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Comprovando a sua capacidade competitiva, 
o “Porto e Norte de Portugal” afirma-se 
como um dos dois principais destinos 
nacionais, onde as estadias de curta duração 
em cidade (City Breaks) cumprem o desejo 
de um importante mercado. Aqui, com 
especial referência para a cidade do Porto, a 
oferta é um autêntico mar de oportunidades, 
cumprindo com os requisitos de um variado 
leque de opções.
Com recursos culturais de rara beleza, 
propostas de aliciantes itinerários e a oferta 
de experiências únicas, o destino “Porto e 
Norte de Portugal” possui ainda uma grande 
diversidade de eventos, a par do benefício 
de um conjunto de interessantes rotas de 
baixo custo e alojamento diferenciado de 
qualidade, resultando na satisfação de uma 
procura cuja preferência por viagens curtas 
e frequentes é crescente.

Dispondo de um vasto e interessante 
conjunto de atrações turísticas, de caráter 
lúdico, cultural, histórico e monumental, o 
destino distingue-se ainda pela oferta de 
espaços de arquitetura contemporânea, por 
uma gastronomia rica e variada, bem como, 
vinhos de qualidade internacionalmente 
reconhecidos, de entre os quais se destaca o 
famoso Vinho do Porto.     
E porque este é, ainda, o local onde poderá 
desfrutar de uma experiência única, 
usufruindo do encanto de um passeio 
ao longo do Rio Douro, frequentemente 
ladeado por uma paisagem que, também, 
é Património Mundial da Humanidade e 
um autêntico hino à natureza, venha daí e 
apaixone-se por este fantástico destino de 
férias. Nós esperamos por si!... 

Melchior Moreira

Presidente da TPNP-ER
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DESEMPENHO TURÍSTICO
DORMIDAS POR REGIÃO
FEVEREIRO 2013

Quadro | Proveitos por região (NUTS II)
Unidades | Milhares
Fonte | INE

Hóspedes do estrangeiro compensam redução 
de dormidas pelos residentes
As dormidas na hotelaria atingiram 1,9 milhões, 
o que correspondeu a uma variação homóloga de 
0,6% (+1,1% em janeiro). Este ligeiro aumento 
resultou do crescimento de 5,0% por parte dos 
residentes no estrangeiro (+5,2% no mês
anterior), enquanto as dormidas de residentes se 
reduziram em 7,8% (-6,2% em janeiro).
O mercado irlandês cresceu significativamente 
face ao período homólogo (+30,7%), tal como o 
britânico (+7,7%), o alemão (+7,2%) e o holandês 
(+7,0%). Contrariamente, os mercados espanhol 
e brasileiro decresceram (-15,4% e -1,5%, 
respetivamente).
Os proveitos apresentaram evoluções homólogas 
positivas de 1,6% para os proveitos totais e 1,0% 
para os de aposento (-1,7% nos proveitos totais e 
-0,2% nos de aposento, em janeiro).

MOVIMENTO DE NAVIOS
DE CRUZEIRO E PASSAGEIROS

O Terminal de Cruzeiros de Leixões terminou o ano 
passado com variações positivas significativas no 
número de trânsito de navios e desembarque de 
passageiros. 
O ano de 2012 ficou marcado pelo contínuo 
e rápido crescimento deste terminal, quase 
duplicando o número de passageiros que 
passaram pelo equipamento portuário.

Quadro | Movimento de nº de barcos 
de cruzeiro e passageiros 

Fonte | Gestão Comercial 
Portuária | Estatística

Nº DE NAVIOS

Nº DE NAVIOS

EMBARQUE

EMBARQUE

MOVIMENTO MENSAL | MARÇO 2013

MOVIMENTO ACUMULADO  | MARÇO 2013

VARIAÇÃO (%)2012

1

2015

2004

6

5

2012

4

4775

4754

6

15

2013

1

475

455

0

2

2013

2

1731

1721

4

6

0

-77

-77

-100

-60

Nº DE PASSAGEIROS

Nº DE PASSAGEIROS

DESEMBARQUE

DESEMBARQUE

TRÂNSITO

TRÂNSITO

VARIAÇÃO (%)

-50

-64

-64

-33

-60

NUTS II

NUTS II
 

DORMIDAS TAXA DE

VARIAÇÕES (%)FEV.12 

1885,7

253,1

199,1

472,4

58,7

534,4

37,2

330,8

FEV.12 

25,7

22,6

18,7

298,6

16,6

24,0

16,4

43,3

FEV.12 

2,6

1,6

1,6

2,1

1,6

4,9

2,6

5,7

FEV.13 

26,2

21,1

18,3

32,1

16,1

23,5

15,6

49,3

FEV.13 

2,6

1,6

1,7

2,1

1,7

4,7

2,6

5,8

FEV.13 

1896,9

243,0

198,1

495,4

50,7

526,2

34,0

349,5

0,6

-4,0

-0,5

4,9

-13,6

-1,5

-8,6

5,7

TAXA DE OCUPAÇÃO (%) ESTADA MÉDIA 
( Nº NOITES)

PORTUGAL

NORTE 

CENTRO 

LISBOA 

ALENTEJO 

ALGARVE 

AÇORES 

MADEIRA

PORTUGAL

NORTE 

CENTRO 

LISBOA 

ALENTEJO 

ALGARVE 

AÇORES 

MADEIRA
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* Incluído no tráfego regular

Fonte | Aeroporto Francisco Sá Carneiro

ACUMULADO

-9,1

-7,5

-7,1

-22,5

-20,4

-12,1

-8,7

ACUMULADO

-2,5

2,3

-1,5

-25,4

24,7

-9,7

-1,8

TOP COMPANHIA AÉREAS

TAP PORTUGAL

RYANAIR

EASYJET

AIR NOSTRUM 

TRANSAVIA FRANCE

RESTANTES

TOTAL

TAP PORTUGAL

RYANAIR

EASYJET

LUFTHANSA

TRANSAVIA FRANCE

RESTANTES

TOTAL

1775

1066

408

176

176

709

4310

171201

135132

63778

19626

25656

28189

454417

5057

2959

1094

414

406

2079

12009

452714

364107

170145

54893

58943

64369

1204195

MÊS

-7,0

-5,1

-3,8

-51,7

-2,3

-12,6

-5,4

MÊS

-0,5

9,7

0,1

-26,9

50,8

-15,1

3,0

 ACUMULADO

-7,9

-29,6

-6,7

-5,4

 ACUMULADO

-1,9

-12,5

46,6

-1,8

-0,5

MOVIMENTOS

PASSAGEIROS

REGULAR

REGULAR

LOW COST*

TOTAL

MÊS

MÊS

ACUMULADO

ACUMULADO

VAR. (%)

VAR. (%)

4166

144

4310

1639

446304

903

7210

454417

259524

11659

350

12009

4456

1186845

3359

14191

1204195

680691

MÊS

-5,0

-13,8

-5,4

-1,4

MÊS

2,2

-17,9

103,7

3,0

2,7

NÃO REGULAR

NÃO REGULAR

TOTAL

TRÂNSITOS

LOW COST*

DESEMPENHO TURÍSTICO
AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO
MARÇO 2013

Aeroporto do Porto regista o melhor março 
de sempre!
O Aeroporto do Porto registou em março, um 
aumento de 3% no tráfego de passageiros servidos 
e um decréscimo de 5,4% nos movimentos 
processados, tendo servido um total de 454.417 
passageiros, face ao período homólogo de 2012. 
Este é o melhor resultado de sempre do mês de 
Março, tendo ultrapassado em 13.025 passageiros 
servidos o anterior máximo deste mês. 
No resultado acumulado, o primeiro trimestre 
do corrente ano, regista um decréscimo de 1,6%, 
o que corresponde a menos 19.509 passageiros 
servidos, em relação ao mesmo período do 
ano anterior. Este resultado fica a dever-se, 
essencialmente, à redução de lugares oferecidos 
(-9,1%) em comparação ao período homólogo de 
2012.

VARIAÇÕES(%) MOVIMENTOS MÊS ACUMULADO VARIAÇÕES(%)

PASSAGEIROS MÊS ACUMULADO VARIAÇÕES(%)

VARIAÇÕES(%)

OPO News
No mês de março a companhia aérea Ryanair 
lançou 3 novas rotas:
14 de março-Porto-Dortmund com 2 voos 
semanais (Quinta-feira e Domingo)
26 de março-Porto-Estrasburgo com 2 voos 
semanais (Terça-feira e Sábado)
28 de março-Porto-Clemont Ferrand com 2 voos 
semanais (Segunda e Sexta-feira)
A Transavia, inaugurou, a 27 de Março, a sua 4ª 
rota no Porto, ligando o Aeroporto a Amesterdão. 
Esta nova operação conta com quatro frequências 
semanais (Segunda, Quarta, Sexta e Domingo).

Destaques do mês
Companhias: Transavia France (+50,8%); TAAG 
(48,3%) e SATA Internacional (+45,3%)
Mercados: Suiça (+17,6%); França (+14,7%) e 
Holanda (14,3%)
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O produto turístico City & Short Breaks 
assume hoje uma relevância estratégica na 
dinamização e procura turística do Porto 
e Norte de Portugal, assumindo-se como 
uma das principais motivações de visita ao 
Território.
O desenvolvimento do Porto e Norte de 
Portugal como segundo Destino Nacional de 
eleição para City Breaks está bem patente 
na qualidade das suas acessibilidades 
aérea, ferroviária, rodoviária e marítima. 
A excelência do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro e do Terminal de Cruzeiros de 
Leixões, associada ao profissionalismo e 
infra-estruturas hoteleiras de significativa 
qualidade, muito tem contribuído para este 
posicionamento privilegiado. 
A diversão, o património, a excelência 
e diversidade cultural, a sociabilidade 
associada aos movimentos urbanos, 
à energia e vitalidade que tão bem 
caracterizam os itinerários temáticos 
e os serviços personalizados de alta 
qualidade, proporcionam momentos únicos e 
excepcionais para todos aqueles que optam 
por estadias de curta duração em Cidade. 
Na verdade, Porto e Norte de Portugal é um 
dos principais destinos turísticos nacionais 
de eleição para quem pretende fazer um 
“short break” e usufruir da oferta de elevada 

qualidade e diversidade que as nossas 
principais Cidades têm para oferecer.
Para umas breves férias, esta Região 
proporciona as mais emocionantes e 
atrativas experiências em meio urbano, 
onde a modernidade coexiste e convive 
harmoniosamente com a História e a 
Tradição. 
A arquitectura contemporânea, aliada aos 
Sítios Património Mundial e aos Centros 
Históricos de elevada beleza, a oferta 
hoteleira (diversa e de qualidade notável), 
as Caves de Vinho do Porto, os Cruzeiros 
no rio Douro, os vinhos e a gastronomia, a 
hospitalidade das nossas gentes, a diversão 
noturna, as praias, as compras e uma 
Agenda Cultural de excepção, fazem do 
Porto e Norte de Portugal um destino, único 
e autêntico.

