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Guimarães  
 
[…] Em Guimarães,  
o tempo permite 
que o respirem [...] 
    [José Saramago] 
 
 
 
 
Guimarães nasceu em meados do século X, à sombra do mosteiro mandado erigir pela Condessa Mumadona Dias, senhora das 

terras de Vimaranes, e do castelo que então se fez levantar para proteção dos seus frades e freiras. No final do século seguinte, 

faria parte do dote que o cavaleiro francês D. Henrique recebeu pelo seu casamento com D. Teresa, filha natural de Afonso VI 

de Leão e Castela. Seria neste burgo que Henrique e Teresa se viriam instalar, para daqui governarem o Condado Portucalense. 

Nos anos iniciais do século XII, já germinavam entre a nobreza de Entre-Douro-e-Minho as aspirações autonomistas que, anos 

mais tarde, viriam a ser protagonizadas por Afonso Henriques que, tendo nascido para ser conde, se fez rei de um país que 

talhou a golpes de espada. 

Por ter sido no seu chão que Portugal deu o primeiro passo como país, na Batalha de S. Mamede (24 de Junho de 1128), 

Guimarães ostenta o título de Berço da Nacionalidade. 

Guimarães é uma cidade que encanta os que a encontram. O poeta setecentista António Lobo de Carvalho alcandorou-a à 

condição de “pátria do amor”. Miguel Torga, que tinha do Minho uma imagem pouco gentil, fixou o olhar nas suas “varandas 

torneadas onde ainda hoje apetece namorar”. Saramago diria de Guimarães que é um bom sítio para iniciar namoros. Esta é 

uma cidade que se deixa namorar. 
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Guimarães que está retratada em muitos trechos da obra de Camilo Castelo Branco e em páginas magistrais de Raul Brandão. 

É a Guimarães profunda, embora não nomeada, que aparece nas suas obras fundamentais Húmus e A Farsa, a cidade carregada 

de história, cujas “lajes estão gastas de um lado pelos passos dos vivos, do outro pelo contacto dos mortos”, onde “noite, 

cerração compacta, névoa e granito formam um todo homogéneo para construírem um imenso e esfarrapado burgo de pedra e 

sonho”. 

O apego dos vimaranenses à história e às tradições que definem a sua identidade explica a sobrevivência de festividades 

populares como a Senhora da Conceição e a Santa Luzia, em que a tradição manda que os namorados troquem prendas com o 

seu quê de sugestivo: as raparigas oferecem as “passarinhas”, recebendo dos rapazes os “sardões”, num jogo aparentemente 

inocente, mas carregado de malícia (as “passarinhas” e os “sardões” são moldados numa pasta de farinha recoberta de açúcar). 

Ou as Nicolinas, as festas dos estudantes de Guimarães que, entre finais de Novembro e os primeiros dias de Dezembro, 

enchem a cidade com uma irreverência saudável e algo turbulenta. Ou a sua pecaminosa doçaria conventual, cujas obras-

primas são o toucinho do céu e as tortas de Guimarães. 

Em 2001, o Centro Histórico de Guimarães foi classificado pela UNESCO como Património Mundial, no corolário de um 

processo de requalificação concebido pelo arquiteto Fernando Távora que é um caso de estudo internacional, por ter 

preservado a cidade histórica sem cair na tentação de a musealizar, assegurando as condições para que o espaço requalificado 

continuasse a ser habitado pelos seus moradores de sempre. 

Em 2012, Guimarães foi Capital Europeia da Cultura. 

Em 2013, Guimarães foi Cidade Europeia do Desporto. 

Sejam bem-vindos a Guimarães, cidade feita de granito e de memórias, pequena na dimensão, cosmopolita na mundividência. 

 

Amaro das Neves, Professor na Escola Secundária Francisco de Holanda 
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Guia da Final 
13º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 

A final do 13º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos (CNJM13) realiza-se no próximo dia 24 de março no Pavilhão Multiusos 

de Guimarães. Nesta edição do CNJM, estão inscritos 1659 alunos de 356 escolas. 

