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Para apoiar a integração do(a)s novo(a)s Investigador(a)s, a Escola de Psicologia (EPsi) 

da Universidade do Minho criou um guia ou “manual de sobrevivência”. Trata-se de um 

conjunto de informações úteis a qualquer Investigador(a) recém-chegado(a) a esta 

academia.  

Esperamos que este Manual de Acolhimento possa ser o seu guia ao longo dos próximos 

anos na nossa Escola e Universidade! 
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I. Mensagens de boas-vindas  

  

a. Presidente da Escola de Psicologia (EPsi) 

 

 

 

 

Professor Doutor Miguel Gonçalves 

E-mail: mgoncalves@psi.uminho.pt 

Website: 

https://www.psi.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/userinfo.as

px?p=1651 

Bem-vindo(a) ao Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi), 

Na qualidade de Presidente da Escola de Psicologia (EPsi), na qual o CIPsi está sediado, 

quero dar-lhe as boas-vindas e fazer votos de que a sua integração no Centro seja um 

sucesso. O nosso Centro caracteriza-se pela excelência da sua produção científica, mas 

é vital que aqui se sinta “em casa”, sentindo-se em pleno, membro da comunidade 

“EPsi/UMinho". Na EPsi temos a política de envolver os investigadores, à medida das 

suas disponibilidades e interesses, em todas dimensões da vida da Escola. E estamos 

completamente disponíveis para contribuir para que esta integração seja um sucesso, 

potenciando assim a sua investigação e a qualidade da investigação que o Centro produz.  

 

Miguel Gonçalves  

mailto:mgoncalves@psi.uminho.pt
https://www.psi.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/userinfo.aspx?p=1651
https://www.psi.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/userinfo.aspx?p=1651


 

 

b. Diretora do Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) 

 

 

 

 

 

Professora Doutora Bárbara Figueiredo 

E-mail: bbfi@psi.uminho.pt 

Website: 

https://www.psi.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/userinfo.as

px?p=1654 

 

É com grande entusiasmo e apreço que o(a) acolhemos no Centro de Investigação em 

Psicologia (CIPsi) da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. Seja muito bem-

vindo(a) entre nós! 

Agradecemos a sua confiança no CIPsi. Em resposta, proveremos o que estiver ao nosso 

alcance para estimular e suster a excelência da investigação que se propõe realizar. 

Desejamos que a sua estadia corresponda a um momento inspirador da sua vida pessoal 

e profissional. Procuraremos assegurar as melhores condições para continuarmos a 

realizar o nosso objetivo comum: progredir, inovar e disseminar a investigação em 

Psicologia.  

Esta minha mensagem é também a da comissão diretiva, dos gestores de ciência, assim 

como de toda a comunidade CIPsi que se congratula em recebê-lo(a). 

 

Bárbara Figueiredo 

 

mailto:bbfi@psi.uminho.pt
https://www.psi.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/userinfo.aspx?p=1654
https://www.psi.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/userinfo.aspx?p=1654


 

 

c. Representante dos Investigadores 

 

 

 

 

 

Doutora Sandra Carvalho  

Email: sandrarc@psi.uminho.pt 

Website: 

https://www.psi.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/userinfo.as

px?p=5891 

 

É com enorme satisfação que te damos as boas-vindas à Escola de Psicologia (EPsi) e 

ao Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) da Universidade do Minho. 

O meu nome é Sandra Carvalho, sou Investigadora Auxiliar nesta instituição desde 2017, 

sou membro da Comissão Diretiva do CIPsi e do Conselho Científico da EPsi, enquanto 

representante dos Investigadores.  Mas a minha história aqui começou há vinte anos. 

Terminei a Licenciatura em Psicologia no ano 2005, a especialização em Psicologia 

Clínica em 2007 e o Doutoramento em Psicologia Clínica 

(neuropsicologia/psicofisiologia) em 2011. A minha, já longa, história nesta casa faz-me 

conhecer bem a instituição e aqueles que nela trabalham, e por quem tanto apreço 

tenho. 

O teu contributo e integração na nossa equipa de investigadores é muito importante e 

queremos que te sintas acolhido(a) e integrado(a) e com tal, deixo toda a minha 

disponibilidade para que me possas contatar sempre que precisares. 

 

Sandra Carvalho 

 

mailto:sandrarc@psi.uminho.pt
https://www.psi.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/userinfo.aspx?p=5891
https://www.psi.uminho.pt/pt/_layouts/15/UMinho.PortaisUOEI.UI/Pages/userinfo.aspx?p=5891


 

 

II. Apresentação da Escola de Psicologia (EPsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundada em 2009, a EPsi é uma Unidade Orgânica permanente de ensino e investigação 

que goza de autonomia científica, pedagógica, cultural e administrativa. Está sediada no 

campus de Gualtar, em Braga, Edifício 14. 

A Escola de Psicologia estrutura-se em subunidades, correspondentes a células básicas 

de operacionalização da matriz científico-pedagógica da Universidade, de acordo com 

domínios do conhecimento e área de atividade. São subunidades orgânicas da Escola de 

Psicologia os seus dois Departamentos e o Centro de Investigação. 

 

Site: https://www.psi.uminho.pt 

 

 

https://www.psi.uminho.pt/


 

 

a. Missão da EPsi 

A missão da EPsi visa:  

 contribuir para o progresso científico da Psicologia, concebida como ciência que 

estuda o comportamento humano nas suas múltiplas formas e contextos, em toda a 

sua complexidade e diversidade, utilizando para o efeito uma pluralidade de métodos 

científicos e abordagens conceptuais;  

 transmitir o conhecimento científico sobre a Psicologia, contribuindo assim para 

formar cientistas e profissionais que possam expandir a base de conhecimentos da 

Psicologia e aplicar os seus princípios com rigor científico e sentido ético, em 

benefício da sociedade. 

 

b. Estrutura funcional da EPsi 

 

 



 

 

c. Subunidades 

A Escola de Psicologia apresenta três subunidades:  

 

 Departamento de Psicologia Aplicada (DPA): Coadjuva a Escola de Psicologia 

na sua missão de contribuir para o progresso científico da Psicologia e transmitir o 

conhecimento científico sobre a Psicologia. O DPA desenvolve a sua ação em três 

vertentes autónomas, mas articuladas: ensino, investigação e interação com a sociedade. 