O Porto e Norte de Portugal CONVIDA… 
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ribeita porto
um dos locais mais antigos 
da zona Histórica classificada 
Património Mundial
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caves do vinho do porto e
teleférico de gaia vila nova de gaia
local privilegiado para conhecer e 
degustar o Vinho do Porto



igreja de são gonçalo amarante
património e devoção popular 
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CASA DA MÚSICA
UM DOS EDIFÍCIOS MAIS 
VISITADOS DA REGIÃO NORTE
MAIS DE 460.000 ESPECTADORES 
E VISITANTES ANUAIS
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Qual a importância do turismo, mais 
concretamente do turismo de City & Short 
Breaks, no desenvolvimento e 
concretização do projecto cultural 
protagonizado pela Casa da Música?
A programação cultural da Casa da Música e 
a atractividade do seu edifício potenciam e 
valorizam a cidade do Porto como destino 
turístico, nomeadamente na vertente do 
produto turístico City &Short Breaks.
A Casa da Música é hoje um dos edifícios 
mais visitados da Região Norte, com mais de 
460.000 espectadores e visitantes anuais, 
dos quais 40.000 integram o seu sistema de 
visitas guiadas. O público não residente tem 
tido um crescimento sustentável ao longo 
dos anos, representando cerca de 40% do 
público das visitas guiadas e 9,4% dos 
espectadores de concertos.
A tendência do turista atual é optar por 
repartir as suas férias ao longo do ano e 

aproveitar os fins-de-semana para realizar 
pequenas viagens, onde possa aliar o lazer a 
novas experiências. O crescente número de 
ligações aéreas efetuadas por companhias 
low cost e a construção de uma oferta 
global e integrada, assente em produtos 
turísticos diversificados, permitiu uma 
elevada taxa de crescimento dos City 
Breaks na cidade do Porto.
A Casa da Música dá particular importância, 
na sua estratégia de conquista de novos 
públicos, ao mercado turístico com a 
definição de um conjunto de iniciativas que 
procura integrar na oferta turística da 
cidade, com especial ênfase para:
· a apresentação do ciclo Verão na Casa, que 
compreende um conjunto de concertos em 
ambiente informal durante os meses de 
Junho e Julho, promovendo o cruzamento e 
a variedade de estilos – da música sinfónica 
ao jazz, passando pelo fado, pela música 

Gilda Veloso 
Coordenação de Comunicação, Marketing e Vendas 
Fundação Casa da Música

tradicional portuguesa e diversos 
fenómenos da world music. 
· o sistema de visitas guiadas ao edifício (em 
varias línguas) que oferece durante todo o ano.
· o serviço de restauração com uma cozinha 
de autor low cost com uma oferta 
gastronómica que une a tradição portuguesa 
aos mais diversos sabores do mundo.
· os pacotes turísticos estruturados  
decorrentes das parcerias encetadas com os 
agentes da indústria do turismo – hotéis, 
instituições culturais e operadores 
turísticos.
· desenvolvimento de um novo site ( com 
lançamento no ano 2013) que permitirá uma 
maior interatividade com o turista, uma 
melhor divulgação da cidade e da sua oferta 
turística.
Portugal é dos países da Zona Euro que mais 
dependem do turismo para alavancar o 
crescimento. No caso do produto turístico 

City Breaks é fundamental a criação de uma 
oferta estruturada que integre recursos 
culturais, propostas de itinerários e oferta 
de experiências incluindo eventos que 
promovam a atratividade das cidades e 
zonas envolventes. Paralelamente dever-
se-á reforçar a capacidade de divulgação 
internacional dos destinos, com plataformas 
online integradas que permitam eficiência e 
comodidade no processo de recolha de 
informação, seleção e reserva, integrando 
ainda as novas tendências do marketing 
digital.  
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forte e praia vila do conde
o mar aliado ao património e à 
cultura 
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igreja marco de canaveses
um templo singular, onde os 
traços modernos se fundem 
com a paisagem



FUNDAÇÃO DE SERRALVES
E O MUSEU DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA COMO 
CENTRO CULTURAL 
PLURIDISCIPLINAR
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De que forma a Fundação de Serralves 
contribui para a consolidação e 
desenvolvimento do produto turístico 
City & Short Breaks no Porto e Norte de 
Portugal?
A Fundação de Serralves é uma instituição 
cultural de âmbito europeu ao serviço 
da comunidade nacional, que tem como 
Missão sensibilizar o público para a Arte 
Contemporânea e o Ambiente, através 
do Museu de Arte Contemporânea como 
centro cultural pluridisciplinar, do Parque 
como património natural vocacionado para 
a educação e animação ambientais e do 
Auditório como centro de reflexão e debate 
sobre a sociedade contemporânea.
Serralves promoveu, em conjunto com a 
EGP-UPBS, dois estudos, um de Impacto 
Económico e outro de Públicos, que nos 
permitem medir impactos da sua atividade e 
melhor conhecer os seus públicos (atitudes 
e comportamentos), a sua perceção da 

Bárbara Marto
Diretora de Marketing e Desenvolvimento
Fundação de Serralves

estratégia seguida pela instituição e as 
fontes de valor da marca (notoriedade, 
imagem e lealdade). Estes estudos foram 
fundamentais para avaliar o papel da 
Fundação como polo de atração turística 
e, neste âmbito, identificar fraqueza e 
oportunidades que se apresentam, apesar 
de tudo, num contexto adverso. Em termos 
globais, e tomando como referencial o ano 
de 2010, o estudo conclui que a atividade 
do complexo artístico-cultural de Serralves 
gerou um impacto global sobre o PIB de 
cerca de 40,56 milhões de euros, contribuiu 
para criar 1.296 postos de trabalho em 
equivalente a tempo inteiro, gerou cerca de 
20,7 milhões de euros em remunerações e 
10,8 milhões de euros de receitas fiscais. 
Estes resultados comprovam a importância 
económica da instituição e na geração de 
riqueza para a região.
Com efeito, Serralves tem vindo a afirma-se 
como uma das mais relevantes instituições 
culturais do país, com impacto nacional e 
internacional muito relevante. O número de 
visitantes atingiu no último triénio, 2010-
2012 - os 1 340 670, o que representa um 
crescimento de cerca de 14%, face ao triénio 
anterior, registando assim o mais elevado 
número de afluência de visitantes de sempre 
e viu incluídas, na prestigiada listagem 
do Art Newspaper, 9 exposições entre as 
mais visitadas do ano de 2012, ao lado de 
alguns dos mais importantes Museus do 
mundo. O número de turistas estrangeiros 
que visitaram a Fundação ultrapassou os 
224 500 o que representa, face ao triénio 
anterior, um crescimento de 56%. E o 
“Serralves em Festa”, a maior festa cultural 
multidisciplinar em Portugal e um case 
study internacional registou, entre 2010-
2012, mais de 285 450 participantes, tendo 
sido reconhecido com uma menção honrosa 
nos “Prémios do Turismo” na Categoria 
“Eventos”. 

A Fundação oferece uma atividade intensa 
e vibrante em várias áreas, destacando-
se a realização no ano de 2012 de 15 
exposições no Museu, Biblioteca e na Casa, 
18 exposições em parceria com autarquias 
locais, um pouco por todo o País e 27 
exposições organizadas em coprodução 
com Instituições Culturais estrangeiras das 
quais destacamos: o New Museum, Nova 
Iorque, o MACBA em Barcelona, o MUSAC 
– Museu de Arte Contemporáneo de Castilla 
y León, a Whitechapel Gallery em Londres, 
o Museo Nacional Reina Sofia em Madrid, a 
IKON Gallery de Birmingham, a Fondazione 
Galleria Civica em Trento, o Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen de Dusseldórfia 
e o Museum Boijmans van Beuningen, 
Roterdão; A instituição viu ainda o seu 
conjunto patrimonial, Museu, Casa e Parque 
classificado como Monumento Nacional, 
um fator de prestígio e que deverá trazer 
visibilidade acrescida e contribuir para a 
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valorização do Porto e Norte como destino 
de excelência para públicos nacionais e 
estrangeiros.
A estes resultados não é certamente 
alheio o sucesso internacional do Porto 
como destino, europeu. Em 2012, o Porto 
foi considerado o “Best Travel Destination 
2012” pelo site European Consumer 
Choices, o que significa um reconhecimento 
internacional de relevo e mostra que o Porto 
se vem afirmando como um dos principais 
destinos no mercado dos City&ShortBreaks. 
As principais razões para visitar o Porto 
identificadas num estudo recente, são 
o Centro Histórico Património Mundial 
(resposta de 24,8% dos inquiridos) mas a 
Arquitetura Contemporânea e Museus e 
Património, em conjunto, correspondem a 
17,7% das razões de visita. E uma vantagem 
comparativa de Serralves é, sem dúvida, a 
oferta aos visitantes do conjunto Museu/
Parque, numa conjugação única entre 