O Campeonato é organizado pela Associação LUDUS, pela Associação de Professores de Matemática, pela Sociedade Portuguesa de 

Matemática e apoiado pelo programa Ciência Viva. Localmente, é organizado por docentes do departamento de matemática da 

Universidade do Minho e dos Agrupamentos de Escolas Francisco de Holanda e D. Afonso Henriques e da Escola Secundária de 

Caldas das Taipas em parceria com o Centro de Ciência Viva de Guimarães, Laboratório da Paisagem, Multiusos de Guimarães e 

Câmara Municipal de Guimarães. 

No dia dos Jogos, são disponibilizadas zonas de estacionamento gratuitas contíguas ao recinto onde decorre o Campeonato. 

Ao chegar, cada Professor Responsável deve dirigir-se à zona de acreditação e registar a sua escola, através do número de escola (v. 

CNJM13). No ato, o professor recebe um saco que contém as camisolas e os crachás que identificam os jogadores; as senhas para 

os almoços (em caso de reserva prévia) e informação relativa ao CNJM13 e às entidades que a ele se associaram. Solicitamos que 

todo este processo seja feito o mais cedo possível, para que se cumpram os horários previstos. 

Para este dia, foi preparado um programa de atividades de participação livre, estruturado em parceria com diversas instituições 

vimaranenses. 

Agradecendo o empenho e colaboração de todos, esperamos que este seja um dia memorável e que o CNJM13 vá de encontro às 

suas melhores espectativas. 

A Comissão Organizadora do CNJM13 

 

http://cnjm13.weebly.com/
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Horários Importantes  

 

*para as escolas que fizeram a reserva 

 

 

 

 

 

Evento Hora Local 

   

Receção às escolas das 8:30 às 11:00  Pavilhão Multiusos 

Início das eliminatórias 9:00  Pavilhão Multiusos 

Almoço * das 12:00 às 14:00 Restaurante do Pavilhão Multiusos 

Início das finais 14:00 Pavilhão Multiusos 

Cerimónia de entrega de prémios 17:00 Pavilhão Multiusos 

Atividades paralelas das 10:00 às 17:00 Galerias do Pavilhão Multiusos 
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Sobre o Campeonato  

- Os professores acompanhantes devem escrever o seu nome e respetivo n.º de telefone no verso do crachá de cada um 

dos seus alunos; 

- Os professores acompanhantes devem colocar o seu crachá e mantê-lo até ao final do evento; 

- Os alunos devem ser encaminhados ao Ponto de Encontro no primeiro piso. A partir daqui todos os alunos ficam com 

um monitor, dirigindo-se para a Bancada A (Zona de Pré Jogo), seguindo os professores para a Bancada B (Convidados  e 

Público); 

- Os alunos não podem jogar sem a camisola vestida nem sem crachá;  

- Após terem realizado o seu torneio, os alunos devem manter o crachá mas tirar a camisola, indo para a Bancada B, ter 

com o respetivo professor. Os participantes do 1.º e 2.º ciclos serão encaminhados por um monitor para a zona de 

transição (ver planta da arena Multiusos) e só poderão abandonar este local na companhia do seu professor 

responsável; 

- No caso de algum aluno se perder no recinto, deve dirigir-se a um dos monitores/organizadores (t-shirt branca) e será 

encaminhado para a zona de acreditação.  

- Os resultados das várias eliminatórias vão sendo anunciados no local de projeção. 