Ao nível do ensino, o DPA é responsável, em conjunto com o Departamento de Psicologia 

Básica da Escola de Psicologia, pela organização e lecionação das ofertas educativas da 

escola. A interação com a sociedade, realizada de múltiplas formas pelo DPA, tem como 

instrumento fundamental a Associação de Psicologia da UMinho (APsi). Através desta 

Associação, o DPA desenvolve atividades de consulta psicológica, de consultadoria, de 

avaliação, de intervenção, etc., prestando serviços a múltiplas entidades internas e 

externas à Universidade. O DPA, através do APsi, desenvolve ainda atividades de apoio 

ao ensino dos alunos de Mestrado em Psicologia e atividades de investigação, 

abrangendo alunos de Mestrado e de Doutoramento. 

Diretora: Professora Doutora Isabel Soares 

 

 Departamento de Psicologia Básica (DPB): Coadjuva a Escola de Psicologia na 

sua missão de contribuir para o progresso científico e transmissão de conhecimento 

científico sobre a Psicologia. O DPB desenvolve a sua ação em três vertentes articuladas: 

ensino, investigação e interação com a sociedade. Ao nível do ensino, o DPB é 

responsável, em conjunto com o Departamento de Psicologia Aplicada da Escola de 

Psicologia, pela organização e lecionação da Licenciatura em Psicologia. O DPB é ainda 

autonomamente responsável pelo Mestrado em Cognição Humana, pelo Mestrado 

Interuniversitário de Neuropsicologia Clínica e Experimental e pelo Doutoramento em 

Psicologia Básica. A interação com a sociedade, realizada de múltiplas formas, assume 



 

 

particular expressão na divulgação científica em palestras para os mais diversos públicos 

e na intervenção associada ao treino e reabilitação de processos psicológicos básicos. 

Finalmente, o DPB desenvolve ainda atividades de investigação, alicerçadas em três 

laboratórios – Aprendizagem e Comportamento Animal, Cognição Humana e 

Neurociência Psicológica – unidades de treino, desenvolvimento e consolidação de 

conhecimentos da Psicologia Básica e de aplicação de princípios de rigor científico e 

sentido ético, e que integram alunos de graduação e pós-graduação, para além de um 

conjunto alargado de investigadores em fases diferentes dos seus percursos de 

investigação.  

Diretor: Professor Doutor Pedro B. Albuquerque 

 

 

 Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi): O Centro de Investigação em 

Psicologia (CIPsi) é a Unidade de Investigação da Escola de Psicologia da Universidade 

do Minho. O seu principal objetivo é o desenvolvimento e a disseminação de 

conhecimento científico nas áreas da Psicologia Básica e Psicologia Aplicada. O CIPsi 

inclui atualmente mais de 50 investigadores juniores e seniores, assim como docentes e 

investigadores de carreira. Em média, por ano, o CIPsi publica mais de 150 artigos em 

revistas científicas de elevado impacto, recebe mais de 2.500 citações e tem um 

financiamento superior a 4 milhões de euros em projetos de investigação e atividades de 

transferência de conhecimento. Progressivamente reconhecido por diferentes painéis 

como um centro de investigação de excelência, o CIPsi tem ocupado um lugar de grande 

destaque a nível nacional e internacional, nos últimos 10 anos.  

Diretora: Professora Doutora Bárbara Figueiredo 

 

 

 



 

 

 

d. Unidades de Investigação do CIPsi 

 

São 8 as unidades de investigação que constituem o CIPsi, cada uma das quais 

constituídas por linhas de investigação.  

 
 Aprendizagem, Instrução e Carreira  

(coordenadora: Mª do Céu Taveira |ceuta@psi.uminho.pt) 

o Aprendizagem Autorregulada (coordenador: Pedro Rosário | 

prosario@psi.uminho.pt) 

o Desenvolvimento de Carreira (coordenadora: Mª. Céu Taveira | 

ceuta@psi.uminho.pt) 

o Linguagem, Leitura e Escrita (coordenadora: Iolanda Ribeiro | 

iolanda@psi.uminho.pt)   

o Problemas de Comportamento (coordenador: João Lopes | 

joaols@psi.uminho.pt) 

 

 Cognição Humana  

(coordenador: Pedro Albuquerque | pedro.b.albuquerque@psi.uminho.pt) 

o Evolução e Tomada de Decisão (coordenadora: Joana Arantes | 

joana.arantes@psi.uminho.pt) 

o Memória Humana (coordenador: Pedro Albuquerque) 

pedro.b.albuquerque@psi.uminho.pt 

o Psicolínguística (coordenadora: Ana Paula Soares | 

asoares@psi.uminho.pt) 

 

 



 

 

 Comportamento e Aprendizagem Animal  

(coordenador interino: Pedro Albuquerque) 

o Comportamento e Aprendizagem Animal 

 

 Desenvolvimento e Psicopatologia  

(coordenadora: Isabel Soares | isoares@psi.uminho.pt) 

o Adultos e Envelhecimento (coordenador: José Ferreira Alves | 

alves@psi.uminho.pt) 

o Bebés e Crianças (coordenadora: Carla Martins |  

cmartins@psi.uminho.pt) 

o Desenvolvimento Positivo (coordenadora: Teresa Freire | 

tfreire@psi.uminho.pt) 

o Família e Desenvolvimento (coordenadora: Bárbara Figueiredo | 

bbfi@psi.uminho.pt) 

o Vinculação e Parentalidade (coordenadora: Isabel Soares | 

isoares@psi.uminho.pt) 

 

 Neurociência Psicológica  

(coordenadora: Adriana Sampaio | adriana.sampaio@psi.uminho.pt) 

o Neurociência Psicológica 

 

 Psicoterapia e Psicopatologia  

(coordenadora: Sónia Gonçalves | sgoncalves@psi.uminho.pt) 

o Perturbações Alimentares e Obesidade (coordenador: Paulo Machado | 

pmachado@psi.uminho.pt) 

o Processos de Mudança em Psicoterapia (coordenador: Miguel Gonçalves 

mgoncalves@psi.uminho.pt) 