Arte/Arquitetura e Paisagem. Os estudos 
realizados pela EGP revelam, ainda, que 
o Parque se distingue pelo seu caráter 
único e singular e que este conjunto 
patrimonial, e as atividades promovidas pela 
Instituição, constituem atrações decisivas 
para prolongar a estadia dos turistas que 
demandam o aeroporto do Porto. 
E, de facto, Serralves tem vindo a consolidar 
a sua posição como uma das principais 
atrações turísticas da cidade. Isso mesmo é 
comprovado pelo Certificado de Excelência 
do TripAdvisor que recebeu em 2012, 
terminando o ano no Top 5 dos locais 
mais populares do Porto naquela rede, e 
ainda pela referência no jornal The New 
York Times, como um dos pontos de visita 
obrigatória no Porto. Ainda segundo o site 
TripAdvisor os mais importantes ícones da 
cidade são a Ribeira, Ponte D. Luís, Catedral 
(Sé), Torres dos Clérigos, Casa da Música, 
Igreja de S. Francisco, Palácio da bolsa, 
Barco Rabelo e Serralves. Aliás, no inquérito 
de rua realizado no âmbito dos referidos 
estudos, Serralves situa-se em 4º lugar na 
lista dos lugares que os turistas já visitaram 
ou pretendiam visitar. 
Outro dado fundamental para avaliar o 
impacto da Fundação de Serralves na 
consolidação do produto e do destino, 
prende-se também com o perfil do turista 
e o tempo de visita em Serralves, e 
consequentemente no destino. O turista 
que visita Serralves passa em média 2,4 
noites na cidade contra 1,6 dias dos que 
não visitam Serralves. Além de passarem 
mais tempo no Porto em Serralves e no 
destino, a experiência em Serralves é 
avaliada muito positivamente 98,5%% dos 
visitantes nacionais e 96,5% dos visitantes 
estrangeiros, sendo que 77,8% (visitantes 
estrangeiros) manifesta vontade de voltar. 
Estes resultados demonstram a importância 
da Fundação de Serralves como um produto 

turístico, fundamental para oferta da 
cidade do Porto e do Norte do País, um 
ícone que certamente desempenhará um 
papel importante, não só na captação de 
negócio mas também na fidelização dos 
seus clientes, garantindo uma experiência 
inesquecível a todos quantos visitem 
Serralves.
As parcerias com outros polos de atração 
turística, agências e empresas do setor e 
o apoio dos organismos oficiais e privados 
que atuam nesta área, como o Turismo 
de Portugal, o Turismo do Porto e Norte 
de Portugal, a Câmara Municipal do 
Porto, a ATP e a Porto Tours e ainda um 
conjunto muito alargado de parceiros, são 
indispensáveis para se terem alcançado 
estes resultados. 

Há contudo, muito trabalho a ser ainda 
desenvolvido, quer na sensibilização dos 
agentes de turismo na importância da 
inclusão de Serralves na estratégia macro 
para o sector. Quer pela presença nos 
pacotes turísticos, quer pela visibilidade nos 
veículos publicitários usados na promoção 
externa e nacional, quer nas parcerias a 
estabelecer com os diversos stakeholders, 
parcerias essas que são críticas para 
qualquer projeto poder ser bem-sucedido de 
uma forma sustentável.

 

Em 2012, o Porto foi considerado o 
“Best Travel Destination 2012” pelo 
site European Consumer Choices, 
o que significa um reconhecimento 
internacional de relevo e mostra que 
o Porto se vem afirmando como um 
dos principais destinos no mercado 
dos City&ShortBreaks. 
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rio douro
paisagem única, Património 
Cultural da Humanidade



rio lima ponte de lima
vila com tradição, cultura e 
ruralidade 
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anémona matosinhos
matosinhos cidade com tradição 
piscatória e gastronómica
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ESPAÇO PORTO CRUZ 
ESTABELECER RELAÇÕES 
EMOCIONAIS, ATRAVÉS 
DAS EXPERIÊNCIAS
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De que forma o Espaço Porto Cruz, 
enquanto projecto associado ao 
Enoturismo, contribui para potenciar o 
desenvolvimento do produto turístico City 
& Short Breaks no Porto e Norte de 
Portugal? 
Por definição a motivação da procura do 
produto turístico city & short breaks é 
uma estadia de curta duração para visitar 
várias atracções de uma cidade, sejam elas 
monumentais, arquitectónicas, culturais, 
comerciais, gastronómicas, etc.
Os turistas que procuram este produto, seja 
na sua configuração standard, upscale ou 
temática, aspiram sempre a experiências 
variadas, singulares e com um elevado 
padrão de qualidade dos serviços, onde 
intervêm os elementos físicos, tecnológicos 
e humanos.
Na definição do conceito e dos conteúdos 
do Espaço Porto Cruz, tivemos presente a 
aspiração dos turistas por experiências com 

um elevado conteúdo de entretenimento 
e de aprendizagem cultural, mas também 
experiências estéticas ou de escape. Não 
basta estabelecer uma relação funcional 
de confiança com o turista, temos de 
estabelecer uma relação emocional, através 
das experiências.
Esta foi a matiz que enformou todo o 
programa do Espaço Porto Cruz, um espaço 
de recepção e de interpretação do Vinho do 
Porto, um espaço multissensorial e lúdico. 
Lá não se encontram vinhos a envelhecer 
nas tradicionais pipas como nos tradicionais 
centros de visitas das empresas de vinho do 
Porto, mas sim tecnologias interactivas que 
evocam o passado e o presente do Douro e 
do vinho do Porto e lançam um olhar para o 
futuro. 
Não pretendemos criar um espaço 
para turista ver, mas sim para sentir, 
para experimentar, de modo a ficar 
indelevelmente marcado. 

Num cenário surpresa da arquitectura 
interior, pretendemos desenvolver um 
espaço informativo, expositivo e de lazer, 
destinado a atrair a atenção de públicos 
mais jovens, mas também oferecer 
aos visitantes das Caves de Gaia uma 
perspectiva diferenciada do “mundo” do 
Vinho do Porto, transmitindo uma imagem 
mais jovem e inovadora deste produto, 
associada à criatividade portuguesa nos 
domínios da moda, da arte e da gastronomia, 
capaz de promover a marca CRUZ à volta 
dos seus valores de modernidade e de 
inovação, numa viagem de experiências 
multissensoriais, iniciática, pedagógica e 
lúdica.
Em todo o Espaço, procurámos proporcionar 
a quem nos visitas novas experiências 
sensoriais em torno do Douro e do vinho 
do Porto – Experiencing Port Wine. Desde 
logo através de tecnologia interactiva nas 
mesas multitouch, onde cada pessoa fica 
a saber qual é o “MyPortoCruz” em função 
das suas preferências de aromas, sabores, 
momentos e sons, passando por pequenos 
filmes evocativos da mítica mulher de 
negro que simboliza a marca PORTO CRUZ 
e os seus valores, por uma viagem sobre 
o Douro, de Espanha até ao Porto, visto 
pelos olhos de uma ave, ou ainda sobrevoar 
2000 anos de história do Douro e do vinho 
do Porto em seis questões, através de 
técnicas audiovisuais e cenográficas. 
Pode ainda tocar num bloco de xisto tal 
como saiu da natureza, pedra que molda o 
vinho e os homens do Douro, ou apreciar a 
interpretação evocativa da obra do Homem 
e dádiva dous Deuses que é o Douro, da 
autoria do Arquitecto Álvaro Siza Vieira.
Tratando-se de uma casa de Vinho do Porto 
associada à maior marca mundial de vinho 
do Porto, não podia faltar naturalmente a 
experiência sensorial da prova, ela própria 

recorrendo a muitos sentidos (visão, olfacto, 
gosto e tacto), efectuada numa mesa de 
provas profissional, com apoio de uma 
aplicação interactiva com as principais 
etapas da produção e características do 
Vinho do Porto. 
Esta experiência pode continuar com 
harmonizações gastronómicas no 
restaurante DeCastro Gaia, ou no terraço 
Lounge 360°, onde se sustém a respiração 
perante o quadro vivo da paisagem do velho 
casario da zona histórica do Porto ao longo 
do rio Douro.
Pensamos assim que a oferta proporcionada 
pelo Espaço Porto Cruz satisfaz esta 
nova procura mundial de “aventureiros 
do gosto”, que exige produtos compósitos 
com experiências sensoriais, emocionais, 
cognitivas, físicas e sociais, contribuindo 
para potenciar o desenvolvimento do 
produto turístico City & Short Breaks no 
Porto e Norte de Portugal.

Jorge Dias 
Diretor Geral 

www.myportocruz.pt
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plataforma das artes e
largo do toural guimarães
o contemporâneo na cidade berço 
de Portugal 



santa luzia viana do castelo
onde a presença do rio e do 
oceano atlântico conferem uma 
paisagem única
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INSTITUTO DOS VINHOS 
DO DOURO E DO PORTO

O VISITANTE AINDA PODE 
VIAJAR NO TEMPO, 
RESPIRAR AUTENTICIDADE
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De que forma o Instituto dos Vinhos 
do Douro e do Porto contribui para a 
dinamização e crescimento da atividade 
turística no Porto e no Douro?
Não há Douro sem Vinho!
A palavra “Douro” remete-nos para um 
binómio que abrange dois símbolos que 
representam a excelência em termos 
mundiais: os seus vinhos únicos e as suas 
paisagens ímpares.
É inquestionável que o Douro é uma região 
fortemente marcada pelo vinho e pelas 
gentes que se dedicam afincadamente à sua 
produção. Terra de grande beleza, natural 
e edificada, são várias as vilas e aldeias 
que representam a tradição, a tipicidade e 
a cultura do Douro. Aqui, o visitante ainda 
pode viajar no tempo, respirar autenticidade, 
algo intangível mas que marca todos os que 
se aventuram por terras além do Marão. 
Hoje em dia, o visitante pode contactar 
com todas estas obras da Natureza e do 

