximidade, de um conjunto de momentos musicais, que
contam com a participação de artistas convidados.

PROGRAMA
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•

Trio elétrico com a participação solidária de Zé
Amaro, 4Mens, José Malhoa, Marco Génio, Farra
Minhota, José Alberto Reis, João Neto e Leonardo,
Cláudia & Minhotos Marotos, Nelo Silva, Neno,
Augusto Canário e Marcus Machado.
21 dezembro
Locais de passagem: ERPIs - Estruturas Residenciais
para idosos
Org.: Município de Guimarães, a Associação para o
Desenvolvimento das Comunidades Loais (ADCL), a
GNR – Destacamento Territorial de Guimarães e o
Centro Social da Irmandade de S. Torcato

Concerto de Ano Novo
O Ano de 2021 será um ano de esperança e renascimento.
Já não há nenhum ano que possa iniciar-se em Guimarães
sem as Boas Vindas da Orquestra de Guimarães, com o
Concerto de Ano Novo, da boa tradição da Europa Central.
• Orquestra de Guimarães
2 de janeiro, 10h30
Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor
Classificação etária: > 6
Duração: 65 minutos
Preço: 7,5 €

Org.: Município de Guimarães
Apoio: Sociedade Musical de Guimarães, A Oficina Centro De Artes Mesteres Tradicionais de
Guimarães, Ciprl
A aquisição de bilhetes pode ser efectuada no Centro Cultural
Vila Flor ou na plataforma BOL.
Mais informação em: https://www.cm-guimaraes.pt/

Plataforma “em Guimarães”
Durante o período da “Guimarães, Cidade Natal” o
Município de Guimarães gravará mais um conjunto de
espetáculos para a plataforma “em Guimarães”, mostrando
o que de melhor o Concelho tem, em termos de talento
artístico e de locais de beleza ímpar.
Desses espetáculos, será possível abrir as portas da
gravação à presença de público:
•

Orquestra do Norte *
5 de dezembro, 10h30
São Mamede-CAE
13º Aniversário do São Mamede CAE
Classificação etária: > 6
Duração: 60 minutos

Org. Município de Guimarães
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(continuação)

Captain Boy (Música)*
12 de dezembro, 10h30
Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura
(CAAA)
Classificação etária: > 6
Duração: 60 minutos

Org. Município de Guimarães
Apoio: Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura
(CAAA)
•

Performance de Teatro “Os Seres Que Nunca
Fomos”, de Luís Peixoto Vilar**
21 de dezembro, 19h30
Black Box do Centro Internacional das Artes José
Guimarães (CIAJG)
Classificação etária: > 16
Duração aprox: 40 minutos

Org. Município de Guimarães
Apoio: A Oficina- Centro De Artes Mesteres
Tradicionais De Guimarães, Ciprl
*Entrada: gratuita, condicionada à lotação da sala
**Entrada Livre com reserva obrigatória até 24 horas antes
do espetáculo, pelo telefone 253 424 700 ou através do email bilheteira@aoficina.pt

O Tradicional mais perto de ti Plataforma Proximcity
O Município de Guimarães desenvolveu de raiz um
Quiosque Eletrónico “Proximcity” onde o público poderá
encontrar produtos de lojas vimaranenses e ementas de
restaurantes de todo o concelho.
Durante os próximos três meses todas as compras
realizadas a partir desta montra digital, terão o serviço de
entregas ao domicílio gratuito, e durante o mês de
dezembro ao efetuar compras no valor igual ou superior a
15 euros, seja no comércio tradicional, loja, ou restaurante
do concelho de Guimarães que esteja registado no
Proximcity, aos cidadãos que se registarem será atribuído
um vale de 15 euros, que será descontado na compra
realizada, numa medida que visa apoiar o comércio,
restauração e similares.
Os vouchers são de atribuição única e são concedidos por
ordem de registo de cada utilizador/consumidor na
plataforma digital. O apoio da Autarquia corresponde a um
total de 40 mil euros em cupões, valor equivalente ao que
iria ser gasto na festa de passagem de ano no Centro
Histórico de Guimarães – que não será possível realizar-se
em 2020 devido à atual pandemia.
Org.: Município de Guimarães
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“NATAL para Ti”
Ao longo de vários dias o Município de Guimarães publicará
depoimentos e mensagens de natal acompanhadas de uma
Música de Natal original, cantada por utentes e
colaboradores de Instituições do Concelho de Guimarães.
Local: Facebook do Município de Guimarães
Org.: Município de Guimarães

Campanha do Selo
“Guimarães, Cidade Segura”
Com a colaboração do Município de Guimarães, as
Associações ACTG – Associação do Comércio Tradicional de
Guimarães, AVH - Associação Vimaranense de Hotelaria e
AJEG - Associação de Jovens Empresários de Guimarães,
uniram-se para criar o Selo Guimarães Cidade Segura. Este
é um selo que dá ao aderente a distinção de local seguro e
higienizado.
Pretende-se com esta iniciativa, dar um contributo para o
renascer da confiança não só dos residentes, mas também
de todos quantos visitam o concelho de Guimarães.
Para mais informações e inscrições devem consultar o site
www.guimaraescidadesegura.pt
Org.: Município de Guimarães, ACTG – Associação do
Comércio Tradicional de Guimarães, AVH - Associação
Vimaranense de Hotelaria e AJEG - Associação de Jovens
Empresários de Guimarães

Fashion Film Festival
12 de dezembro, 17h00
Local: Streaming em www.marca.guimaraes.pt/fashionfestival-2020
Desfile Jovens Criadores, PFN- Portuguese Fashion News
A realização desta iniciativa tem como objetivo sensibilizar
as empresas para a atividade das Escolas de Moda, dos
estilistas e criadores, no sentido do desenvolvimento de
ações permanentes de criação de novos produtos,
favorecendo experiências e a combinação de materiais,
tecnologias, elementos de inovação e moda.
Desfile & Showcase Guimarães Marca
Pretende-se ir de encontro à missão do projeto Guimarães
Marca através da afirmação e promoção do tecido
económico e cultural do concelho, espalhar o selo
“Guimarães Marca” pelos cinco continentes, ancorando este
objetivo no vasto tecido empresarial da região. O Município
de Guimarães e a Associação Seletiva Moda, propõem se a
produzir um Desfile de Moda & Showcase dedicado aos
associados do Guimarães Marca.
Org.: Município de Guimarães