 

 

o Relação Terapêutica (coordenadora: Eugénia Ribeiro) 

 

 Saúde, Bem-estar e Rendimento  

(coordenadora: Maria da Graça Pereira | gracep@psi.uminho.pt) 

o Adaptação e Rendimento (coordenador: Rui Gomes | 

rgomes@psi.uminho.pt) 

o Saúde Familiar e Doença (coordenadora: Maria da Graça Pereira) 

 

 

 Vítimas, Ofensores e Sistema de Justiça  

(coordenadora: Ângela Maia | angelam@psi.uminho.pt) 

o Experiências Adversas e Traumáticas (coordenadora: Ângela Maia) 

o Ofensores e Sistema Legal (coordenador: Rui Abrunhosa | 

rabrunhosa@psi.uminho.pt) 

o Violência, Transgressão e Ofensores de Mulheres (coordenadora: 

Luísa Saavedra | lsaavedra@psi.uminho.pt) 

o Vitimologia e Sistema de Justiça (coordenadora: Marlene Matos | 

mmatos@psi.uminho.pt) 

 

Site: https://www.psi.uminho.pt/pt/cipsi/ 

  

https://www.psi.uminho.pt/pt/cipsi/


 

 

e. Oferta formativa da EPsi 

 1º Ciclo - Licenciatura/Mestrado Integrado em Psicologia 

https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/1-ciclo/Paginas/default.aspx 

 

 Mestrados de Acesso à Profissão de Psicólogo 

https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/2-ciclo 

o Mestrado em Cognição Humana 

o Mestrado em Psicologia Aplicada 

o Mestrado em Psicologia Clínica e Psicoterapia de Adultos 

o Mestrado em Psicologia Clínica na Infância e Adolescência 

o Mestrado em Psicologia do Trabalho e das Organizações 

o Mestrado em Psicologia da Educação 

o Mestrado em Psicologia da Justiça 

o Mestrado Interuniversitário em Neuropsicologia Clínica e Experimental 

 

 Mestrados Outros Públicos 

o Mestrado em Temas da Psicologia da Educação 

 

 Doutoramento em Psicologia Aplicada 

https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/dpa/Paginas/default.aspx 

 

 Doutoramento em Psicologia Básica 

https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/Doutoramento_em_Psicologia_Basica 

 

 Outra formação 

o Curso de Estudos Avançados em Métodos, Técnicas e Práticas de Investigação 

em Psicologia 

https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/Outra-Formacao/cea/Paginas/default.aspx 

https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/1-ciclo/Paginas/default.aspx
https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/2-ciclo
https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/dpa/Paginas/default.aspx
https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/Doutoramento_em_Psicologia_Basica
https://www.psi.uminho.pt/pt/ensino/Outra-Formacao/cea/Paginas/default.aspx


 

 

III. Contactos e informações gerais da EPsi 

 

Presidência [piso 0] 

Secretariado da Presidência | secpresidencia@psi.uminho.pt 

 

Secretário da Escola [piso 0] 

 

 

 

 

 

Secretaria Financeira | sec_financeira@psi.uminho.pt | [piso 0] 

   

 

 

 

 

 

 

 

António Lourenço | lourenco@psi.uminho.pt  
     tel.: 253 601 386 

 

Sandra Silva | sandras@psi.uminho.pt  
             tel.: 253 604 683 
 

Tatiana Silva | tatianasilva@psi.uminho.pt  
            tel.: 253 601 397 



 

 

 

Secretaria Pedagógica | sec_pedagogica@psi.uminho.pt | [piso 0] 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ana Rita Sousa |ana.rita@psi.uminho.pt 
tel.: 253 601 385 

Graça Silva | gsilva@psi.uminho.pt  
         tel.: 253 604 220 

 

Lourdes Mesquita | lmesquita@psi.uminho.pt   
                                  tel.: 253 604 676 



 

 

Serviços Técnicos 

 

Apoio técnico/informático [piso 0] 

 

 

 
 

 

 

Comunicação e Imagem / Gestão de Espaços [piso 1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Macedo | fborges@psi.uminho.pt  
                     tel.: 253 604 674 

José Brandão | jbrandao@psi.uminho.pt  
                           tel.: 253 601 395 



 

 

Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) | cipsi@psi.uminho.pt | 
[piso 1] 

  Gestores de Ciência 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Informações gerais de acolhimento e modo de funcionamento; apoio de candidaturas a 

fontes de financiamento; gestão de projetos ID; gestão de processos de recrutamento e 

seleção de recursos humanos (bolseiros e investigadores); apoio às atividades de 

investigação, nomeadamente de divulgação e disseminação de resultados; emissão de 

declarações relacionadas com projetos de investigação e bolsas; apoio na comunicação 

com entidades financiadoras.  

  

Pedro Rodrigues | pedro.rodrigues@psi.uminho.pt   
    tel.: 253 604 223 

 

Bruno Aragão | brunoaragao@psi.uminho.pt  
               tel.: 253 604 223 

            [Em Comissão de Serviço] 
 



 

 

IV. Associação de Psicologia da Universidade do Minho (APsi) 

 

Presidente da Direção 

 

 

Secretariado  

 

Suporte administrativo – Pólo de Braga 

 

 

 

 

 

Suporte administrativo – Pólo de Guimarães 

 

 

 

Professora Doutora Adriana Sampaio  
adriana.sampaio@psi.uminho.pt | tel.: 253 604 613 
 

Ana Cláudia Martins  
apsi@psi.uminho.pt | tel.: 253 604 245/681 
 

Joana Teixeira 
apsigmr@apsi.uminho.pt| tel.: 253 512 078 
 



 

 

A APsi-UMinho é a estrutura que materializa a vertente de Interação com a Comunidade 

da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. A APsi-UMinho assenta em três pilares 

organizativos: a Unidade de Intervenção Psicológica, a Unidade de Formação e 

Desenvolvimento Profissional e a Unidade de Projetos e Inovação, de acordo com as 

principais áreas de intervenção aplicada representadas na Escola. Nesse sentido, 

pretende constituir-se como um pólo de prestação e disseminação de serviços, 

conhecimento e know how, configurando vários cenários de abertura à sociedade, sob a 

forma de supervisão, formação, difusão e desenvolvimento de diferentes projetos de 

investigação-ação e intervenção comunitária nos diferentes domínios da Psicologia.  