Homem, que fazem parte integrante da 
Região, com o maior conforto. Com efeito, 
para além das melhorias registadas nas 
infraestruturas rodoviárias de acesso, o 
número de opções de alojamento no Douro 
tem vindo a aumentar anualmente, aliando 
a genuinidade e conforto a propostas e 
desafios de grande qualidade e originalidade.
Não temos dúvida em afirmar que o principal 
elemento impulsionador deste crescimento 
é a vinha e o vinho. Se tal não é estranho na 
Região Demarcada do Douro, onde ele se 
produz, pode parecê-lo na cidade do Porto. 
Na realidade, o Porto sempre foi uma cidade 
do vinho, que cresceu e se desenvolveu 
durante séculos por força do comércio 
do vinho. Não são só as Caves de vinho do 
Porto aí instaladas (mais propriamente em 
Vila Nova de Gaia) mas também os vários 
marcos emblemáticos nas ruas e edifícios 
da cidade do Porto assinalam a secular 
ligação entre o Porto e o comércio e a 

exportação do Vinho do Porto. 
Os vinhos do Porto e do Douro são 
–também - o elemento que ligam três áreas 
classificadas pela UNESCO como Património 
da Humanidade: o Porto, o Douro Vinhateiro 
e o Parque Arqueológico do Rio Coa.
É neste enquadramento que o Instituto dos 
Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) encara 
como natural a divulgação destes locais, 
integrando no seu plano de comunicação, 
promoção e internacionalização ações 
que valorizem não apenas os vinhos mas 
o turismo potenciado por estes. Uma das 
formas que o IVDP investe na dinamização 
do turismo é convidando jornalistas dos 
setores Lifestyle, Turismo, Gastronomia e 
Lazer, para além dos fazedores de opinião, a 
visitar o Douro, o Porto e as Caves de Gaia. 
Desta forma, tomam contacto com todo o 
potencial premium que estes locais podem 
proporcionar aos visitantes. O programa 
de visitas é integralmente organizado e 
acompanhado por técnicos do IVDP, por 
forma a assegurar aos seus convidados o 
máximo de rigor, conforto e informação.
Utilizando, ainda, as ferramentas das 
redes sociais, o IVDP comunica a um 
vasto e variado público as qualidades 
diferenciadoras não apenas dos vinhos 
que representa mas, também, das áreas 
que lhes estão associadas, mais-valias 
que fazem parte integrante do conjunto de 
características inimitáveis abrangidas pela 
designação “Vinhos do Porto e do Douro”.
Numa lógica de articulação institucional 
partindo desde entendimento abrangente 
e transversal da nossa atividade, 
desenvolvemos projetos com as diferentes 
entidades com intervenção regional, como 
as ligadas ao turismo, à cultura, à educação, 
à economia e, evidentemente, as autarquias 
locais. Consideramos que este trabalho 
nunca acabado de tecer e dinamizar uma 

rede regional – neste caso envolvendo 
sobretudo o Douro Vinhateiro e a Área 
Metropolitana do Porto – essencial para 
desenvolver o turismo que, cada vez mais, 
se afirma como uma atividade capaz de 
dinamizar a economia, gerar emprego e, não 
menos importante, manter a autoestima dos 
nossos concidadãos.

Manuel Cabral
Presidente IVDP
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parque urbano são joão da madeira
Património industrial e 
urbanismo
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praça da república e
avenida da liberdade braga
religião e património
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EFUNDAÇÃO DA JUVENTUDE

A IMPORTÂNCIA DA 
CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE E DO 
PATRIMÓNIO NATURAL

Turismo de City & Short Breaks no 
desenvolvimento da atividade da 
Fundação da Juventude 
A Fundação da Juventude, tem como 
missão, ao longo desde seus 23 anos de 
atividade, desenvolver e apoiar projetos 
e programas que visem a integração 
dos jovens na vida ativa e profissional, 
assentando a sua atuação em sete vetores 
estratégicos: 
· Formar, (Re)Integrar e promover ações 
para um melhor emprego dos jovens; 
· Promover e apoiar o espírito empreendedor 
e de iniciativa na juventude; 
· Incentivar e premiar o gosto pela ciência e 
tecnologia, para além da investigação e da 
inovação; 
· Apoiar e promover o desenvolvimento e a 
integração social dos jovens, visando inibir 
ou contrariar situações de exclusão ou 
marginalização, criando ações específicas 

de promoção de uma cidadania mais ativa; 
· Criar mecanismos de informação, pesquisa 
e divulgação das necessidades dos jovens; 

Promover a cultura, a animação e a 
aprendizagem intercultural na área da 
juventude; 
· Dinamizar redes de intercâmbio e de troca 
de experiências/boas práticas, através de 
parcerias nacionais e internacionais. 
É precisamente neste seu sexto vetor 
estratégico que a Fundação da Juventude 
através do seu mais recente projeto, tem 
beneficiado na sua atividade com o turismo 
de City & Short breaks. 

Carlos Abrunhosa de Brito 
Presidente da Fundação da 

Juventude 
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varandas típicas e ponte romana chaves
local de eleição de diferentes 
povos, com destaque para o 
legado romano  



festas espinho
estância balnear com forte 
tradição piscatória
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ASSOCIAÇÃO DE 
BARES DA ZONA 
HISTÓRICA DO PORTO
ESPAÇOS DE ANIMAÇÃO 
NOTURNA, LUGARES DE 
INCURSÃO SOCIAL, CULTURAL, 
LAZER E TURÍSTICA

O sector da animação noturna, tem sido de 
relevância capital para a promoção turística, 
quer pela oferta diversificada de conceitos, 
mas sobretudo, pela qualidade.
Os espaços de animação noturna, cada vez 
mais se afirmam, como lugares de incursão 
social, cultural, lazer e turística, facto que 
é “potenciado” pela dinâmica, que todos os 
operadores turísticos, quer privados, como 
públicos têm desenvolvido na ultima década, 
daí ser indispensável, que tal “Maquina de 
Marketing”, se mantenha em velocidade,  de 
forma a não desfraldar as expectativas que 
motivaram investimentos avultados, bem 
com, a empregabilidade garantida.

  

António Fonseca
  Presidente da ABZHP

  www.ab-zhp.pt
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porto
vasta e diversificada oferta de 
animação noturna
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praia póvoa de varzim
uma das praias mais 
frequentadas pelas famílias 
do norte
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imaginarius santa maria da feira
festival internacional de 
teatro de rua
palco privilegiado de companhias 
nacionais e internacionais
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10TH CIRCLE 
INTERNATIONAL 
CONFERENCE
SESSÃO DE BOAS-VINDAS 

3 de abril
Viana do Castelo

A Turismo do Porto e Norte de Portugal 
organizou no âmbito da 10th CIRCLE 
International Conference em colaboração 
com o Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo / Escola Superior de Tecnologia e 
Gestão uma Sessão de Boas Vindas que 
decorreu no passado dia  03 de Abril, no 
Castelo de Santiago da Barra a cerca de 
150 participantes oriundos de diversos 
Países  que se dedicam à investigação 
interdisciplinar e a projetos de consultoria, a 
fim de explorar e analisar o comportamento 
do consumidor em contextos locais, 
regionais, nacionais ou internacionais com 
vista numa série de indústrias de serviços, 
incluindo eventos, gestão, finanças, lazer, 
marketing, retalho e turismo. 
Considerando o elevado potencial 
do público-alvo nesta Conferência 
Internacional com interessantes mais-
valias para o Turismo, procuramos através 
de um interessante e representativo 

número de parceiros promover o que de 
melhor tem o Porto e Norte de Portugal, 
especificamente, no âmbito da Gastronomia 
e Vinhos e das tradições culturais 
associadas ao Artesanato e à Animação que 
fazem parte da nossa identidade cultural. 
Promovemos, assim, num ambiente 
de degustação dos nossos produtos 
tradicionais uma importante bolsa de 
contatos entre os participantes e os nossos 
parceiros estratégicos, considerando a 
relevância da troca de ideias, experiências, 
boas práticas empresariais e novos métodos 
de gestão.



AÇÃO PROMOCIONAL DO 
MUNICÍPIO DA TROFA NA 
LOJA INTERATIVA DO AFSC

3 de abril
Trofa

A ação proposta pretende dar a conhecer os 
recursos/produtos turísticos mais genuínos 
deste concelho e sobretudo chamar a atenção 
para a nossa marca identitária, na divulgação 
de um dos eventos mais importantes no que 
concerne ao setor da Arte Sacra. 
Tratando-se de uma arte antiga com grande 
tradição na Trofa, admirada e valorizada 
pelo público em geral a sua promoção e 
divulgação faz parte da nossa missão. 
Os Santeiros de S. Mamede alcançaram ao 
longo dos anos, notoriedade e reputação 
pelo empenho, profissionalismo e dedicação 
à arte sacra contribuindo para o significativo 
património que a Trofa dispõe atualmente.
Planear, coordenar e executar a sua política 
de promoção, junto dos turistas é o primeiro 
passo a dar na busca de um turismo 
sustentável, ecologicamente suportável, 
economicamente viável assim como ética e 
socialmente equitativo para a comunidade 
local.

Com esta ação pretende-se chamar 
a atenção para a importância deste 
artesanato realçando a sua evolução 
e adaptação, ao longo do tempo. Daí 
propormos que seja alvo de destaque nesta 
ação promocional.
Neste sentido contar com o apoio da ER- 
Turismo do Porto e Norte de Portugal na 
promoção da ação, na Loja Interativa de 
Turismo do Aeroporto, reveste-se para nós 
de um reforço importante, uma vez que 
consideramos a loja um palco privilegiado 
para a promoção dos nossos recursos/
produtos turísticos mais genuínos e que são 
hoje marcas indeléveis da nossa identidade 
e que consubstanciam a importância do 
Município da Trofa, tendo como grande 
objetivo poder contribuir para que o Porto 
e Norte de Portugal se torne num grande 
destino Mundial.
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O TURISMO RELIGIOSO 
COMO PRODUTO 
ESTRATÉGICO NO PENT

