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PROGRAMA DE OFERTAS 
E DESCONTOS



VISITAS AO AR LIVRE
VISITAS ORIENTADA PELO MONTE 
LATITO
Através de um percurso pelo Monte Latito, Castelo, 
Igreja de S. Miguel e Paço dos Duques, vamos reavivar 
a memória para que o passado não seja esquecido, pois 
capacita-nos a atualizar impressões ou informações, 
fazendo com que a história se eternize na nossa 
consciência e se transmita de geração em geração.
27 de setembro
horário: 10h30 I 15h00  
idiomas: português
ponto de encontro: receção do Paço dos Duques de 
Bragança
mín 10 pessoas /máx 15 pessoas
organização: Paço dos Duques de Bragança 
inscrições gratuitas, mas obrigatórias até às 16h00 do dia 26 
de setembro, através do e-mail pduques.se@culturanorte.
gov.pt ou tel.: +351 253 105 568

À DESCOBERTA DO CENTRO 
HISTÓRICO
Este guião oferece a visitantes de todas as 
idades a oportunidade de conhecer autónoma 
e descontraidamente alguns dos locais mais 
emblemáticos do Centro Histórico de Guimarães e 
algumas das suas curiosidades.
24 e 25 de setembro
horário: 10h00-17h30
valor do Guião: 1,50€/unidade (o guião é adquirido na 
receção do Museu de Alberto Sampaio)
Museu de Alberto Sampaio,
Rua Alfredo Guimarães, s/n
organização: Museu Alberto Sampaio
contactos: tel.+351 253 423 913 ou e-mail masampaio.se@
culturanorte.gov.pt

VISITA GUIADA À MONTANHA DA 
PENHA
27 de setembro
horário: 14h30
duração: ca. de 1h
idiomas: português
ponto de encontro: Santuário da Penha
organização: Irmandade da Penha
mín 5 pessoas/ máx 15 pessoas
inscrições: gratuita, mas obrigatória pelo menos com 60 
minutos de antecedência, por e-mail info@penhaguimaraes.
com ou através do telefone +351 965 230 720.

VISITA GUIADA À POUSADA 
MOSTEIRO DE GUIMARÃES
25 a 27 de setembro
horário: 11h00
duração: ca. de 30m
idiomas: português e inglês
ponto de encontro: Receção da Pousada
min. 5 pessoas / máx. 15 pessoas
organização: Pousada Mosteiro de Guimarães
inscrições: gratuita, mas obrigatória através do e-mail 
claudia.salazar@pestana.com 

CITÂNIA DE BRITEIROS
Oferta de bilhetes familiares
26 e 27 de setembro
horário: 10h00-12h30 /14h00-18h00 (última 
entrada 17h30)
local: S. Salvador de Briteiros
organização: Sociedade Martins Sarmento
nº limitado, mediante levantamento de voucher no Posto de 
Turismo da Praça de S. Tiago 

PROMOVER A BIODIVERSIDADE NO 
PATRIMÓNIO MUNDIAL DA UNESCO
24 de setembro
horário: 10h00
duração: ca. de 1h
idiomas: português e inglês
ponto de encontro: em frente ao Paço dos Duques de 
Bragança
mín. 8 pessoas / máx. 20 pessoas
organização: Laboratório da Paisagem
inscrições gratuitas, mas obrigatórias com um mínimo de 24 
horas de antecedência através do e-mail geral@labpaisagem.
pt ou tel.: +351 253 421 218

30% DE DESCONTO EM TODOS OS 
ALUGUERES DE BICICLETAS 
24 a 27 de setembro
horário: 10h00 – 19h00
A empresa Get Green oferece 30% desconto em todos os 
alugueres de bicicletas, independentemente do período 
de aluguer pretendido. Disponibilizará para aluguer 
bicicletas normais, elétricas, de criança e acessórios 
como cadeiras de transporte de crianças e alforges. 
Oferta limitada às quantidades existentes. 
organização: Get Green
local: Plataforma das Artes e da Criatividade, atelier 4
tel.: +351 935 310 373 
e-mail: getgreen.pt@gmail.com

* Para usufruir da oferta, deverá realizar a sua reserva com pelo 
menos 24 horas de antecedência 
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POR COUROS A PEDAL
25 de setembro 
horário: 10h00
duração: ca. de 1h30
idiomas: português e inglês
ponto de encontro: Parque da Cidade (restaurante Formigas)
ponto de chegada: Laboratório da Paisagem
mín 8 / máx 15 pessoas
organização: Laboratório da Paisagem
inscrições: gratuitas, mas obrigatórias com um mínimo de 24 
horas de antecedência através do e-mail geral@labpaisagem.
pt  ou tel.: +351 253 421 218
nota: é necessário possuir bicicleta própria

PENHA, A MONTANHA VERDE
27 de setembro 
horário: 17h00
duração: ca. de 1h30
idiomas: português e inglês
ponto de encontro: Teleférico
ponto de chegada: Parque das hortas
mín 8 / máx 15 pessoas
organização: Laboratório da Paisagem
inscrições: gratuitas, mas obrigatórias com um mínimo de 24 
horas de antecedência através do e-mail geral@labpaisagem.
pt  ou tel. +351 253 421 218
nota: Subida de teleférico e descida a pé. 