Constitui ainda uma plataforma essencial de apoio aos projetos de ensino da Escola 

(Mestrados e Doutoramentos). 

Mais informações em: https://apsi.uminho.pt/ 

V. Conselho de Ética da Universidade do Minho  

O Conselho de Ética da Universidade do Minho (CEUMinho), criado no âmbito dos 

Estatutos da UMinho, é um órgão de consulta da Universidade de apoio à conceção e 

acompanhamento de políticas e ações de salvaguarda dos princípios éticos e 

deontológicos nas áreas da investigação científica, do ensino, da interação com a 

sociedade e do funcionamento geral da Universidade, de acordo com o estabelecido no 

artigo 70.º dos referidos Estatutos. De acordo com o disposto no artigo 71.º dos Estatutos 

da Universidade, compete ao CEUMinho pronunciar-se sobre questões éticas que lhe 

sejam colocadas pelo Conselho Geral e pelo Reitor, bem como propor códigos de 

conduta, diretrizes, recomendações, pareceres e ações de reflexão e debate na sua área 

de intervenção e nas diversas vertentes da missão da Universidade. Compete ainda ao 

CEUMinho emitir pareceres de avaliação ética sobre projetos de I&D, designadamente 

todas as atividades que envolvam, sob qualquer forma, pessoas, animais ou material 

biológico de origem humana ou animal.  

https://apsi.uminho.pt/


 

 

No âmbito da CEUMinho, existem três comissões especializadas, das quais destacamos 

as que se adequam à atividade de investigação desenvolvida na EPSI: 

 Comissão de Ética para a Investigação em Ciências Sociais e Humanas 

(CEICSH): 

CEUMinho/CEICSH 

Universidade do Minho 

Campus de Gualtar 

Complexo Pedagógico II, Piso 0 

4710-057 Braga 

Tel:(+351) 253 601 700 

E-mail: ceicsh@reitoria.uminho.pt 

 Site: https://www.uminho.pt/PT/uminho/Etica/comissoes-

especializadas/Paginas/CEICSH.aspx 

 Comissão de Ética para a Investigação em Ciências da Vida e da Saúde 

(CEICVS): 

CEUMinho/CEICVS 

Universidade do Minho 

Campus de Gualtar 

Complexo Pedagógico II, Piso 0 

4710-057 Braga 

Tel:(+351) 253 601 700 

E-mail: ceicvs@reitoria.uminho.pt

Site:https://www.uminho.pt/PT/uminho/Etica/comissoes 

especializadas/Paginas/CEICVS.aspx 

Os projetos de investigação devem ser submetidos a uma das comissões de ética 

referidas para serem analisados e ser emitido parecer. O pedido de parecer à comissão 

de ética deve ser realizado em articulação com o CIPsi. Deve contatar o CIPSi e requerer 

https://www.uminho.pt/PT/uminho/Etica/comissoes-especializadas/Paginas/CEICSH.aspx
https://www.uminho.pt/PT/uminho/Etica/comissoes-especializadas/Paginas/CEICSH.aspx
mailto:ceicvs@reitoria.uminho.pt
https://www.uminho.pt/PT/uminho/Etica/comissoes%20especializadas/Paginas/CEICVS.aspx
https://www.uminho.pt/PT/uminho/Etica/comissoes%20especializadas/Paginas/CEICVS.aspx


 

 

uma declaração de enquadramento, apoio e viabilidade do projeto. Essa declaração será 

adicionada ao processo aquando da formalização de pedido de avaliação à Comissão de 

Ética.   

 

VI. USAPI – Unidade de Serviços de Apoio a Projetos de Investigação 

A Unidade de Serviços de Apoio a Projetos de Investigação constitui uma Unidade de 

Serviço da Universidade do Minho e funciona como uma estrutura de apoio à captação 

de financiamento externo para o desenvolvimento de atividades I&D e mobilidade de 

investigadores. 

 

Desenvolve o seu trabalho a dois níveis prioritários: numa perspetiva de divulgação e 

promoção da informação relativa a oportunidades de financiamento de atividades de I&D 

enquadradas nos mecanismos de financiamento nacionais, europeus e internacionais; e 

numa perspetiva de suporte técnico à elaboração e preparação de candidaturas até à 

respetiva aprovação. 

 

Secretaria/geral 

Tel: (+351) 253 604 500 

E-mail: usapi@usapi.uminho.pt 

Site: http://www.gap.uminho.pt/ 

 

As candidaturas de projetos de investigação devem ser submetidas à USAPI pelo CIPsi, 

preferencialmente antes da submissão à entidade financiadora. 

 

 

 

 

http://www.gap.uminho.pt/


 

 

VII. Mapa do campus de Gualtar 

 

 

 

Mais informações em: https://whereis.uminho.pt/ 

 

 

 

 

 

https://whereis.uminho.pt/


 

 

VIII. Investigadores Estrangeiros 

 

Número de Identificação Fiscal (NIF) 

O investigador estrangeiro deverá solicitar logo que possível o seu NIF em: 

 

Autoridade Tributária e Aduaneira 

Loja do Cidadão de Braga 

Rua dos Granjinhos n.º 6  

4704-575 Braga 

Telefone: 707 24 11 07 

 

Número de Identificação de Segurança Social (NISS) 

Deverá solicitar o seu NISS em: 

 

Segurança Social    Segurança Social 

Loja do Cidadão de Braga   Praça da Justiça  

Rua dos Granjinhos n.º 6     ou   4714-505, Braga 

4704-575 Braga     Telefone: 808 266 266 

Telefone: 707 24 11 07  



 

 

Sistema Nacional de Saúde 

Deverá registar-se no Sistema Nacional de Saúde (SNS) para usufruir dos serviços de 

saúde nacionais. Para isso, deverá ir a um Centro de Saúde Local com documento de 

autorização de residência válido. 