3 de abril
Braga

Na sequência do reconhecimento do Turismo 
Religioso como produto estratégico, no 
Plano Estratégico Nacional do Turismo, 
coube ao Sr. Presidente da TPNP, Dr. 
Melchior Moreira, o anuncio publico através 
de uma Conferência de Imprensa realizada 
para o efeito.
Foi salientado por todos os presentes, a 
importância e o reconhecimento do Turismo 
Religioso no País, indo de encontro à 
estratégia definida pela TPNP, com a criação 
da Delegação Turismo Religioso em Braga, 
que tem por missão a valorização deste 
produto turístico cada vez mais importante 
na afirmação do destino Porto e Norte.
Esta foi sem duvida uma grande noticia para 
o Turismo Religioso que vem ao encontro 
do trabalho desenvolvido pela TPNP, em 
estreita colaboração com os Municípios, 
Dioceses, Associações e parceiros privados
O Porto e Norte Portugal tem um vasto 
património religioso material e imaterial 

e com este reconhecimento por parte do 
governo português, novos horizontes se 
abrem na valorização do Turismo Religioso 
que importa agora potenciar.
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CONCURSO 
GASTRONÓMICO 
“MARÇO COM SABORES 
DO MAR”
RESTAURANTE SENHORA 
PELITEIRO VENCE

5 de abril
Esposende

O restaurante Senhora Peliteiro, de 
Fão, com o prato Linguado da Lota, foi o 
vencedor do 10.º Concurso Gastronómico 
“Março com Sabores do Mar”, recebendo 
também a menção honrosa “Inovação”. 
A entrega de prémios, lembranças e 
diplomas da iniciativa “Março com Sabores 
do Mar” decorreu no dia 4 de Abril, no 
Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, em 
Esposende, numa sessão onde foi também 
apresentado o projecto e assinado o 
contrato de empreitada do Centro de 
Informação Turística de Esposende. 
Em 2.º lugar, e com as menções honrosas 
“Qualidade do Serviço” e “Higiene”, ficou 
classificado o restaurante Varandas do 
Cávado, de Esposende, que concorreu com 
“Robalo gratinado com pasta de bacalhau, 
legumes glaciados e pudim de arroz 
selvagem”. 
Pela primeira vez na história do Concurso 
Gastronómico, o 3.º lugar foi atribuído 

a dois restaurantes: o Água Pé, de 
Esposende, que apresentou a concurso 
“Salada de lavagante com ouriços do mar” 
e que obteve também a menção honrosa 
“Ambiente, e o restaurante Rita Fangueira, 
de Fão, que concorreu com o prato 
“Misto de peixe ao fricassé com coroa de 
legumes” e que recebeu também a menção 
honrosa “Preço/Qualidade”.
A menção honrosa “Promoção” foi 
atribuída ao restaurante e pizzeria 
Siamo in Due, de Esposende e, com as 
menções honrosas “Acompanhamento/
Vinhos” e “Acompanhamento/Guarnição” 
foi distinguido o restaurante Tio Pepe, de 
Fão, cuja cozinheira, Ludovina Barbosa, 
recebeu o Prémio Especial “Carreira” pela 
longevidade da sua actividade, cerca de 
trinta anos, ao serviço da restauração.
O júri decidiu atribuir o Prémio Especial 
“Jovem Cozinheiro Especial” a Pedro 
Martins Araújo, do restaurante Atlântico.
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João Leite Gomes felicitou o Município 
pela iniciativa “Março com Sabores do 
Mar”, considerando que “Esposende vai 
um bocado à frente de outros concelhos” 
ao apostar num evento que pretende 
combater a sazonalidade, dinamizando 
o concelho e atraindo gente na chamada 
época baixa.
Na mesma linha foi a intervenção do 
Presidente da Entidade Regional Turismo 
do Porto e Norte de Portugal. 
“Esposende é dos poucos municípios que 
combate a sazonalidade em turismo” 
afirmou Melchior Moreira, tecendo 
rasgados elogios ao Presidente da Câmara 
Municipal pela estratégia que o Município 
tem vindo a seguir no sentido de cativar 
turistas e visitantes, aumentando a sua 
estadia e os proveitos da hotelaria e 
restauração. 
Melchior Moreira felicitou a Autarquia pela 
realização do evento “Março com Sabores 
do Mar” e saudou a parceria com o sector 
privado, apontando-o como um exemplo da 
envolvência que se impõe numa conjuntura 
difícil.
Uma aposta ganha que deverá ter 
continuidade afirmou o Presidente 
da Câmara Municipal, assumindo um 
carinho especial pela iniciativa “Março 
com Sabores do Mar”, que ajudou a 
lançar quando assumiu a presidência. 
João Cepa realçou os excelentes 
resultados e a enorme participação que 
o evento foi alcançando ao longo das 14 
edições, assumindo-se como um apoio 
importante para a economia local e para a 
preservação e promoção da gastronomia 
do concelho.
O autarca saudou os restaurantes 
aderentes ao evento e a colaboração 
dos restantes parceiros que tornaram 
possível a realização de mais uma edição 
deste evento gastronómico, agradecendo 

também aos elementos do júri do concurso 
gastronómico.
Foi por entre elogios aos empresários da 
hotelaria e restauração que o Presidente 
da Câmara Municipal deixou um apelo 
para que não desistam, apesar de todas 
as dificuldades e constrangimentos, 
apostando na inovação e qualidade.

Pelo quinto ano consecutivo, em 
colaboração com a Escola Profissional 
de Esposende, realizou-se o Concurso 
“Jovem Cozinheiro dos Sabores do Mar”, 
cuja vencedora foi Célia Sofia Soares, 
tendo José Carlos Silva arrebatado o 2.º 
prémio e Ana Carolina Torres alcançado o 
3.º lugar. 
Novidade na edição deste ano foi o 
Concurso “Cantinas Escolares”, tendo o 
júri atribuído o prémio à cantina do Centro 
Social da Paróquia de Curvos, pelo prato 
“Bacalhau estendido com pimentos”.
Na sessão foram entregues lembranças 
e diplomas aos 25 restaurantes e às 6 
pastelarias aderentes à edição de 2013, 
assim como às cinco quintas produtoras 
de vinhos e restantes entidades que se 
associaram ao evento, nomeadamente 
Entidade Regional Turismo do Porto 
e Norte de Portugal (TPNP), Hig 
Internacional, Hotel Axis Ofir, Escola 

Profissional de Esposende, empresa 
municipal Esposende 2000, Associação 
Comercial e Industrial de Esposende, 
Cooperativa Agrícola de Esposende e 
Lacticínios das Marinhas. Do mesmo modo, 
foram agraciados os membros do Júri 
do Concurso Gastronómico “Março com 
Sabores do Mar”, presidido por João Leite 
Gomes, da Confraria dos Gastrónomos do 
Minho, e constituído ainda pelos Chefes 
Marco Gomes e António Alexandre, pelo 
Jornalista/Enólogo José Silva e Paulo Sá 
Machado, da Confraria da Broa de Avintes.
Em jeito de balanço, o Presidente do Júri 
aproveitou a oportunidade para deixar 
algumas sugestões aos restaurantes 
que se propõem ser avaliados e deixou o 
desafio para que, na edição do próximo 
ano, se incrementem “Receitas com 
história” propondo às unidades de 
restauração a pesquisa e elaboração de 
receitas com história. 



FEIRA DE VIAGENS 
MUNDO ABREU

6 e 7 de abril
FIL, Lisboa

A participação na XI Edição do Mundo 
Abreu – Feira de Viagens constituiu um 
importante momento de promoção do 
Turismo do Porto e Norte de Portugal e 
seus parceiros estratégicos decorrente do 
facto de se tratar de um evento de prestígio 
e importância internacional na área do 
Turismo. De destacar a excelente qualidade 
organizativa do evento com forte presença 
de expositores dos cinco continentes, 
excelente cobertura dos principais órgãos 
de comunicação social. A Feira foi visitada 
por 120 mil pessoas e registou um aumento 
das reservas em 4,8%.

REABILITAÇÃO URBANA E 
TURISMO
SEMINÁRIO

10 de abril
Porto

Promovida pela Revista “VIDA IMOBILIÁRIA”, 
a “Semana da Reabilitação Urbana do Porto” 
terminou com um concorrido Seminário, realizado 
no Teatro Rivoli, para o qual foi convidado como 
Palestrante o Senhor Presidente da TPNP, E.R. (Dr. 
Melchior Moreira) e no qual estiveram presentes, 
o Senhor Vice-Presidente da CCDR-N (Engº Álvaro 
de Carvalho) e o Senhor Diretor da Revista “Vida 
Imobiliária” (Dr. António Gil Machado). Foi referido 
que se por um lado “o turismo é uma alavanca 
essencial na Reabilitação Urbana, por outro, numa 
relação muito próxima, é um fator essencial da 
dinamização do Turismo, porque só uma cidade 
que se renova é que pode ambicionar atrair mais 
visitantes”. Num momento em que se discute o 
novo quadro comunitário de apoio, foi ainda dado 
enfoque à questão do financiamento, tendo sido 
referido que “a disponibilidade do financiamento 
público é uma parte essencial deste binómio – 
Turismo & Reabilitação Urbana”, tanto para a 
requalificação do espaço público, como para a 
aposta da reabilitação do edificado. 
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TURISMO DE NATUREZA E 
TURISMO DE HABITAÇÃO (EM 
PARCERIA COM O TURISMO 
DE PORTUGAL) 
SESSÃO DE APRESENTAÇÃO 
DAS NORMAS QUALIDADE EM 
TURISMO 
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Realizou-se no passado dia 17 de Abril 
em Vieira do Minho uma Sessão de 
Divulgação das Normas Portuguesas de 
Qualidade: Turismo de Habitação e Turismo 
de Natureza promovida pela TPNP em 
conjunto com o Município de Vieira do Minho 
e com a participação ativa do Turismo de 
Portugal. A Sessão de Abertura contou com 
a participação do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Vieira do Minho, Jorge 
Dantas, Senhora Vereadora do Turismo, 
Aurora Marques e Senhor Vice-Presidente 
do Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
Júlio Meirinhos.
A sessão contou com as seguintes 
intervenções: “Qualidade no Turismo” 
tema apresentado por  Isabel Vinagre, 
presidente da Comissão Técnica de 
Normalização – CT 144 – Serviços 
Turísticos; “Norma Portuguesa de Turismo 
de Habitação e Turismo no espaço 
Rural” – tema apresentado por  Fernanda 

Vara, coordenadora da subcomissão 
7 - Turismo de Habitação/ Turismo no 
espaço Rural e  “Norma Portuguesa de 
Empreendimentos de Turismo de Natureza” 
– tema apresentado por  Leonor Picão, 
coordenadora da subcomissão 6 - Turismo 
de Natureza.
No âmbito da ação foi apresentada 
informação de grande relevância no âmbito 
da qual os empreendimentos de Turismo 
de Habitação e Turismo de Natureza têm 
possibilidade de certificar os seus níveis 
de serviço de acordo com os mais padrões 
exigentes de qualidade, especificamente em 
área como o acolhimento, infraestruturas, 
manutenção e gestão. Estamos perante 
importantes ferramentas que possibilitam 
aos empresários posicionarem-se de 
uma forma mais competitiva perante as 
expetativas dos turistas.