VISITA GUIADA AOS JARDINS 
HISTÓRICOS DO EMPREENDIMENTO 
TURÍSTICO “THE GROVE HOUSES”
27 de setembro
preço: €7,50 (grátis para crianças até aos 6 anos de 
idade)
local: Rua da Penha, nº3891
telf.: +351 910 212 254
e-mail: geral@thegrovehouses.pt

VISITAS AOS MUSEUS
CASA DA MEMÓRIA DE GUIMARÃES
VISITA ORIENTADA E CONVERSA 
À LUPA - TERESA ARÊDE
A Casa da Memória de Guimarães irá associar-se a esta 
iniciativa com uma visita orientada pela exposição 
da Casa da Memória, com o objetivo de aproximar os 
olhos e ver o pormenor das coisas que se passaram 
de mão em mão ou da boca para o ouvido. Na hora de 
conversar, serão sempre mais do que um. “À Lupa” vai 
ajudar a não esquecer. Em setembro, irão pôr debaixo 
da lupa a música que se esconde na Casa da Memória 
de Guimarães.
data: 24 de setembro
horário: 16h00
Maiores de 6
Duração c. 90 min.
local: Av. Conde de Margaride
lotação limitada
Preço 2,00 eur mediante inscrição prévia através do e-mail 
mediacaocultural@aoficina.pt 
local: Casa da Memória de Guimarães
Avenida Conde de Margaride, 536 (no centro da cidade)
Contactos: tel:. +351 253 424 716

MUSEU DA SOCIEDADE MARTINS 
SARMENTO
OFERTA DE ENTRADAS FAMILIARES PARA 
VISITA AO MUSEU
26 e 27 de setembro
horário: 10h00-12h30 / 14h30-17h30
(última entrada 17h15)
local: Rua Paio Galvão (no centro da cidade)
nº limitado, mediante levantamento de voucher no Posto de 
Turismo da Praça de S. Tiago

MUSEU DA CULTURA CASTREJA
OFERTA DE ENTRADAS FAMILIARES PARA 
VISITA AO MUSEU
26 e 27 de setembro
horário: 10h00-12h30 / 14h00-18h00
local: Solar da Ponte - S. Salvador de Briteiros
nº limitado, mediante levantamento de voucher no Posto de 
Turismo da Praça de S. Tiago
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MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO
E ASSIM NASCEU GUIMARÃES!
Neste teatro de sombras conta-se como e onde nasceu 
Guimarães. Venha ao Museu de Alberto Sampaio e 
fique a conhecer o local onde o coração de Guimarães 
começou a bater!
27 de setembro
horário: 10h30
idiomas: português
ponto de encontro: Museu de Alberto Sampaio
mín 2 pessoas /máx 5 pessoas
organização: Museu de Alberto Sampaio
Inscrições gratuitas mas obrigatórias através do e-mail: 
masampaio.se@culturanorte.gov.pt ou tel:. +351 253 423 913 

MUSEU DE ALBERTO SAMPAIO
COMO D. JOÃO I TOMOU A VILA DE 
GUIMARÃES!
Este teatro de marionetas baseia-se num episódio 
narrado por Fernão Lopes, na “Crónica de D. João I”, 
onde é contado, com todo o pormenor, o modo como 
este monarca, em 1385, tomou Guimarães. Venha 
descobrir a surpreendente estratégia que o rei utilizou! 
27 de setembro
horário: 14h30
idiomas: português
ponto de encontro: Museu de Alberto Sampaio
mín 2 pessoas /máx 5 pessoas
organização: Museu de Alberto Sampaio
Inscrições gratuitas mas obrigatórias através do e-mail: 
masampaio.se@culturanorte.gov.pt ou tel:. +351 253 423 913 

EXPERIÊNCIAS
POSTOS DE TURISMO 
OFERTA DE SACO COM DOCUMENTAÇÃO 
TURÍSTICA E LEMBRANÇAS AOS TURISTAS 
A Divisão de Turismo terá uma lembrança para os Turistas 
que procurem informação turística nos Postos de Turismo da 
Praça de S. Tiago e da Rua Paio Galvão.