 

 

Autorização de residência 

Anualmente, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deverá renovar o seu 

documento de autorização de residência. Informações em www-sef.pt ou em:  

 

 Loja do Cidadão de Braga 

 Rua dos Granjinhos, nº 6 

 4700-352 BRAGA 

 Telefone: 253 205 798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX. Perguntas Frequentes 

 

Sabemos que são muitas as perguntas que tem neste momento e muito mais surgirão 

nestes primeiros tempos. Reunimos aqui as questões que normalmente surgem, 

abarcando assuntos diversos.  

 

Onde fica localizada a Reitoria da Universidade do Minho? 

A Reitoria da Universidade está instalada no centro da cidade de Braga – num edifício do 

século XVIII situado no Largo do Paço, ainda que o Reitor tenha gabinetes nos campi de 

Gualtar, em Braga e de Azurém, em Guimarães. A Reitoria integra o Reitor, Vice-Reitores 

e Pró-Reitores, incluindo ainda um conjunto de serviços de apoio ao Reitor e à dimensão 

institucional das atividades da Universidade. 

 

Qual o horário de atendimento dos Serviços Académicos? 

O horário de atendimento dos Serviços Académicos (secretaria de Gualtar) depende do 

dia da semana: 

Segundas e Sextas-feiras: 09h00 - 12h00 e 14h00 - 17h00 

Quartas-feiras: 9h00 - 12h00 

Terças e Quintas-feiras: 14h00 - 20h00 

 

Onde é a Secretaria da EPsi? Qual o horário de funcionamento? 

A secretaria da EPsi funciona no piso 0 do edifício 14 e o seu horário de funcionamento 

é de segunda-feira a sexta-feira, das 09h00 - 12h30 e das 14h00 -17h30. 

 

Até que horas está aberta a Biblioteca? Quantos livros posso requisitar em 

meu nome e durante que período? 



 

 

Os Serviços de Documentação da Universidade do Minho (SDUM) integram várias 

bibliotecas: a BGUM - Biblioteca Geral da Universidade do Minho; a BPG - Biblioteca da 

Universidade do Minho em Guimarães; a BCE - Biblioteca de Ciências de Educação; a 

BEC - Biblioteca do Edifício dos Congregados; a BECS - Biblioteca da Escola de Ciências 

da Saúde; e o CDEUM - Centro de Documentação Europeia da Universidade do Minho; 

entre outras. Tem ainda ao seu dispor o acesso à Biblioteca Digital.  

Os horários variam em função da biblioteca e em função da época do ano, por isso, 

sempre que necessite de recorrer a alguma, deve consultar o site 

http://www.sdum.uminho.pt/.  

O empréstimo de publicações implica sempre a apresentação do cartão de identificação 

do utilizador e a assinatura de uma requisição, a fornecer pela biblioteca, no ato do 

empréstimo. O empréstimo para leitura domiciliária realiza-se por um período variável, 

entre 3 e 14 dias, de acordo com o estatuto das publicações. Encontrará outras 

informações relevantes no site.  

 

 

Onde posso comprar as senhas da cantina? Qual o horário de funcionamento? 

O Departamento Alimentar da Universidade do Minho compreende todas as unidades 

alimentares de apoio à população universitária, nos polos de Braga e Guimarães. Dele 

fazem parte, não só as cantinas (de Gualtar, St. Tecla e Azurém), como os bares 

(distribuídos pela Universidade), o Restaurante Universitário de Gualtar e o Restaurante 

Universitário de Azurém.  

Pode comprar senhas avulso ou em packs de 10 senhas (usufruindo assim de um 

desconto). Pode comprar a senha para a refeição no próprio dia. No entanto existem 

exceções: no caso da senha ser vegetariana deve comprar com antecedência e no 

momento da compra indicar o dia e tipo de refeição (se é almoço ou jantar). Pode 

comprar as senhas nos bares da universidade e na cantina.  



 

 

O horário normal de funcionamento da cantina é entre as 12h:00 - 14h:00 e as 19h:00 

- 20h:30.  

 

Existe na Universidade algum local onde possa adquirir ou carregar um passe 

dos TUB (Transportes Urbanos de Braga)? 

Sim, no Gabinete de Apoio ao Aluno da Associação Académica da Universidade do Minho, 

no polo de Gualtar. Localiza-se no Edifício 2, junto ao Bar e aí pode comprar ou carregar 

passe, comprar bilhetes, etc.  

 

 

Onde posso tirar fotocópias na Universidade? 

No Campus de Gualtar há um serviço de reprografia, onde pode tirar cópias, imprimir, 

encadernar trabalhos, comprar material escolar, etc. Este serviço está aberto ao público 

das 09h00 até às 18h00, em época letiva.  

 

Se precisar de um médico ou psicólogo, onde me devo dirigir? 

A Universidade do Minho dispõe de um serviço de consultas de apoio médico ou de apoio 

psicológico, prestado por médicos e psicólogos contratados pelos SASUM, destinado aos 

alunos deslocados, do 1º 2º e 3º ciclos da Universidade do Minho. Para mais informação 

consulte o site dos Serviços de Ação Social (SASUM) em http://www.sas.uminho.pt/. 

 

Um aluno estrangeiro também pode recorrer ao Serviço Nacional de Saúde (SN). Para 

mais informação consulte o site dos serviços do Ministério da Saúde em: 

https://servicos.min-saude.pt/utente/Info/SNS/Foreigners 

 

 

http://www.sas.uminho.pt/
https://servicos.min-saude.pt/utente/Info/SNS/Foreigners


 

 

Existem bancos no Campus de Gualtar? 

Sim. No Campus de Gualtar há uma agência da Caixa Geral de Depósitos (em frente ao 

Edifício 3).  

 

Posso aceder à UMinho-Net via VPN ? 

Sim. O serviço de acesso remoto via VPN, disponibilizado pela UMinho, permite o acesso 

seguro à UMinho-Net (rede de comunicações da UM) aos membros da comunidade 

académica, independentemente do local onde se encontrem, interno ou externo à 

Universidade.  