- Ficará apurado para a final o primeiro classificado em cada torneio. 
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Código dos Crachás 

Todos os jogadores receberão um cartão de identificação de acordo com o esquema seguinte: 

 

Código da escola – número atribuído a cada escola e que deverá ser 

previamente retirado da página da CNJM13 

Ciclo                                               Jogo                                                                                                                                                

  

 

 

 

      

 

 

 

 

  

1 - 1.º ciclo             
2 - 2.º ciclo 
3 - 3.º ciclo 
4 - Secundário 

1 - Semáforo             
2 - Gatos & Cães 
3 - Rastros 
4 - Avanço 
5 - Produto 
6 - Flume 

http://cnjm13.weebly.com/
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Código de Cores – Camisolas  

 

  

 
 

   

Semáforo 
Autor: Alan Parr 

Gatos & Cães 
Autor: Simon Norton 

Rastros 
Autor: Bill Taylor 

Avanço 
Autor: Dan Troyka 

    

 
 

 

 

Produto 
Autores: Nick Bentley, João Neto, Bill 

Taylor 

Flume 
Autor: Mark Steere 

 Organização 
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Os Cartazes dos Jogos 

 

Cartazes elaborados pelos alunos das turmas 11P4 e 12P5 do Curso Profissional de Multimédia da Escola Secundária de 

Caldas das Taipas. 

O Cartaz vencedor foi elaborado pelos alunos da turma 12P5: Cátia Cunha, Emanuel Machado, Helena Rocha, João Salgado 
e Paulo Ferreira. 

http://cnjm13.weebly.com/
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Chegar ao Pavilhão Multiusos 

Morada   (Para conhecer a localização do Pavilhão Multiusos clique aqui). 

Alameda Cidade de Lisboa 

Creixomil 

4835-037 Guimarães 

Localização GPS 

41°26'09.3"N 8°18'24.6"W ou 41.435926, -8.306827 

Via Rodoviária 

Porto (56 Kms): Autoestrada A3 > A7-Guimarães > segunda saída “Guimarães" (NÃO DEVE SAIR 

PARA GUIMARÃES SUL) > seguir as indicações Multiusos. 

Braga (25 Kms): Autoestrada A11 > A7-Guimarães > primeira saída para Guimarães > seguir as 

indicações Multiusos. 

Lisboa (367 Kms): Autoestrada A1 > A3 > A7-Guimarães > Guimarães Oeste > seguir as indicações Multiusos. 

Chaves (105 Kms): Autoestrada A24 > A7-Guimarães > Guimarães Oeste > seguir as indicações Multiusos. 

Vila Real (86 Kms): Autoestrada A4 > Autoestrada A11 > A7-Guimarães > seguir as indicações Multiusos. 

De qualquer ponto da cidade de Guimarães é só seguir indicações para HOSPITAL > MULTIUSOS 

Existem várias empresas rodoviárias que efetuam ligações, diretas e/ou não diretas, entre qualquer ponto de Portugal e Guimarães. 

A Central de Camionagem está localizada na Alameda Mariano Felgueiras (junto ao GuimaraeShopping). 

Com recurso à rede de transportes públicos, queira consultar os seguintes endereços: 

- Ligações rodoviárias em http://www.rede-expressos.pt/ 

A Central Rodoviária de Guimarães fica a cerca de 30 minutos a pé do pavilhão multiusos. 

- Ligações ferroviárias em http://www.cp.pt/passageiros/pt 

A Estação Ferroviária de Guimarães fica a cerca de 40 minutos a pé do pavilhão multiusos, mas há sempre a possibilidade de 

apanhar um Táxi – 253 525 252 – 253 194 890 – 917 324 213. 

http://cnjm13.weebly.com/
http://www.tempolivre.pt/pub/index.aspx?view=instalacoes&cat=1&subview=submenu&subcat=50
https://www.google.pt/maps/place/Pavilh%C3%A3o+Multiusos+de+Guimar%C3%A3es/@41.434473,-8.3049066,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4c05592a33b8ca2c!8m2!3d41.4352821!4d-8.3062367
http://www.rede-expressos.pt/
http://www.cp.pt/passageiros/pt
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O Local da Final  parques de estacionamento (total de 693 lugares) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área envolvente do Pavilhão Multiusos de Guimarães conta com 693 lugares grátis de estacionamento. Os autocarros devem estacionar no parque 1. 

 

Pavilhão 

Multiusos 

Autocarros 
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O Local da Final  pavilhão multiusos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

htpp://www.tempolivre.pt 
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O Local da Final  planta do pavilhão multiusos 

  

 

 

  

 

ZONA DE JOGO 

PE 

Convidados e Público 
Bancada B 

Legenda: 

A - Espaço reservado para os alunos de baixa visão/cegueira. 