CURTIR CIÊNCIA - CENTRO CIÊNCIA 
VIVA DE GUIMARÃES
27 de setembro
horário: 10h00 – 18h00
Desconto de 1,00€ nos bilhetes de entrada (preço normal) 
adulto 3.50€, criança até 2 anos grátis; 
criança 3-5 anos 2.50€, criança - jovem (6-17 anos): 
3.00€;
sénior (+65 anos):3.00€
local: Rua da Ramada, 166 (Zona de Couros)
tel.: +351 253 510 830
e-mail: geral@ccvguimaraes.pt

ESPAÇO OFICINA
LABORATÓRIO DE ESCRITA PARA TEATRO 
DIALÉTICO - SÉRGIO DE CARVALHO 
Sérgio de Carvalho é dramaturgo, encenador, 
investigador de teatro e é fundador da Companhia 
do Latão, grupo teatral de São Paulo. Em setembro, a 
Companhia do Latão irá cruzar o oceano no âmbito 
da Mostra São Palco, festival de teatro brasileiro em 
Portugal produzido pelo Teatrão, que terá lugar em 
várias cidades. Aproveitamos a boleia para convidar 
Sérgio de Carvalho a passar dois dias em Guimarães e 
proporcionar um Laboratório intensivo de escrita para 
teatro, nomeadamente a partilhar a sua experiência 
e conhecimento acerca do teatro dialético e a sua 
inevitável ligação a Brecht. As sessões decorrerão numa 
segunda e terça, dias em que os teatros costumam estar 
fechados e as pessoas que neles trabalham tentam 
descansar. O desafio é que elas (e toda a gente que 
tenha interesse em aprender como se escreve para 
teatro), troquem o descanso pelo pensamento e se 
encontrem no Espaço Oficina para escrever, riscar e 
arriscar. 
Público-alvo: atores, encenadores, dramaturgos, 
estudantes, pessoas interessadas em escrever para 
teatro
A Participação é gratuita mediante inscrição prévia e 
seleção.
data: 26 e 27 de setembro
horário: 15h00 às 20h00 
local: Rua da Rainha (centro histórico) 
Inscrições: online através do formulário disponível em www.
teatrooficina.pt
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TELEFÉRICO DE GUIMARÃES
27 de setembro
Preço especial de 5,00 € em todas as viagens (ida e volta)
horário: 10h00-18h15 (último embarque às 
18h00)
local: Rua Cônsul Aristides Sousa Mendes, nº 37 (centro da 
cidade)
nota: todos os outros preços inferiores a 5.00€ mantêm o valor 
mais baixo a pagar

SPA TERMAL
24,26 e 27 de setembro
horário: 9h00 - 21h00
Desconto de 10% em toda a oferta de Programas de Bem-
Estar no SPA Termal
local: Taipas Termal - Termas das Caldas das Taipas
Largo das Termas - Caldas das Taipas
reservas através do e-mail info@taipastermal.com ou tel.: 
+351 253 577 845

VIVA PARK
Ao realizar a atividade do circuito de Pontes – Oferta do 
Slide 400m
Com um circuito de pontes num total de 520metros, 
contruídas com madeira e cabos de aço. Cada uma é 
única, apresentando comprimentos, alturas, desafios e 
graus de dificuldades diferentes entre si.
Para além da adrenalina nas alturas, pode disfrutar da 
natureza e da paisagem sobre o parque.
Garantia de segurança com equipamento técnico de 
alta qualidade e manutenção em dia.
24 a 27 de setembro
Local: Lage do Môcho – Rua do Corgo – S. Torcato
(7 km do centro da cidade)
Reservas com marcação prévia para o tel.: +351 253 553 139 
ou + 351 919 660 625

ATIVIDADES
CENTRO CULTURAL VILA FLOR 
(PEQUENO AUDITÓRIO)
:PAPERCUTZ + ENSEMBLE
data: 24 setembro
horário: 21h30
Espetáculo que reúne o premiado produtor Bruno 
Miguel, responsável pelo projeto :papercutz, e o 
orquestrador Bruno Ferreira, da Royal Conservatory of 
Antwerp, num encontro resultante no novo trabalho 
“So Far So Fading”, cujos temas navegam entre a 
música eletrónica e a erudita. O avanço “Vales”, com 
a cantora Bia Maria, está já no topo da Antena 3. O 
CCVF vai poder testemunhar um dos mais ambiciosos 
projetos de Bruno Miguel, concebido com Francesco 
Fabris (engenheiro detentor de Golden Globes), com 
gravações no Conservatório do Porto e palavras do 
escritor Daniel Jonas (Grande Prémio da Literatura).
Bruno Ferreira condução, clarinete
Ana Tedim violino
Catarina Rebelo harpa
Luís Santiago marimba, vibrafone
José Tedim violoncelo
Catarina Valadas flauta, voz
Beatriz Pereira voz
Miriam Morgado voz
Bruno Miguel teclados, eletrónica
Maiores de 6
duração: 50 min.
preço: 7,50 eur 
local: Av. Dom Afonso Henriques (centro da cidade)
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GASTRONOMIA E 
ENOTURISMO
PROVAS DE VINHOS, VISITAS E 
DEGUSTAÇÕES
27 de setembro
Oferta de 15% de desconto em todas as experiências 
(provas, visitas e degustações) e produtos a consultar 
em www.quintadacancela.pt/categoria-produto/
experiencias/  
organização: Quinta da Cancela
local: Rua da Liberdade - Sande São Lourenço (10 km do 
centro da cidade)
inscrições obrigatórias através do e-mail info@
quintadacancela.com ou tel.: +351 919 199 299 (WhatsApp