Para obter informações como configurar este serviço consulte : 

http://www.scom.uminho.pt/Default.aspx?tabid=7&pageid=31&lang=pt-PT 

http://www.scom.uminho.pt/Default.aspx?tabid=7&pageid=31&lang=pt-PT


 

 

X. Contactos Úteis 

 
1. Serviços Centrais 

 
Universidade do Minho (UMinho)  

253 604 100, 253 601 100 

http://www.uminho.pt/ 

 

Unidade de Serviços de Gestão Académica (USGA) 

253 604 110 

usga@usga.uminho.pt  

 

Serviços de Ação Social (SASUM) 

253 601 450 

sas@sas.uminho.pt 

http://www.sas.uminho.pt 

 

Unidade de Serviços de Apoio às Atividades de Educação (USAAE) 

253 601 335/6 

usaae@usaae.uminho.pt   

http://www.gpi.uminho.pt 

 

Unidade de Serviços de Apoio à Internacionalização (USAI) 

253 604505/7/8 

usai@usai.uminho.pt  

 

 

 

mailto:sri@sri.uminho.pt


 

 

Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas (USDB) 

253 604 150 

usdb@usdb.uminho.pt 

 

Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM) 

253 273 359 

aaum@aaum.pt 

 

 

2. Escola de Psicologia 

 

Secretaria Geral da EPsi 

253 604 220 / 252 604 683 

secescola@psi.uminho.pt 

http://www.psi.uminho.pt 

 

Conselho Pedagógico da EPsi 

cpedagogico@psi.uminho.pt 

 

Direção dos Programas de Doutoramento 

doutoramento_aplicada@psi.uminho.pt  / doutoramento_basica@psi.uminho.pt 

 

Associação dos Estudantes de Psicologia (AEPUM) 

253 604 234  

aepum@psi.uminho.pt 

 

 



 

 

Suporte Técnico  

253 604 674  

suporte@psi.uminho.pt 

 

Serviço de Comunicação e Imagem / Gestão de Espaços  

253 601 395    

epsi-divulgacao@psi.uminho.pt 

 

Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) 

253 604 223  

cipsi@psi.uminho.pt 

 

XI. Outras Informações Úteis 

 

Loja do Cidadão 

A Loja do Cidadão oferece um Balcão Multiserviços, que proporciona um atendimento 

multifuncional e generalista para serviços, proporcionando uma interação única e rápida. 

Alguns dos serviços presentes: EDP – Eletricidade de Portugal; AGERE - Empresa de 

Águas, Efluentes e Resíduos de Braga; ATA - Autoridade Tributária e Aduaneira 

(Finanças); SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

Obs.: O atendimento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras funciona exclusivamente 
por marcação. As marcações podem ser realizadas através do Centro de Contacto do 
SEF (disponível das 9:00 às 17:30 através do – 808 202 653 (rede fixa) ou 808 962 
690 (rede móvel) ou através do site www.sef.pt. 

 

Rua dos Granjinhos 6 | 4704-575 Braga 
300 003 990   

HORÁRIO | Dias úteis: das 08:30h às 19:30h; Sábados: das 09:30h às 15:00h 

 

 

file:///C:/Users/f3046/Desktop/www.sef.pt


 

 

Transportes Urbanos de Braga 

Informação sobre horários e rotas, pontos de vendas e informações sobre os preços aqui: 

https://tub.pt/ 

 +351 253 606 890 

Podes adquirir um passe de autocarro no Gabinete de Apoio ao Estudante da Associação 

Académica da Universidade do Minho, no campus de Gualtar. Está localizado no edifício 

2, ao lado do bar. 

 

Transporte do Campus de Gualtar para o Campus de Azurém  

Encontrarás autocarros na Universidade do Minho operados pela Associação Acadêmica 

da Universidade (AAUM). 

+351 253 510 156 / +351 253 601 990  

transportes@aaum.pt 

www.aaum.pt/servicos/aaum/transportes 

 

GetBus | Transporte Braga ←→– Aeroporto Sá Carneiro (Porto) 

253 262 371 

https://www.getbus.eu/pt/ 
 

Horário de Atendimento: 

Segunda a Sexta 8h00 - 19h00 

Sábado, Domingo e Feriados 9h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00 
 

Supermercado 

O supermercado mais próximo da universidade é o “Pingo Doce”. Este supermercado 

fica dentro do Shopping Center “Braga Parque”. O Shopping tem muitas lojas, 

restaurantes e também salas de cinema. Demora 12 minutos a pé da Universidade. 

Outras superfícies comerciais são encontradas nas imediações da Universidade. 

https://tub.pt/
mailto:transportes@aaum.pt
http://www.aaum.pt/servicos/aaum/transportes
https://www.getbus.eu/pt/


 

 

Horário de funcionamento:  

Supermercado: 09h às 23h.; domingos 09h às 22h. 

Lojas: 10h às 23h; Sextas-feiras sábados e vésperas de feriados 10h às 24h;  

Restaurantes: 10h às 24h; 

Cinemas: das 13h às 00h45. 

 

Farmácia 

A farmácia mais próxima da Universidade é a Farmácia de Gualtar, Rua das Lameiras, 

74 - 10 minutos a pé. 

Nota: Se precisa saber quais as farmácias que estão abertas em um determinado 

momento, consulte o site: www.farmaciasdeservico.net/localidade/braga/braga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farmaciasdeservico.net/localidade/braga/braga


 

 

 

XII. O Guia de Braga  

 

Braga é uma das mais antigas cidades portuguesas. Fundada no tempo dos romanos e 

com mais de 2000 anos de história é considerada a terceira cidade de Portugal, sendo 

a capital da região do Minho. A cidade possui cerca de 174 mil habitantes. É uma das 

cidades cristãs mais antigas do mundo.  

Em 2012, a significativa percentagem de população jovem que aloja valeu-lhe o título de 

Capital Europeia da Juventude.  