B - Ponto de recolha dos alunos dos 1.º e 2.º ciclos, após jogarem. 

PE – Ponto de Encontro. 

Zona de Pré Jogo 
Bancada A 

B 

A       

http://cnjm13.weebly.com/
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A Sala de Jogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semáforo 

Gatos & Cães 

Rastros 

Avanço 

Produto 

Flume 

A Receção às equipas ocorre no piso 1 
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Planta da cidade de Guimarães 
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Atividades Paralelas  

A organização preparou um conjunto de atividades paralelas ao 13.º CNJM, sem inscrição ou marcação prévias, algumas 

das quais consistindo em sessões de duração limitada. Estas atividades estão organizadas em cinco áreas temáticas 

indicadas na tabela abaixo e serão realizadas no primeiro piso e no exterior do pavilhão multiusos. 

Tema Atividades Organização 

Ciência e Tecnologia 

• Biodiversidade Go Laboratório da Paisagem 

• Jogo de Identificação de Rochas e Minerais 

• Robots em ação 

Curtir Ciência- Centro de Ciência Viva 
de Guimarães 

• Jogos em Scratch; 

• Scratch com robôs; 

• Experiências interativas de eletricidade, magnetismo, solar e eólico; 

• Impressão 3D e demonstração CNC; 

• Desafio 

Departamento de Eletrónica, 
Mecanotecnia e Informática do 
Agrupamento de Escolas Francisco de 
Holanda 

• Atividades com drones 
Escola Secundária de Caldas das 
Taipas 

Vida Saudável e Bem estar 

• Serviço de bar – venda de produtos processados pelos alunos do Curso Profissional 
Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar 

Departamento de Biologia e Geologia 
do Agrupamento de Escolas Francisco 
de Holanda 

• Termalismo e Bem Estar 
Escola Secundária de Caldas das 
Taipas 

Atividade Física e Desporto • Mostra de Crossfit 

Departamento de Educação Física do 
Agrupamento de Escolas Francisco de 
Holanda 
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Ambiente 

• Eco-aula 

• Reciclagem e ambiente 
Laboratório da Paisagem 

• Reciclar com arte 
Agrupamento de Escolas D. Afonso 
Henriques 

• De eTuk em Guimarães BeeCoop 

Conhecer Guimarães 
Tradição e Cultura 

• Postais ilustrados Laboratório da Paisagem 

• Kahoot – “Conhecer Guimarães” 

Departamento de Eletrónica, 
Mecanotecnia e Informática do Agrup. 
de Escolas Francisco de Holanda 

• Animação Musical 
Escola Secundária de Caldas das 
Taipas 

• Doçaria regional 

Pastelaria Clarinha 
Casa Costinhas 
Doçaria Tem Que Dar 

• Tradição Académica de Guimarães - Nicolinas 
Associação dos Antigos Alunos do 
Liceu de Guimarães 

• Mostra de Artesanato e Bordados de Guimarães Oficina 

• Turismo de Guimarães Câmara Municipal de Guimarães 

• Jogo do Sapo 
Agrupamento de Escolas D. Afonso 
Henriques 

Divulgação • Banca de Divulgação 

Associação de Professores de 
Matemática 
Ludus 
Luduscience 
Sociedade Portuguesa de Matemática 
Universidade do Minho 

http://cnjm13.weebly.com/
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Resumo das Atividades Paralelas  

 

Laboratório da Paisagem 

 

• Biodiversidade Go  

Base de dados da Biodiversidade – que tem como base a catalogação e preservação da biodiversidade existente em Guimarães, através de um conjunto de 

ações que pretendem promover o envolvimento entre os que fazem ciência e o cidadão comum, potenciando alguns locais chave na cidade como “hotspots” 

da biodiversidade e criando neles estruturas informativas e lugares privilegiados para a observação de espécies. Esta atividade destina-se a todos os 

públicos.  

