
O sucesso de um Coreto Associativo. 

“Associações ao Coreto” demonstrou ser o elemento agregador do movimento associativo. 

O Programa Associativo “Associações ao Coreto!” que decorreu no Coreto e Jardim da Alameda de São 

Dâmaso, em Guimarães, entre 7 de Agosto e 12 de Setembro, demonstrou ser um sucesso. 

Este programa, inspirado na dinâmica e no movimento criado em torno do “Tempos Cruzados”, surgiu no 

seio do Círculo de Arte e Recreio com o objetivo de dinamizar o espaço público e criar uma montra das 

associações, partilhando recursos e um espaço comum. Esta atividade foi bem demonstrativa da capacidade do 

movimento associativo se organizar e criar um programa artístico conjunto, nas mais diversas áreas. O resultado 

alcançado é um sinal revelador da competência para a dinamização de uma futura Fábrica das Associações. Por 

isso, é intenção do CAR propor repetir esta iniciativa no próximo ano, caso todos proporcionem essa 

oportunidade. 

Para toda esta atividade foi constituída uma equipa de trabalho para coordenar, dinamizar e organizar o 

espaço. 

Nos finais de Julho, o CAR convidou todas as Associações congéneres a fazerem parte desta iniciativa, 

fazendo parte integrante da organização deste espaço público. 

O “Coreto” tornou-se o palco associativo por excelência, isto é, uma montra daquilo que as Associações 

quisessem mostrar, aberto à espontaneidade e à genuidade de todos que quisessem participar. O objetivo foi dar 

a conhecer o movimento associativo e a sua história através de bancas com exposições, venda de produtos, 

cartazes, instalações de performances, teatro, música, folclore, artesanato e workshops, entre outras. 

Rapidamente o Coreto e o Jardim da Alameda ganharam vida e em crescendo o programa foi tomando parte da 

vida dos cidadãos que todos os dias por ali passaram, num total de mais 8 mil pessoas. 

Durante praticamente um mês de animação e dinamização do espaço público, durante o mês de Agosto, 

participaram 16 Associações e 125 artistas. Este programa associativo foi estruturado em 4 temáticas. Estas 

temáticas semanais serviram de orientação, enquadramento e organização de toda a dinâmica. Iniciando com o 

movimento associativo, seguida de uma homenagem a Zeca Afonso com canto de intervenção e música 

tradicional, depois deu lugar à Lusofonia e o Mundo e ainda Guimarães, a Europa e o Mundo. Por fim, numa 

segunda fase, fruto do sucesso conseguido, apresentámos como pivô a “Rádio Coreto” que veio dinamizar este 

programa. Nesta fase, subitamente interrompida, o que lamentamos, vários foram os radialistas que se quiseram 

juntar e dar voz à “Rádio Coreto”. 

Em suma, sendo Guimarães Capital Europeia da Cultura e com o Jardim da Alameda de São Dâmaso 

renovado e um Coreto como palco, estiveram reunidas as condições perfeitas para dar vida e animo aos milhares 

de turistas e vimaranenses que participaram dia após dia nos eventos e levaram para as suas casas um pouco do 

que a cultura popular tem para oferecer, do que se vive em Guimarães antes de ser Capital Europeia e o que será 

depois de terminar. 

O Círculo de Arte e Recreio proporcionou a custo zero e sem financiamento, com toda a humildade e 

respeito, uma troca de experiências espontâneas, culturais, artísticas, de saberes, a título gratuito, com vista a 

fomentar o movimento associativo. 



Assim, não podemos deixar de enaltecer e agradecer a todas as Associações, Artistas e desconhecidos que 

connosco quiseram dar um novo brilho a este espaço público, que é de todos e para todos. 

A fama do “Coreto” ultrapassou as fronteiras locais e várias foram as felicitações que o movimento 

associativo vimaranense recebeu de todo o País. Variadíssimas foram as solicitações que fomos tendo ao longo 

deste período. Ainda assim, o que mais nos regozija e nos preenche como Associação foi ter trabalhado em prol 

da comunidade e contribuído de forma descomprometida para o sucesso da Capital Europeia da Cultura. 
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