Com fama internacional de cidade turística, Braga oferece eventos culturais e de lazer 

únicos, que passam pela animação noturna, teatro, cinema, exposições, museus, etc. A 

cidade encanta não só pela sua presença monumental, a sua gastronomia, os seus 

jardins, como também pela simpatia dos seus habitantes. Aproveite para conhecer e não 

deixe Braga sem visitar: 

 O Monte do Bom Jesus 

 O Santuário do Sameiro 

 A Sé Catedral de Braga 

 O Mosteiro de Tibães 

 O Teatro Circo  

 O Estádio AXA 

 

Numa perspetiva mais lúdica visite:  

 O Estaleiro Cultural Velha-a-Branca 

 O Generation 

 O Café A Brasileira 

 A Doçaria S. Vicente 

 O BA – Bar Académico 



 

 

Locais a Visitar | BRAGA 

 

1. Santuário do Bom Jesus do Monte  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Santuário do Sameiro  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. Sé Catedral 

 
           4. Museu do Tesouro da Sé 

 

 

 

 

 

 

 

5. Largo do Paço (Reitoria UM) 

 

 

6. Câmara Municipal   

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Avenida Central  

 

 

 

8. Avenida da Liberdade  

 

9. Theatro do Circo 

 

 
mais informações em: http://www.theatrocirco.com/ 
 

http://www.theatrocirco.com/


 

 

10. Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva 

 

 

mais informações em :  http://www.blcs.pt/portal/ 

 

11. Museu D. Diogo de Sousa 

 

 

mais informações em: http://www.museus.bragadigital.pt/ddsousa/ 

 

12. Termas Romanas – Bracara Augusta 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blcs.pt/portal/
http://www.museus.bragadigital.pt/ddsousa/


 

 

 

13. Museu dos Biscainhos 

 

 

 

 

 

mais informações em: http://www.museus.bragadigital.pt/Biscainhos/ 
 

14. Jardim de Santa Bárbara 

 

 

 

 

 

http://www.museus.bragadigital.pt/Biscainhos/


 

 

 

15. Estádio Municipal de Braga 

 

 

 

 

 

Nota: O arquiteto que projetou este estádio, Eduardo Souto de Moura, ganhou o 
prêmio Pritzker em 2011. 
 

16. Posto de Turismo 

 

 

 

 

 

Avenida da Liberdade, nº1 

Tel.: 253 262 550 | turismo@cm-braga.pt 

Para obter mais informações, podes consultar o website:  

https://www.cm-braga.pt/pt/0101/conhecer/seja-bem-vindo-a-braga 

 

https://www.cm-braga.pt/pt/0101/conhecer/seja-bem-vindo-a-braga


 

 

 

Eventos Tradicionais/Religiosos 

 

24 de dezembro véspera do dia de Natal 

 

 

 

 

 

 

 

Das 16h às 20h não percas a oportunidade de ir ao “Bananeiro” brindar com um copo 

de Moscatel de Setúbal, acompanhado de uma banana, e desejar um Feliz Natal. 

https://webraga.pt/blog/festejar-natal-braga-no-bananeiro/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://webraga.pt/blog/festejar-natal-braga-no-bananeiro/


 

 

Semana Santa 

A Semana Santa em Braga é a mais imponente, atraente e famosa de todas em Portugal, 

e o mais importante evento turístico e religioso da cidade de Braga. 

 

Procissões  

 

“Vocês serão o meu Povo” 

Procissão da “burrinha” 

 

 

 

 

“Ecce Homo” (Eis o Homem) 

Procissão dos Farricocos 

 

 

 

 

Procissão do Enterro do senhor 

 

 

 

 



 

 

Tradição do dia de Páscoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos Festivos 

 

Este é um dos principais eventos que se realizam em Braga a par das Festas de S.João. 

Realizou-se pela primeira vez em 2012, ano em que a cidade foi Capital Europeia da 

Juventude. Este evento ocorre normalmente no início do mês de setembro e, devido ao 

êxito alcançado prolonga-se por três noites (sexta-feira, sábado e domingo). Calcula-se 

que mais de 100.000 pessoas vão às ruas da cidade vestidas de branco. 

Ao longo das várias edições, o evento criou diversas atividades de entretenimento de rua: 

performances, teatro, dança e shows de artistas com grande reconhecimento nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vídeo Promocional: Noite Branca 2018: 
https://www.youtube.com/watch?v=npc1Bcfnrns 
 

 

http://youtu.be/2LEb7nkyPq4
https://www.youtube.com/watch?v=npc1Bcfnrns


 

 

 

Semana Académica do Enterro da Gata 

 

A gata representa o fracasso escolar. Esta semana de maio é rica em shows e 

festividades, principalmente para os finalistas. 

 

Mais informação será divulgada em (http://www.aaum.pt/), semanas antes do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aaum.pt/


 

 

 

Festas de S. João (Feriado Municipal | 24 de junho) 

 

O São João é a maior festa do Concelho. 

O programa é rico e variado, com muita música folclórica, danças folclóricas, iluminações 

artísticas, sessões de fogos de artifício e uma variedade de eventos culturais, desportivos 

e religiosos. A noite de S. João (23 de junho) é o ponto alto das festas e termina apenas 

com o nascer do dia, é comemorado com martelos, alho-porro, o cheiro de manjericão, 

rusgas sanjoaninas, sempre acompanhado com a tradicional e muito apreciada sardinha 

assada na brasa. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais informações em: http://www.saojoaobraga.pt 

http://www.saojoaobraga.pt/


 

 

 
Braga Romana 
 
Revivendo o passado em Bracara Augusta - maio / junho 

 

Viajando no tempo 2000 anos de volta ao Império Romano, evocando as suas vidas 

diárias como capital da província de Gallaecia. Esta iniciativa, que acontece anualmente 

no início de junho, é recriada com um mercado romano no centro histórico da cidade, 

cortejos romanos, espetáculos de artes circenses, dramas, simulações de guerra, 

personificações mitológicas, malabarismo, apresentações musicais e danças. da época 

de Bracara Augusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Parque Nacional da Peneda Gerês 

Situado a cerca de 40 Km da cidade de Braga, é uma das maiores atrações naturais de 
Portugal, pela rara e impressionante beleza paisagística, pelo valor ecológico e 
etnográfico e pela variedade de fauna e flora sendo, por isso, uma área protegida. 