DEGUSTAÇÃO DE PETISCOS
A Mercearia do Zé by Açafrão associa-se às 
comemorações do Dia Mundial do Turismo com duas 
propostas de petiscos para que tenha oportunidade de 
provar algumas iguarias vimaranenses e ainda com 
descontos* nos produtos da loja.

24 de setembro (almoço)
Menu típico de Guimarães: broa de milho com chouriça 
assada, rojões com papas de sarrabulho e trouxa de calondro 
com amêndoa
20€ por pessoa

25 de setembro 
horário: a partir das 15h00
Cerveja vimaranense 4835 acompanhada com tábua de 
queijos e enchidos
7,5€ por pessoa
organização: A Mercearia do Zé by Açafrão
local: Rua Dom João I, nº 218 (no centro da cidade) 
tel.: +351 936 502 068

*Desconto de 15% em todos os artigos nos dias 24, 26 e 27 de 
setembro

ALOJAMENTO
STAY HOTEL GUIMARÃES CENTRO 
****
Até final de setembro
Tarifa App Stay – todas as reservas efetuadas na app 
móvel, incluindo para o Stay Hotel Guimaraes Centro, 
têm automaticamente 10% de desconto sobre o valor 
do alojamento;
Stay Young – todas as reservas efetuadas na app móvel 
por jovens até aos 30 anos têm automaticamente 30% 
de desconto sobre o valor do alojamento.
local: Avenida D. João IV (centro da cidade)
tel.: +351 253 421 440
e-mail: guimaraes@stayhotels.pt

CASA DO CASAL (AL)
Oferta da 3ª noite na reserva de 2 noites de estadia
Condições: reserva mínima de 2 noites
24 a 27 de setembro
local: Travessa do Casal, 180 – Abação (6km do centro da 
cidade)
tel.: +351 936 024 083
e-mail: casadocasal2019@gmail.com

QUINTA PICOUTO DE CIMA (AL)
26 E 27 de setembro
Oferta de 15% de desconto nas tarifas de alojamento
local: Rua da Portelinha, 260 – Gominhães (5km do centro da 
cidade)
tel.: + 351 918 523 673
e-mail: email@quintapicoutocima.pt

VALLEY BEACH TOURIST 
APARTMENTS (AL)
Até 31 de outubro de 2022
Oferta de 30% de desconto com o voucher VB09S22 
para estadias até 31 de outubro 
local: Largo da Oliveira (Centro Histórico)
telf.: +351 912 495 918
e-mail: hello@valleybeach.pt
site: www.valleybeach.pt
Condições:
Oferta válida para reservas efetuadas exclusivamente em 
Valleybeach.pt;
Pequeno-almoço incluído na tarifa;
Tarifa não reembolsável e aplicável a todas as tipologias de 
apartamento
Não acumulável com outras campanhas em vigor e mediante 
disponibilidade do Aparthotel.
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PARQUE DE CAMPISMO DA PENHA
23 e 24 de setembro
Oferta de 1 noite na reserva de duas
local: Montanha da Penha
telf.: +351 253 515 912 
e-mail: campismo@turipenha.pt

NOTA: AS OFERTAS REFERIDAS NESTE PROGRAMA SÃO 
VÁLIDAS, EXCLUSIVAMENTE, PARA RESERVAS DE ALOJAMENTO 
EFETUADAS DIRETAMENTE COM AS UNIDADES DE ALOJAMENTO 
ADERENTES À INICIATIVA E NÃO ACUMULÁVEIS COM OUTRAS 
PROMOÇÕES QUE POSSAM ESTAR EM VIGOR.
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INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
Posto de Turismo da Praça 
de S. Tiago
Loja Interativa de Turismo de 
Guimarães
tel: (+351) 253 421 221
Posto de Turismo da Rua 
Paio Galvão
tel: (+351) 253 421 233

info@visitguimaraes.travel
www.visitguimaraes.travel