17 de abril
Vieira do minho



ENTIDADE DE TURISMO 
PORTO E NORTE VISITA 
LOUSADA

17 de abril
Lousada

Quarta-feira, dia 17, a Entidade de Turismo 
Porto e Norte visitou alguns equipamentos 
no concelho de Lousada. 
Ao início da tarde, foi assinado o contrato 
de financiamento para a loja interativa de 
turismo de Lousada. Seguiu-se uma reunião 
entre a autarquia e a direção do Clube 
Automóvel de Lousada tendo em vista a 
realização a escolha dos locais para as 
classificativas do Rally de Portugal.
 A terminar, a comitiva visitou as obras do 
hotel e dos equipamentos que estão a ser 
construídos na Quinta de Vila Meã e ainda 
uma visita ao Complexo Desportivo.

A Medalha de Honra, entregue pelo 
Secretário de Estado do Turismo a Melchior 
Moreira, visou reconhecer a contribuição 
pelos seus serviços relevantes em prol 
do turismo e no que isso significa para a 
dinamização da hotelaria e restauração por 
parte do presidente da TPNP. Não foi alheio 
a este facto os dois produtos essenciais 
dinamizados pelo TPNP e com forte ligação 
ao sector representado pela AHRESP: os 
“City & Short Breaks” e o produto estratégico 
“Gastronomia e Vinhos”. O trabalho 
desenvolvido pelo TPNP nestas duas áreas, 
promovendo as estadias nas cidades do 
Norte de Portugal e o enorme sucesso dos 
“Fins de Semana Gastronómicos”, envolvendo 
centenas de restaurantes e hotéis foram, 
entre outros, motivos considerados 
fundamentais para esta decisão. A 
dinamização do produto estratégico “City 
Short Breaks, são fundamentais para o 
sucesso do destino Porto e Norte de Portugal.

A ASSOCIAÇÃO 
DE HOTELARIA E 
RESTAURAÇÃO E 
SIMILARES DE PORTUGAL 
CONDECOROU MELCHIOR 
MOREIRA, NA QUALIDADE 
DE PRESIDENTE DO 
TURISMO DO PORTO E 
NORTE DE PORTUGAL

18 de abril
Porto
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Promovido pela “Rota do Românico”, teve 
lugar nos passados dias 18 e 19 de abril, 
um WORKSHOP sobre a importância da 
promoção do empreendedorismo nas áreas 
rurais e do investimento em modernas 
infraestruturas associadas às TIC. Deste 
modo, servindo como exemplo de uma 
“boa prática” na área da comunicação  
e informação, o grupo efetuou uma 
visita à Loja Interativa de Turismo do 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, dando 
aos participantes a oportunidade de 
conhecer as valências deste importante 
espaço que contou com a presença da Drª 
Isabel Castro (Chefe de Gabinete), em 
representação da TPNP-ER.

ROTA DO ROMâNICO
WORKSHOP

18 e 19 de abril
Porto
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AÇÃO PROMOCIONAL GOTA 
DESIGN BY GUIMARÃES
LOJA INTERATIVA DE 
TURISMO AEROPORTO

O Gabinete de Informação ao Empresário 
da Câmara Municipal de Guimarães em 
parceria com a Entidade Regional da 
Turismo do Porto e Norte de Portugal e a 
empresa gotaportugaldesign, realizaram 
a ação promocional na loja interativa de 
turismo do aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
que decorreu de 16 a 20 de abril. Pretende-
se uma aproximação dos clientes através de 
um contato mais personalizado e particular 
divulgando os produtos em questão que 
fazem parte da Região Porto e Norte de 
Portugal. Com esta ação de promoção 
queremos mostrar as potencialidades 
inovadoras dos produtos interativos que vão 
estar presentes (t-shirts, sweats, agendas), 
com um novo conceito.
O conceito gotaportugaldesign faz a 
ligação entre as empresas, a região Norte, 
as várias culturas e os seus produtos, 
abrindo dessa forma novos caminhos de 
divulgação para os nossos parceiros e para 

o próprio design. Para concretizar essa 
inovação a gotaportugaldesign conta com 
um grupo de criativos (designers, arquitetos, 
ilustradores) que, juntamente com técnicos 
informáticos, lhe permite criar e produzir 
objetos interativos com a capacidade 
de estabelecer relação entre matérias e 
formas. 
Nesse sentido contar com o apoio da ER- 
Turismo do Porto e Norte de Portugal na 
promoção da ação na Loja Interativa de 
Turismo do Aeroporto reveste-se para nós 
de um reforço importante, uma vez que 
consideramos a loja um palco privilegiado 
para a promoção dos nossos recursos/
produtos turísticos mais genuínos e que são 
hoje marcas indeléveis da nossa identidade 
e que consubstanciam a importância capital 
município de Guimarães tendo como grande 
objetivo poder contribuir para que o Porto 
e Norte de Portugal se torne num grande 
destino Mundial.

18 de abril
Guimarães
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Adolfo Mesquita Nunes, Secretário de 
Estado do Turismo, visitou,  o território 
Arouca Geopark. A visita teve início, ao final 
da tarde do dia 18 de abril, no imponente 
Mosteiro de Santa Maria, onde conheceu 
alguns espaços - a igreja, a sala do capítulo, 
o cadeiral e a cozinha da Ordem - ao som do 
órgão de tubos do Museu de Arte Sacra e do 
canto das monjas. 
No dia, 19 de abril, Adolfo Nunes pôde 
vivenciar a adrenalina de um dos produtos 
de excelência do Arouca Geopark, o rafting, 
no troço Vau – Espiunca e conhecer o projeto 
«Desenvolvimento do Turismo Ativo em 
Arouca». Este projeto, com enfoque no rio 
Paiva, visa reabilitar e valorizar este recurso 
endógeno, para a prática de desporto ativo, 
através do contato direto com a natureza e da 
utilização sustentável dos recursos naturais. 
O projeto, lançado pela autarquia, representa 
um investimento na ordem dos 2 milhões de 
euros, cofinanciado a 85% pela ON2. 

SECRETÁRIO DE ESTADO 
DO TURISMO VIVENCIA A 
ADRENALINA DO RAFTING, 
NO RIO PAIVA

19 de abril
Arouca

Esta visita, promovida pela Entidade 
Regional de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal (ERTPNP), em articulação com a 
AGA – Associação Geoparque Arouca e a 
Câmara Municipal de Arouca, contemplou 
uma passagem pela Serra da Freita, 
onde foram dados a conhecer alguns dos 
geossítios mais emblemáticos do Arouca 
Geopark, como a Frecha da Mizarela e 
as Pedras Parideiras, e culminou com a 
visualização da maquete interativa «Serra 
da Freita» e do filme 3D «Pedras Parideiras: 
Um tesouro geológico».
Nesta visita participaram, também, Melchior 
Moreira, presidente da ERTPNP; Artur 
Neves, presidente da Câmara Municipal 
de Arouca; Margarida Belém, vereadora 
do Turismo e presidente da AGA; Álvaro 
Carvalho, vice-presidente da CCDR-N; 
Eduardo Viana, diretor da Direção Regional 
da Economia do Norte; Joaquim Gonçalves, 
diretor-delegado do Instituto Portuário dos 
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Transportes Marítimos; Tito Silva, delegado 
do Norte da Associação Portuguesa das 
Agências de Viagem e Turismo (APAVAT); 
Joaquim Ribeiro, delegado do Norte da 
Associação da Hotelaria, Restauração e 
Similares de Portugal (AHRESP), e Ângela 
Melo, da Direção Regional de Cultura do 
Norte.
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SALÃO NOBRE DOS PAÇOS 
DO CONCELHO 

No âmbito da 3ª Jornada sob o lema “Vila 
Verde Cada Dia Melhor”, subordinada ao 
tema “Inovação e empreendedorismo como 
fatores de crescimento e desenvolvimento”, 
que decorreu no passado dia 19 de Abril 
de 2013, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho de Vila Verde, Sofia Ferreira 
–  Administradora Delegada da Turismo 
do Porto e Norte participou como oradora 
convidada, no seminário com a comunicação 
subordinada à temática: “Turismo como 
fator de desenvolvimento e atração de 
novos investimentos”.

Agenda Feiras Medievais e Recriações 
Históricas e Festivais de Verão 2013
Foram editadas em parceria com os 
municípios que integram a TPNP, a Agenda 
Feiras Medievais e Recriações Históricas e a 
Agenda Festivais de Verão.
Estas Agendas destacam os principais 
eventos anuais com relevância turística 

para a região e contribuem para a 
dinamização do turismo cultural, 
construindo de igual forma um importante 
instrumento de trabalho para quem 
programa a região.

19 de abril
Vila Verde
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ENTREGA DOS PRÉMIOS DA 
QUINZENA GASTRONÓMICA

Decorreu no passado dia 22 de Abril, na 
Casa das Artes, a Cerimónia de entrega dos 
prémios da Quinzena Gastronómica de Vila 
Nova de Famalicão.
Na cerimónia estiveram presentes o Vice-
presidente do Município, Paulo Cunha, Nuno 
Ferreira da Turismo do Porto e Norte de 
Portugal e João Leite Gomes da Confraria 
dos Gastrónomos do Minho.
O júri constituído por João Leite Gomes 
(CGM), como Presidente do Júri, Nuno 
Ferreira (TPNP) e Mário Monteiro (CMVNF) 
decidiu atribui por unanimidade as seguintes 
classificações:

Arroz de cabidela
Ouro - Rest. Churrascão do Sousa
Prata - Rest. Moutados de Baixo

Cabrito assado no forno
Ouro - Rest. Prato das Oliveiras
Prata - Rest. A Malcriada

Cozido à portuguesa
Ouro - Casa de Pasto O Tosco
Bronze -  Churrasqueira do António 

Rojões com papas de sarrabulho
Ouro - Rest. Sara Cozinha Regional
Prata - Rest. Com Requinte
Bronze - Rest. O Fumeiro

22 de abril
Vila Nova de Famalicão
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FESTA DO ALVARINHO 
E DO FUMEIRO

26 e 28 de abril
Melgaço

TURISMO DO PORTO E 
NORTE DE PORTUGAL 
PRESENTE NA QUALIFIC@ 
QUE SE REALIZA DE 26 A 
29 DE ABRIL DE 2013 NA 
EXPONOR.