Único Parque Nacional em território Português, situa-se no extremo noroeste de Portugal, 
na zona raiana entre Minho, Trás-os-Montes e a Galiza. O seu perímetro territorial 
abrange todo o vasto território florestal que se estende desde a Serra da Peneda até 
a Serra do Gerês - daí a sua designação -, englobando ainda a Serra do Soajo e a Serra 
Amarela. Sendo recortado por dois grandes rios, o Rio Lima e Cávado. Abrange os 
distritos de Braga (concelho de Terras de Bouro), Viana do Castelo (concelho 
de Melgaço, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca) e Vila Real (concelho de Montalegre), 
numa área total de cerca de 70 000 hectares. 

 Esta Área Protegida forma, desde 1997, com o parque natural espanhol do Baixa Limia 
- Serra do Xurés, o Parque Transfronteiriço Gerês-Xurés,  

É considerado pela UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera, de forma a possibilitar 
"a conservação do solo, da água, da flora, da fauna e da paisagem". 

Inclui trechos da estrada romana que ligava Braga a Astorga, conhecida como Geira  

No parque situam-se dois importantes centros de peregrinação, o Santuário de Nossa 
Senhora da Peneda, réplica do santuário do Bom Jesus de Braga, e o de São Bento da 
Porta Aberta, local de grande devoção popular.  

Dos diversos locais que merecem ser visitados destacam-se: 

Aldeia de Castro Laboreiro 
Aldeia do Lindoso 
Cascata de Pincães 
Cascata de Tahiti – Fecha de Barjas – Várzeas 
Cascata do Arado 
Cascata Portela do Homem 
Mata da Albergaria 
Miradouro de Pedra Bela 
Miradouro do Vale da Peneda 
Pitões das Júnias 
Ponte do Diabo – Misarela 
Termas do Gerês 
Vila do Soajo  

mais informações em :  http://www2.icnf.pt/portal/ap/pnpg 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terras_de_Bouro
http://www2.icnf.pt/portal/ap/pnpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII. O Guia de Guimarães  

O campus de Azurém (outro campus da Universidade do Minho), situa-se na cidade de 

Cuimarães. 

Guimarães é uma cidade com um marcante passado histórico, associado à fundação da 

identidade nacional. É sede de um município com cerca de 162 mil habitantes. O seu 

centro histórico foi considerado pela UNESCO, em 2001, como Património Cultural da 

Humanidade. E, em 2012, as suas características históricas e culturais valeram-lhe o 

título de Capital Europeia da Cultura.  

Muitas vezes lembrada como "Cidade Berço", Guimarães oferece aos seus habitantes e 

visitantes uma multiplicidade de iniciativas culturais e lúdicas. O seu caracter 

monumental e ao mesmo tempo dinâmico e juvenil são qualidades a destacar nesta 

cidade. Aproveita para conhecer e não deixes Guimarães sem visitar: 

 O Santuário da Penha 

 O Castelo de Guimarães 

 A Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 

 A Igreja de São Francisco 

 O Paço dos Duques 

 O Parque da Cidade de Guimarães 

 

Numa perspetiva mais lúdica visite:  

 O Bar Idade Média 

 A Pastelaria Clarinha 

 A Pastelaria Docélia 

 O BA – Bar Académico 

 

 

 



 

 

Locais a visitar  

 

1. Castelo de Guimarães 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Santuário da Penha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Igreja de Nossa Senhora da Oliveira 

 

 

 

 

 



 

 

4. Paço dos Duques de Bragança 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Igreja de S. Francisco 

 

 

 

 



 

 

6. Parque da Cidade 

 

 

 

 

 

 

7. Largo do Toural 

 

 

 

 



 

 

8. Citânia de Briteiros (ruínas arqueológicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Eventos Tradicionais/Religiosos 

 

Nicolinas 

As Festas Nicolinas têm a sua origem na devoção religiosa dedicada a São Nicolau que 

era oriundo da Ásia Menor e terá vivido nos séc. III e IV. Julga-se que terá sido Bispo em 

Mira, Turquia. 

As celebrações em honra de São Nicolau, em Guimarães, inicialmente eram de cariz 

exclusivamente religioso. No entanto, com o passar do tempo vão sendo incluídas nessas 

celebrações manifestações de caracter profano, tais como cantares, danças, etc. 

Inicialmente, as festas só eram celebradas no dia que está reservado no calendário 

religioso a S. Nicolau, dia 6 de dezembro, atualmente, decorrem de 29 de novembro a 

7 de Dezembro. 

 

 



 

 

Gualtarianas 

As Festas Gualterianas, celebradas em honra de São Gualter, realizam-se em Guimarães 

desde 1906, sempre no primeiro fim de semana de agosto. Milhares de vimaranenses e 

visitantes marcam encontro na cidade, onde nasceu Portugal, para participarem nos 

diferentes números que fazem parte das Gualterianas: Cortejo do Linho, Batalha das 

Flores, Marcha Gualteriana, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Eventos Festivos 

 

Feira Afonsina 

Nesta feira, a história é levada a sério, com recriações deste evento ao longo dos quatro 

dias, bem como diversos torneios. Há ainda arraiais, almoços e jantares, visitas a 

acampamentos, tiro ao arco, treinos militares, zona de iguarias e zona de mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Batalha de S. Mamede (Feriado Municipal | 24 de junho) 

 

Guimarães celebra o seu feriado municipal no dia 24 de junho, data em que se 

comemora o aniversário da Batalha de S. Mamede. 

No dia 24 de junho de 1128, Dom Afonso Henriques defronta no campo de São Mamede, 

perto de Guimarães, as forças galegas comandadas por Dona Teresa e pelo seu valete 

Fernão Peres de Trava, derrotando-os naquela que ficou conhecida pela Batalha de São 

Mamede e que marcou a Fundação da Nacionalidade Portuguesa, uma vez que o Infante 

Dom Afonso Henriques avoca a si, o governo do Condado Portucalense com pretensões 

independência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bem-vindo(a) à EPsi! 

Bem-vindo(a) à Universidade do Minho! 

Bem-vindo(a) a Braga! 