Será realizada no exterior do Pavilhão de Multiusos de Guimarães 

Horário: 10h00 às 12h00 

Nº de limite de participantes: 20 
 
 

• Postais Ilustrados 

Após uma breve contextualização teórica de três conceitos geográficos: o conceito de lugar, espaço e paisagem, os participantes serão divididos em grupos, 

numa primeira fase, sendo-lhes solicitada a montagem e ordenação cronológica dos postais de um local especifico de Guimarães. Numa segunda fase, cada 

participante é desafiado para a experiência com as imagens dos postais atuais como forma de conhecer/ pensar os sentidos espaciais da cidade de 

Guimarães. Os participantes, ao rasurar os postais expressarão a força imagética do olhar para a paisagem urbana, descobrindo novas perspetivas, 

elaborando novos sentidos de lugar e propondo a existência de uma outra cidade sobre a retratada.  

Horário: 10h00 às 12h00 
Nº de limite de participantes: 20 
 
 
 

http://cnjm13.weebly.com/
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• Eco-Aula 

Alertar os mais jovens para a problemática dos resíduos sólidos urbanos, ao mesmo tempo que se pretende evidenciar a necessidade de reduzir, reutilizar e 

reciclar os materiais presentes nos mesmos. 

Horário: 10h00 às 12h00 
Nº de limite de participantes: 20 
 
 

• Reciclagem & Ambiente 

Reciclar e reutilizar são as palavras de ordem porque valorizar os resíduos que produzimos é uma excelente forma de preservar o meio ambiente. Da 

construção de flores recicladas ou até à construção um vaso para plantar/semear uma muda de uma planta hortícola.  

Horário: 14h00 às 16h00 
Nº de limite de participantes: 20 
 

 

 

Curtir Ciência – Centro de Ciência Viva de Guimarães 

 

• Jogo de Identificação de Rochas e Minerais 

Com esta atividade pretende dar-se a conhecer a diversidade das rochas e dos minerais através de uma experiência de identificação interativa e dinâmica. 

Neste sentido desafiamos os participantes a percorrerem uma série de etapas de um jogo, que implica a análise de várias características morfológicas e 

estruturais das amostras rochosas, bem como das propriedades físicas de um conjunto de amostras de minerais. Este desafio consiste em duas chaves 

dicotómicas simplificadas que culmina com a identificação das rochas e dos minerais disponíveis, tornando esta atividade bastante lúdica, para além de 

educativa. 

Horário: 10h00 às 12h00 
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• Robots em ação 

 
Os Robots da secção de robótica do Curtir Ciência – Centro Ciência Viva de Guimarães associam a tradicional liberdade de conceção de construções da 

marca LEGO com a Eletrónica e a Informática, permitindo o controlo de motores em função de sinais recebidos de um ou mais sensores. Com esta atividade 

pretende dar-se a conhecer algumas funções dos robots bem como o seu caráter lúdico. Estarão disponíveis para interação dos participantes dois robots. O 

robot golfista que permite simular uma tacada de golf através de sensores de ultrassons, de pressão e um controlador de direção e o robot seguidor de luz 

que possui sensores que permitem a sua condução utilizando uma fonte luminosa.  

Horário: 14h00 às 16h00 
 
 
 

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda 

Departamento de Eletrónica, Mecanotecnia e Informática 

 

Atividades enquadradas no tema “Ciência e Tecnologia” 

• Jogos em Scratch 

Jogos variados para todos se divertirem, realizados em Scratch pelos alunos. 

Horário: às 10h00 e às 14h00 

• Scratch com robôs 

Demonstração de robôs com base no kit WEDO 2.0 da LEGO, programados através do Scratch. 

Horário: às 10h00 e às 14h00 
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• KAHOOT – “CONHECER GUIMARÃES”  

Um jogo, para dispositivos móveis, em tempo real, com perguntas e respostas sobre a cidade de Guimarães. 