26 de abril
Matosinhos

Um espaço de promoção integrada do Porto 
e Norte de Portugal com um conjunto de 
Municípios e Parceiros e com a realização 
de diversas ações de divulgação e 
sensibilização para o património turístico.

O Município de Melgaço organizou, entre os 
dias 26 e 28 de Abril, mais uma edição da 
famosa Festa do Alvarinho e do Fumeiro, um 
evento que atrai anualmente milhares de 
visitantes, oriundos de diversos pontos do 
país e também de Espanha.
O evento, cujo recinto ocupou uma área 
de aproximadamente 5.000 m2 cobertos, 
contou com a participação de 30 produtores 
de Vinho Alvarinho da Sub-região de 
Monção e Melgaço, 9 produtores de 
Fumeiro, 4 de doçaria e licores, e ainda 18 
outros expositores locais de artesanato, 
institucionais e de animação turística, entre 
outros.
A Turismo do Porto e Norte de Portugal 
fez-se representar no Júri do Mel, Broa, 
Salpicão e Presunto, por Nuno Ferreira 
gestor do produto Gastronomia e Vinhos.
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PROJETO INTERIORIDADES
UM PROJETO CULTURAL DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL

26 de abril
Porto

O projeto Interioridades, mais do que um 
projeto artístico do qual fazem parte, Ana 
Albergaria, Cristina Reina, João Fitas, Luís 
Reina, Manuel Ribeiro, Maria Manuel Queiroz, 
Rui Videira e Victor Almeida, artistas do Porto 
e correspondente Área Metropolitana, é 
também um projeto cultural e de 
Solidariedade Social. 
Tentando ajudar as seguintes associações: 
ABRA, AIA, Alzheimer Norte Portugal, 
Associação dos Amigos do Museu D. Diogo de 
Sousa, durante os dois meses em que vai 
decorrer. 
Este pré lançamento na Loja interativa de 
turismo do aeroporto Francisco Sá Carneiro 
vai ser a porta aberta à divulgação artístico-
cultural no Norte do país. Uma ajuda muito 
importante para a Arte, Artistas e 
Instituições, ou seja numa só palavra para a 
Cultura que se vai fazendo e que 
merecidamente carece de um maior apoio e 
suporte em toda a sua plenitude regional.

Sete exposições e um programa cultural que 
reúne diversas artes, que se interligam 
entre si, como um fluxo sanguíneo que corre 
como uma energia que nos alimenta.
“O Porto da paixão ”, de um Porto e Norte 
que nos lança rumo a um rio repleto de 
emoções e sentimentos.
Pretende-se uma aproximação dos clientes 
através de um contato mais personalizado e 
particular divulgando a arte e os artistas em 
questão que fazem parte da Região do Porto 
e Norte de Portugal. 
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AROUCA
FESTA DA RAINHA SANTA 
MAFALDA
2 de maio 

www.cm-arouca.pt

 

Arouca é terra de fé, e são as 

manifestações dessa fé através 

da arte, da cultura, do saber fazer, 

dos sabores, que o Mosteiro de 

Arouca é testemunho. 

Mafalda, «Rainha» coroada pela 

nobreza e «Santa» aclamada 

pelo povo, filha de S. Sancho I 

e neta de D. Afonso Henriques, 

exerceu aqui influência decisiva, 

conduzindo os destinos do 

Mosteiro e das terras de Arouca. 

A 2 de Maio, Arouca celebra a sua 

padroeira, com um programa que 

une a vertente religiosa e cultural, 

valorizando e descobrindo a 

história e o legado deixado pela 

Rainha, numa reverência à sua 

memória. 

AGENDA
BRAGANÇA
FEIRA DAS CANTARINHAS  
3 a 5 de maio

www.cm-braganca.pt

A Feira das Cantarinhas decorre no 

primeiro fim de semana de Maio e 

tem como principal característica 

a comercialização de cantarinhas 

de Barro. Para os mais antigos 

estas trazem sorte a quem as 

receber. Associada a esta feira está 

a Feira de Artesanato que ocorre 

normalmente na última semana de 

Abril e/ou na primeira semana de 

Maio, com a participação de cerca 

de 80 artesãos. 

CABECEIRAS DE BASTO
FEIRA DO CAVALO  
25 a 26 de maio 

www.cabeceirasdebasto.pt

Trata-se de uma iniciativa que visa 

a promoção do turismo equestre, a 

valorização das raças autóctones, 

através da dinamização de 

atividades diversas e da criação 

de espaços de debate, que 

contribuam para a valorização do 

setor equestre.  

FELGUEIRAS
FEIRA DE MAIO  
4 a 6 de maio

www.cm-felgueiras.pt

Mostra das potencialidades 

económicas do concelho, conta 

com a parceria de várias entidades 

locais que desenvolvem várias 

iniciativas de índole cultural como 

espetáculos, Workshops, feira do 

livro, entre outras.  

 

GONDOMAR
XXV FEIRA NACIONAL 
DE ARTESANATO DE 
GONDOMAR 
25 de maio a 2 de junho

www.cm-gondomar.pt

A Feira Nacional de Artesanato de 

Gondomar, assume-se como um 

evento de grande importância para 

o desenvolvimento económico e 

turístico do Concelho, reunindo 

um vasto número artesãos das 

mais variadas áreas e de todas as 

regiões do país.

Mostra da grande valia e riqueza 

da nossa atividade artesanal, com 

peças de inegável qualidade e 

grande valor, quer artístico, quer 

histórico, a XXV Feira Nacional 

de Artesanato, decorrerá de 25 

de maio a 2 de junho de 2013, 

no Largo do Souto, na Cidade de 

Gondomar.

GUIMARÃES
RALLY CIDADE DE 
GUIMARÃES / TARGA 
CLUBE
17 e 18 de Maio

Nos dias 17 e 18 de maio, 

Guimarães irá receber, pela 

primeira vez, uma prova do 

Campeonato de Portugal de Ralis: 

o “Rally Cidade de Guimarães/

Targa Clube”. Uma organização 

do Targa Clube, insere-se na 

programação de Guimarães 

Cidade Europeia do Desporto ‘13, 

e é também pontuável para o Open 

de Ralis e para o Regional Norte. 

O Multiusos de Guimarães 

assumirá um papel central, sendo 

o local escolhido para o parque 

fechado e as verificações. A prova 

terá um total de dez etapas – 

passando por Mesão Frio, pela 

Citânia de Briteiros e terminando 

na montanha da Penha –, num 

total de 86 quilómetros. 

Pacotes especiais de alojamento 

em http://www.qualitytours.pt 

Provas que integra

Campeonato Portugal de Ralis

Campeonato Portugal Ralis 2L/2M

Campeonato Open de Ralis

Campeonato de Portugal Júnior 

de Ralis

Campeonato Regional de Ralis - 

Norte (VSH)

EXPOSIÇÃO DE CARTOONS
20 de abril a 28 de julho 

Horário

15h00 às 19h00 

(dias úteis) 

10h00 às 19h00 

(fins de semana e feriados)

BARCELOS
FESTA DAS CRUZES
1 a 5 de maio

www.cm-barcelos.pt

A Festa das Cruzes assinala-se 

todos os anos no princípio do 

mês de Maio. O dia 3 é sagrado 

ao Senhor da Cruz e é feriado 

Municipal. É a 1ª grande romaria 

do Minho e é também o retrato de 

Barcelos mais autêntico, nas suas 

singulares tradições religiosas 

e etnográficas. As suas origens 

remontam ao inicio do Séc. XVI 

e tem origem no milagre das 

Cruzes, que aconteceu em 1504. 

Este facto motivou o nascimento 

da devoção ao Senhor da Cruz e, 

posteriormente, a construção do 

templo barroco, em pleno centro 

da cidade. Até ao Séc. XX, a festa 

tinha um cariz  religioso. No Séc. 

XX anexaram-se elementos de 

animação das festas populares. 

Atualmente, na Festa das Cruzes, 

Barcelos, ganha um aspeto 

peculiar conferido pela romaria, 

pelo artesanato, pelos arcos de 

romaria, pelos tapetes de flores, 

pela procissão, pela batalha das 

flores, pelas bandas de música 

e pelos Zés P´reiras que em 

conjunto refletem o pulsar da 

cultura local.  
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GUIMARÃES 2013
MUNDO DO DESPORTO 
RETRATADO EM DEZENAS 
DE CARTOONS
até 28 de julho  

Mostra reúne desenhos de

Miguel Salazar sobre figuras

do desporto local e nacional.

Catálogo com toda a obra do

vimaranense é também lançado.

Guimarães 2013 promove

a “Exposição de Cartoons

e Caricaturas do Desporto”,

patente na Casa da Memória

até 28 de julho. A mostra reúne

alguns dos desenhos de Miguel

Salazar sobre várias figuras

do desporto local e nacional e

acompanha o lançamento de um

catálogo que reúne o trabalho

de 35 anos do caricaturista

vimaranense, naquela que é a

primeira obra a ser publicada no

âmbito da Cidade Europeia do

Desporto.

A exposição junta caricaturas e

cartoons de figuras do presente

e passado do desporto local e

nacional.

LAMEGO
FEIRA DE SANTA CRUZ
3 de maio 

www.cm-lamego.pt

recriando um mercado que se 

realizava no tempo da Rainha e 

que assumiu, no seu tempo, uma 

grande relevância a nível regional 

e nacional: a Feira de Santa Luzia. 

