Programa sociocultural – pós congresso
Dia 8 setembro, 6ª feira (venres), a partir das 14:30.
Local: Vila Verde, Município do “Namorar Portugal”
Vila Verde fica a 15km de Braga, para Norte, já a caminho da Galiza.
Programa
14:00h. - Saída de Braga (campus de Gualtar) para Vila Verde (em autocarro)
14:30h. - Casa do Conhecimento – atividades de imersão interativa
16:00h. - Aliança artesanal (lenços dos namorados)
17:00h. - Museu do brinquedo
18:00h. - Cervejaria artesanal letra
19:00h. - Jantar com Arraial Minhoto, na Quinta da Aldeia, com Grupo Folclórico de
Vila Verde.
23:00h. (cerca) - Regresso a Braga (em autocarro)
Ementa do jantar do Arraial Minhoto:
Pastéis de bacalhau / pataniscas / entrecosto / costela / febra /rojões com todos /
chouriças variadas / taquinhos de bacalhau / presunto com broa / azeitonas / arroz
de feijão / saladas variadas; Sobremesa: leite-creme / aletria / bolos caseiros / fruta
ao natural. Final: Caldo Verde; Bebidas: vinho verde/ água / sumos / café.

Este Programa destina-se a todos/as congressistas, a quem estiver interessado, mas
foi preparado, sobretudo, tendo em vista os participantes estrangeiros: de Espanha,
do Brasil, dos países Ibero-Americanos e de África, de modo a vivenciarem o sentir
minhoto, que estará bem presente no Arraial Minhoto.

Conheça um pouco de Vila Verde, e alguns dos locais a visitar, vendo este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=CcxjD5MLgbY

Conheça um pouco do Grupo Folclórico de Vila Verde, que estará connosco no
Arraial Minhoto, vendo este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=I-UTwRt2ha8
Preço do Programa: inclui o jantar e a deslocação em autocarro (ônibus): 25 euros.
Para a inscrição deve ser enviado um mail de manifestação de interesse para o mail
do Congresso: xivgp@ie.uminho.pt
O pagamento efetua-se na altura da credenciação no secretariado.
---Agradecemos o apoio da Câmara Municipal de Vila Verde, Pelouro da Educação, Cultura e Ação Social, à
organização deste evento.