Horário: às 11h00 e às 15h00 

• Dança robótica (Sessão de entrega de prémios) 

Horário: 17h00 

• ATIVIDADES PERMANENTES 

EXPERIÊNCIAS INTERATIVAS DE ELETRICIDADE, MAGNETISMO, SOLAR E EÓLICO. IMPRESSÃO 3D E DEMONSTRAÇÃO CNC. 

DESAFIO: RETIRE O FIO SEM RASGAR O PAPEL 

Departamento de Educação Física e Desporto 

• Mostra de Crossfit 

Departamento de Biologia e Geologia 

Curso Profissional Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar 

• A atividade insere-se nos conteúdos do curso e visa promover a criação de condições de trabalho prático em contexto de escola. Na sua preparação 

serão aplicados os conhecimentos adquiridos no processamento e controlo da qualidade de produtos alimentares. A integração, na atividade, de 

uma rede de produtos próprios, promovendo o empreendedorismo e uma cultura de boas práticas empresariais e comerciais, constituem também 

um objetivo desta participação. 

Serviço de bar – venda de produtos processados pelos alunos. 

Bebidas: chocolate quente, chá, café, sumos naturais, água; 

Crepes, bolos, folhados salgados, compotas, sandes variadas e saladas 

Câmara Municipal de Guimarães 

Divisão de Cultura e Turismo 

http://cnjm13.weebly.com/
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Oficina 

Mostra de artesanato e bordado de Guimarães 

Roda do Oleiro e artesãs 

Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques 

A Escola D. Afonso Henriques irá dar a conhecer e incentivar a jogar um jogo tradicional: “Jogo do Sapo”. Trata-se de um jogo com raízes nas feiras 

portuguesas. Pode jogar-se de forma individual ou em equipas. Os alunos envolvidos no XIII encontro de Jogos Matemáticos, terão oportunidade de 

conhecer as regras e jogar, sendo atribuídos prémios simbólicos aos jogadores que conseguirem mais pontos.  

A Escola D. Afonso Henriques dará ainda a conhecer o Projeto “Reciclar com arte”. A professora responsável e alguns alunos da escola darão a 

conhecer alguns objetos que se podem construir com material reciclado. 

 

Escola Secundária de Caldas das Taipas 

Os alunos da Escola Secundária de Caldas das Taipas irão proporcionar aos participantes e acompanhantes:  

• Sessões de demonstração de massagens às mãos, ao couro cabeludo e costas, no âmbito do tema "Termalismo e Bem Estar", pelos alunos do Curso 

de Termalismo. 

• Sessões de manipulação de "Drones", pelos alunos do Curso de Informática e Gestão. 

• Exibição do Clube de Rope Skipping das Taipas "Os Molinhas" (festa de encerramento e entrega de prémios). 

 

Cooperativa BeeCoop 

A mais recente valência da BeeCoop é a BeeTuk, que disponibiliza passeios ecológicos e inclusivos a bordo de um etuk, isto é, um tuk elétrico sem 
poluição do ar e sem poluição sonora, para além de adaptado para transportar pessoas com mobilidade reduzida. Assim, a BeeTuk pretende abarcar as 
áreas do ambiente sustentável e da inclusão, proporcionando estas experiências únicas, não só através de circuitos turísticos que pretendem dar a 
conhecer a cidade de Guimarães e arredores, mas também através da animação de eventos diversos, assim como a públicos desfavorecidos de 
instituições e associações locais. 

A Cooperativa propõe realizar passeios no exterior do pavilhão multiusos para os participantes no CNJM durante todo o evento. 