Na margem esquerda do rio 

Tâmega, conta com a participação 

de várias associações e artesãos.

MATOSINHOS
FESTAS DO SENHOR DE 
MATOSINHOS 

3 a 26 de maio

www.cm-matosinhos.pt

A Festa do Senhor de Matosinhos 

é uma das mais importantes 

romarias do norte do país, 

bem como um ícone festivo do 

concelho que atrai anualmente 

milhares de visitantes. 

São cerca de três semanas 

de festividades religiosas e 

atividades lúdicas, culturais e 

desportivas. 

A Imagem e a Igreja do 

Bom Jesus de Matosinhos, a 

procissão ao Senhor do Padrão, 

o artesanato, o fogo de bonecos 

e de artifício, os carrosséis, 

as farturas, sardinha assada, 

concertos e tasquinhas regionais, 

são algumas das marcas mais 

visíveis desta famosa festa 

popular. 

MONÇÃO
FESTA DO CORPO DE DEUS 
- FESTA DA COCA 
31 de maio a 2 de junho

www.cm-moncao.pt 

Ao longo de séculos, o concelho 

de Monção tem mantido vivo o 

culto por manifestações, quer 

sagradas quer profanas. Todos 

os anos, Monção celebra a Festa 

do Corpo de Deus – Festa da 

“Coca”. Na procissão do corpo 

de Deus participam todas as 

Cruzes e Pendões das paróquias 

que formam o arciprestado 

de Monção, com as respetivas 

irmandades a distinguirem-se 

pelo colorido das opas.

Após o percurso pelos lugares do 

costume, a procissão recolhe à 

Igreja Matriz e o povo desloca-

se em massa para o anfiteatro 

do Souto, onde terá lugar o 

torneio entre as forças do bem 

e do mal. O povo dispõe-se em 

redondel enquanto o cavaleiro 

S. Jorge, representando o 

bem, e a horrenda figura de um 

dragão conhecido por Coca, 

representando o mal, tomam 

posições.

Com o decorrer dos minutos, 

o “combate” provoca a boa 

disposição na assistência que 

premeia com palmas as boas 

provas de um e de outro num 

claro sinal de independência.

O torneio demora o tempo que 

leve ao cansaço dos participantes 

ativos ou vença a habilidade 

de S. Jorge concretizado na 

certeza dos golpes desferidos na 

“”pobre”” Coca que todos os anos, 

por uma ou outra razão, tem de 

ser restaurada pois lhe faltará a 

língua ou as orelhas.

OLIVEIRA DE AZEMÉIS
MERCADO à MODA ANTIGA 

26 de maio

www.cm-oaz.pt

O evento Mercado à Moda Antiga 

é reconhecidamente um marco 

nacional na oferta de eventos 

de cultura e lazer realizados no 

município de Oliveira de Azeméis.

Este evento, considerado por 

parte da Câmara Municipal de 

Oliveira de Azeméis como um 

evento de referência na categoria 

de recriações históricas, quer 

ao nível regional como nacional, 

tem vindo a afirmar-se ao longo 

de 16 edições, e recria os usos 

e costumes do final do Séc. XIX, 

início do Séc. XX, transmitindo 

nos dias de hoje uma verdadeira 

partilha de saberes por novos e 

“menos novos” das 19 freguesias 

do município, proporcionando 

aos visitantes e turistas uma 

experiência única na vivência dos 

costumes recriados.

PONTE DE LIMA
VACA DAS CORDAS
31 de maio a 1 de junho

www.cm-pontedelima.pt

A Vaca das Cordas é uma 

secular tradição, considerada 

como um dos maiores atrativos 

de Ponte de Lima. Esta festa 

popular invade o centro histórico 

de milhares de forasteiros 

atrás de uma vaca, guiada por 

cordas, onde a praxe obriga a 

dar três voltas à Matriz, sendo 

posteriormente encaminhada 

para o Largo de Camões e Areal 

junto ao Rio. 

Celebrada na época festiva do 

Dia de Corpo de Deus, a Vaca das 

Cordas é um momento alto das 

festividades populares.  

 

PORTO
FITEI
29 de maio a 10 de junho

www.visitporto.travel

Em 2013, o FITEI - Festival 

Internacional de Teatro de 

Expressão Ibérica volta a 

Feira de Santa Cruz, uma das mais 

festivas do concelho no que 

respeita à arte equestre, onde a 

animação envolve atividades desde 

as corridas de cavalo, a passo 

travado e a galope, os passeios de 

cavalo, jogos de exibição de 

horseball, o desfile de charretes 

pelas principais ruas da cidade, até 

à garraiada, onde tudo se alia numa 

competição e convívio saudáveis. 

Este certame conta também com a 

Tradicional Feira Anual do Gado. 

MARCO DE CANAVESES
MERCADO MEDIEVAL
17 a 19 de maio

www.cm-marco-canaveses.pt

O Mercado Medieval é uma 

recreação da época de D. 

Mafalda de Sabóia, esposa do rei 

Afonso Henriques, a 1.ª rainha 

de Portugal. O evento resgata 

um episódio da história local, 
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transformar a cidade do Porto 

no palco de todas as artes. O 

Festival acontece de 29 de Maio 

a 10 de Junho e apresenta uma 

programação dinâmica que inclui 

espetáculos, muitos em estreia, 

exposições e conferências. 

  

OPTIMUS PRIMAVERA 
SOUND 
30 de maio a 1 de junho 

www.visitporto.travel

Dado o enorme sucesso do Porto 

Primavera Sound de 2012, que 

reuniu no Parque da Cidade do 

Porto cerca de 65.000 pessoas 

dos vários cantos do mundo, o 

Porto volta a abrigar o festival 

na sua 2ª edição, com o apoio 

da Câmara Municipal do Porto, 

através da Porto Lazer. Esta 

cidade portuguesa mostra-se 

ideal para receber um evento 

com selo “Primavera Sound”, uma 

SANTO TIRSO
FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
GUITARRA 
10 a 25 de maio

www.cm-stirso.pt 

Mais uma vez Santo Tirso vai 

acolher o Festival Internacional 

de Guitarra, na sua XX edição. 

Como é habitual o formato do 

Festival integra concertos, que se 

concentram no mês de maio e 

inclui a realização de cursos. 

Esta dimensão, de trabalho 

prático junto de mestres 

credenciados, é muito relevante 

para os nossos músicos que, 

deste modo podem privar e 

aprender com professores de 

reconhecido mérito. 

O contacto com outros métodos 

pedagógicos e outras dimensões 

técnicas e artísticas é sem dúvida 

um fator de desenvolvimento da 

maturidade musical dos alunos.

Quanto aos concertos a oferta 

mantém o alto padrão de 

qualidade a que estamos 

habituados. Voltaremos a ver 

Pedro Rodrigues e David Russel, 

que já esteve entre nós diversas 

vezes, aos quais se juntarão 

outros ilustres músicos nacionais 

e estrangeiros. 

VALENÇA
SABORES SERRANOS 

25 a 26 de maio

www.cm-valenca.pt 

Durante dois dias São Julião 

apresenta os produtos genuínos 

da aldeia, tendo por base a carne 

de porco, como os enchidos e 

o presunto, acompanhado da 

tradicional broa, do caldo verde 

de Valença, uma das 7 Maravilhas 

Gastronómicas de Portugal, bem 

como da doçaria tradicional e dos 

bons vinhos verdes locais.

O recinto de S. Sebastião vai 

ser palco de animação musical, 

concertinas e cantares ao desafio, 

e ainda da esperada pega ao porco.

  

VILA NOVA DE FOZ CôA
II FESTIVAL DE VINHO DO 
DOURO SUPERIOR 
24 a 26 de maio

www.cm-fozcoa.pt

O concelho de Vila Nova de Foz Côa 

assume cada vez maior importância 

na produção de vinhos da Região 

Demarcada do Douro. A sub-região 

do Douro Superior é um local de 

excelência para a produção de 

vinhos brancos, tintos e generosos e 

é essa qualidade e identidade que o 

Festival de Vinho do Douro Superior 

pretende promover.

Na I edição estiveram presentes 

mais de 200 marcas de vinhos, 

mais de 50 produtores, bem como 

outros produtos regionais, como 

amêndoas, azeites, doces, queijos 

e enchidos. 

VILA PRAIA DE âNCORA 
VILA PRAIA ESTÁ EM FLOR 
1 a 12 de Maio

www-cm-caminha.pt

Segundo a cultura popular, se 

colocarmos um ramo de giesta 

antes do pôr-do-sol do dia 30 de 

Abril para que seja exibido no 

1º de Maio, protegemo-nos do 

demónio e do mau-olhado. 

Caminha inspirou-se nesta 

crença e promove a iniciativa 

“Vila Praia em Flor”.  

É uma forma de dinamizar o 

comércio e a economia local 

e de atrair mais visitantes ao 

concelho. 

vez que partilha com Barcelona 

certos traços idiossincráticos, 

como a sua localização junto 

ao mar, o agradável clima, as 

suas dimensões, o seu carácter 

empreendedor ou a sua oferta de 

serviços. Esta edição terá lugar de 

30 de maio a 1 de junho no Parque 

da Cidade, um parque urbano, de 

grandes dimensões, localizado 

ao largo da costa atlântica e com 

capacidade para receber cerca de 

30.000 pessoas por dia.  

SANTA MARIA DA FEIRA
IMAGINARIUS
Festival Internacional de Teatro 

de Rua de Santa Maria da Feira 

24 a 26 de maio

www.imaginarius.pt

É um evento de qualidade impar 

na área das Artes do Espetáculo, 

sendo a principal referência do 

Teatro de Rua em Portugal. 

Este festival procura impulsionar 

o teatro através da mostra 

de espetáculos e projetos de 

incontornável qualidade nacional e 

internacional em espaços abertos 

e públicos, no centro histórico.  

Este ano, o festival contempla 

12 coproduções e parcerias de 

programação que resultam num 

genuíno trabalho de rede.

sobre fundo preto

sobre fundo preto

Configuração Secundária

www.GUIMARAES2013.PT 
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