 

http://cnjm13.weebly.com/
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Contactos e endereços importantes 

13.º CNJM  

Em caso de dúvidas ou problemas contactar: 

• Organização do 13.º CNJM – cnjm13guimaraes@gmail.com 

• Professora Helena Ferreira – 917 239 215 

• Professora Célia Gama Lobo – 966 744 349 

• Página do 13.º CNJM - http://cnjm13.weebly.com 

 

Outros contactos 

• Bombeiros Voluntários de Guimarães – Avenida Dr. Alfredo Pimenta – 253 515 444 

• Hospital da Senhora da Oliveira – Rua dos Cutileiros, 114 – 253 540 330 

• Hospital da Luz Guimarães – Alameda dos Desportos, Santiago de Candoso, 4835-235 - 253420300 

• Polícia de Segurança Pública – Al. Dr. Alfredo Pimenta 4814-523 - 253 540 660 – 962 000 445 

• Polícia Municipal – Trav. da Senhora Aninhas – 253 421 222 

• Farmácia disponível mais próxima – Farmácia Castro Mendes, Rua de Moçambique, 98 4835-081 – 253 414 207 

• Táxis – 253 525 252 – 253 194 890 – 917 324 213 

http://cnjm13.weebly.com/
mailto:cnjm13guimaraes@gmail.com
http://cnjm13.weebly.com/
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Organização, promoção e apoios 

Entidades Organizadoras Locais 

Câmara Municipal de Guimarães  Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques 

 

 

 

Escola Secundária de Caldas das Taipas Universidade do Minho Centro de Ciência Viva de Guimarães  

  

 

 

 

Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda Multiusos de Guimarães  Laboratório da Paisagem                                                   

   

Parcerias 

http://cnjm13.weebly.com/
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Entidades Promotoras Nacionais 

 

 

Associação Ludus       Associação de Professores de Matemática 

 

 

 

 

 

 

Ciência Viva         Sociedade Portuguesa de Matemática 

 

 

 

http://cnjm13.weebly.com/
http://ludicum.org/cnjm/2015-2016-cnjm12
http://www.spm.pt/
http://ludicum.org/Associação
http://www.cienciaviva.pt/home/
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Parcerias e Apoios  

 

Galp Energia Berci – Desenho Têxtil Luduscience Arcol 

  

 
 

 

    
Oficina Pastelaria Clarinha Padaria das Trinas Decordesk 

 

 
 

 

Vilartex 
 

 

Endutex 

 

Escola Profissional 
CISAVE 

 

Ideal – Artes Gráficas 
 

 

http://cnjm13.weebly.com/
http://www.galpenergia.com/PT/Paginas/Home.aspx
http://www.luduscience.com/
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Associação Comercial e 
Industrial de Guimarães 

Sociedade Martins Sarmento Paço dos Duques de 
Bragança 

Museu de Alberto 
Sampaio 

  
 

 

    
Associação dos Antigos Alunos 

do Liceu Nacional de Guimarães 
União das Freguesias de 

Oliveira, S. Paio e S. Sebastião 
Castelo de Guimarães Direção Regional de 

Cultura do Norte 

 

 
 

 

    
Nogueira 

Materiais de Construção 
Hotel Fundador JMM Gonçalves Turipenha 

 
 

 

 

http://cnjm13.weebly.com/
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CineClube de Guimarães Casa Costinhas 
Bombeiros Voluntários 

de Guimarães 
Polícia de Segurança 

Pública 

 

   
    

Quality Tour 
Agência de Viagens e Turismo 

Farmácia Castro Mendes 
Associação Artística da 

Marcha Gualteriana 
BeeCoop 

 
  

 

    

    
Arcov Almeida & Neves Supermercados Bolama  

  
  

 

 

 

http://cnjm13.weebly.com/
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• Agrupamento de Escuteiros de 

Nespereira 

• Agrupamento de Escuteiros de Moreira 

de Cónegos 

• Agrupamento de Escuteiros de S. 

Dâmaso 

• Riverprofile - Unipessoal, Lda • Grupo Cultural e Recreativo Trovadores 

do Cano 

• Seminário do Verbo Divino 

• Doçaria Tem Que Dar   

 
 
Nota Final 

 

A organização não pode deixar de agradecer aos cerca de 150 voluntários que emprestaram uma imensa alegria a esta 

realização e que foram inexcedíveis no seu empenho, determinação e vontade, e sem os quais não seria possível a 

realização de tão grande evento. 

 

Um grande bem haja para todos e para cada um. 

 

A Organização 

http://cnjm13.weebly.com/

